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Cartea amintită reuneşte patru serii de convorbiri pe care autorul, duhovnic, le poartă
cu şase interlocutori diferiţi, dar şi cu persoane terţe, în eforturile acestora de a se apropia
de Dumnezeu. Primul interlocutor este o doamnă aristocrată care s-a convertit la o vârstă
înaintată şi care se confruntă cu toate tabieturile pe care şi le-a permis până la momentul
schimbării, dar şi cu toate dilemele unui intelectual convertit; duhovnicul o îndrumă pe
această cale pentru a nu cădea în vreo extremă, din prea multă delăsare sau din prea mult
zel. Al doilea interlocutor al duhovnicului este un teozof moştenitor din tată în fiu al acestor credinţe. Este foarte interesant dialogul între omul extraordinar de tulburat şi de confuz,
golit complet de orice bucurie, după cercetările şi credinţele diluate pe care şi le-a însuşit,
şi duhovnicul, acela care vindecă. Finalitatea acestor dialoguri nu este clară, dar pare să se
fi însămânţat în acest om, în cele din urmă, „neliniştea cea bună”. Următorul personaj este
un tânăr creştin adept al yoga, tulburat şi sceptic în dialogul cu duhovnicul; discuţiile între
aceştia nu au o finalitate clară. Ceilalţi interlocutori sunt şi ei persoane foarte diferite: un
intelectual care se luptă cu nonsensul ideologiilor ateismului, un frate de mânăstire care a
părăsit viaţa monahală din cauza mândriei cu care nu se luptase şi o femeie ce făcuse din
apropierea de duhovnic o finalitate a eforturilor sale ascetice. Aceste personaje