„După cum apa e cea mai de seamă într-un lac, așa și Dumnezeu în om.”
– Sfântul Nicolae Velimirovici
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De dai vreodata ceva cuiva, de
i-o ierti, imiti firea lui Iisus. Se
refera la trei feluri de legaturi cu
oamenii, folosind exemplul simplu
al darii si al luarii. Intr-o buna zi,
cineva îti cere bani. Daca îi dai si
trece termenul, trebuie sa ti-i dea
înapoi. Dar nu ti-i da. Daca tu nu-i
vei cere, atunci imiti firea lui Iisus,
Care spune ca daca cineva îti cere
haina, da-i si camasa (Mt. 5, 40). De
i-o ceri, imiti firea lui Adam, care
înca nu a cunoscut harul desavarsit
pe care l-a adus cel de-al doilea
Adam, adica Iisus. De ceri si
dobanda, te arati mai jos si de firea
lui Adam.
De asemenea, sunt împotriva
firii cand am bani si-i folosesc rau.
Daca i-as folosi bine, imit firea
omului obisnuit, pamantesc. Daca
am virtutea saraciei imit firea celui
de-al doilea Adam, a lui Hristos.

Avem adunate în acelasi text reaua
folosire,
folosirea
buna
si
duhovnicia. Avva Isaia face acest
urcus ca sa ne spuna care trebuie
sa fie legaturile noastre cu altii,
pentru ca ne aflam în pericolul ca
celalalt sa devina stapanul nostru
fara ca macar sa ne dam seama.
Cand legaturile tale cu celalalt
nu sunt decat o pretentie, atunci te
afli în stadiul împotriva firii. Pentru
ca din clipa în care pretinzi ceva de
la celalalt: sa-ti vorbeasca corect,
sa împlineasca legea, sa fie bun, sa
iubeasca pe Dumnezeu, sa vina la
biserica la fel ca tine, sa faca liniste
ca tine, cazi în ultimul hal de robie.
Cand accepti ca celalalt sa faca
ce vrea, de ajuns fiind sa nu te
vatame, avem legatura omeneasca,
lumeasca, pamanteasca. Ceea ce
cauti este, pe de o parte, un lucru
moderat, dar nu se poate împlini,
deoarece nu se poate ca celalalt sa
nu te deranjeze. Oamenii, de obicei,
traiesc lovindu-i si sicanandu-i pe
ceilalti. Prin urmare, ori accept ca
ceilalti ma vor împiedica, ma vor
sicana, ma vor anihila, ma vor
acuza,
calomnia,
ma
vor
desconsidera, ma vor îmbranci
neîncetat, si trebuie sa învat sa
traiesc în aceasta îmbranceala, ori
nu voi putea sa traiesc, si voi
ramane pamantesc.
Al treilea tip de legatura este
duhovnicesc. Invata sa-ti ia
lucrurile, sa ti le rapeasca. Invata
sa te loveasca, sa te acuze, sa te

zdrobeasca. Invata sa te jertfesti,
sa-ti versi sangele, sa traiesti ca si
cum n-ar exista ceilalti, dar, în
acelasi timp, ca si cum ar fi
binefacatorii tai, chiar de te-ar
duce la martiriu.
Prin
urmare,
sunt
om
duhovnicesc atunci cand nu ma
îndreptatesc în nicio împrastiere
de-a mea, în nicio problema de-a
mea, în nicio lupta sau ciocnire cu
oamenii. Asa cum ma apar cu
umbrela de ploaie si cu hainele de
frig, tot asa trebuie sa învat sa ma
pazesc si de ceilalti, fara sa vreau
sa le schimb purtarea sau
dispozitia, pentru ca niciodata nu
încerc sa opresc frigul sau ploaia
din vazduh. Asadar, nu trebuie
niciodata sa-mi dau mie dreptate
cand altul ma deranjeaza, pentru
ca întotdeauna sunt deranjat de
propria fire, de mine însumi, de
patimile mele, si nu de ceilalti.
Avva Isaia ni-l descopera aici
pe despotul nemijlocit, zilnic si
vazut, egoul nostru, care apoi ne
sileste sa fugim în pustie ca sa ne
aflam libertatea. Dar nu este cu
putinta sa o gasim daca nu
dobandim o desavarsita libertate
launtrica, nestapanirea noastra de
catre altii, care este ceva launtric în
cel mai înalt grad, pentru ca astazi
ma deranjezi tu, maine ma va
deranja acela, poimaine altul,
astazi îmi spui minciuni, maine ma
vei acuza, îmi vei lua ceva sau ma

vei trezi în clipa în care vreau sa
dorm. Cate nu se pot întampla!
O sa va dau un exemplu, zice
avva Isaia ucenicilor sai, dar sa nu
ma rastalmaciti. Va amintiti de
avva
Nistero?
Traia
atunci
împreuna cu ucenicii sai, dar
niciodata nu le-a poruncit ceva,
niciodata nu le-a spus: „Faceti asta
sau aceea!”, niciodata nu le-a dat o
porunca, niciodata nu a raspuns la
întrebarile lor. I-a lasat sa faca ce
vor, fara sa se îngrijeasca de ei. Si
ceva rau daca ar fi facut, nu se
îngrijea si nu avea simtamantul ca
el greseste sau ca el îi povatuieste
la rau. Intamplarea probabil ca este
provocatoare pentru cati cred ca
pot sa faca ce nu poate face
Dumnezeu. Dumnezeu nu intervine
niciodata
ca
sa-I
acceptam
învatatura,
ca
sa-L
simtim.
Dumnezeu niciodata nu graieste
împotriva, pentru ca stie ca vom
face ceea ce vrem. Sunt însa
oameni care cred ca depasesc
puterea lui Dumnezeu si pot sa
impuna celuilalt ceea ce este drept.
Sursa:
Arhimandrit
Emilianos
Simonopetritul, Tâlcuiri la Filocalie vol.I Avva Isaia: cuvinte ascetice, Editura
Sfântul Nectarie

Nu exista lucru mai înalt
decat ceea ce se cheama pocainta si
spovedanie. Aceasta taina este
darul iubirii lui Dumnezeu catre
om. In acest chip desavarsit se
izbaveste omul de rau. Mergem, ne
spovedim, simtim împacarea cu
Dumnezeu, vine bucuria înlauntrul
nostru, pleaca vinovatia. In
ortodoxie nu exista piedica de
netrecut. Nu exista poticnire,
pentru ca exista cel ce primeste
spovedania, cel ce are puterea de a
ierta. Mare este duhovnicul!
Inca de mic copil, atunci cand
mi se întampla sa pacatuiesc, o
marturiseam si plecau toate.
Zburam de bucurie. La fel si acum.
Sunt pacatos, neputincios; caut
scapare
la
milostivirea
lui
Dumnezeu, ma mantuiesc, ma

linistesc, le uit pe toate. In fiecare
zi ma gandesc ca pacatuiesc, dar
doresc ca tot ce mi se întampla sa
prefac în rugaciuni si sa nu-l închid
înlauntrul meu. Pacatul îl încurca
pe om sufleteste. Aceasta încalcire
nu pleaca prin nimic. Numai prin
lumina lui Hristos se face
descalcirea. Prima miscare o face
Hristos. Veniti la Mine toti cei
osteniti… (Matei 11, 28). Apoi noi,
oamenii, primim aceasta lumina
prin buna noastra dispozitie, pe
care o dovedim prin iubirea
noastra fata de Domnul, prin
rugaciune, prin Taine.
Pentru ca sufletul sa se
pocaiasca, trebuie sa se trezeasca.
Trezirea, însa, nu atarna numai de
om. Omul nu poate de unul singur.
Intervine Dumnezeu. Atunci se
pogoara harul dumnezeiesc. Fara
har, omul nu se poate pocai.
Iubirea lui Dumnezeu va face totul.
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Poate sa randuiasca ceva – o boala
sau altceva, depinde – ca sa-l aduca
pe om la pocainta. Asadar
pocainta
se izbandeste prin harul
dumnezeiesc. Noi vom face o
miscare catre Dumnezeu în chip
simplu si lin, iar de acolo mai
departe vine harul.
Daca nu exista temeiuri pentru
a Se salaslui Hristos înlauntrul
nostru,
pocainta
nu
vine.
Temeiurile sunt smerenia, iubirea,
rugaciunea, metaniile, osteneala
pentru Hristos. Daca simtamantul
nu este curat, daca nu exista
simplitate, daca sufletul are un
interes viclean, atunci nu vine
harul dumnezeiesc. Se întampla
atunci sa mergem sa ne spovedim,
si sa nu simtim usurare.
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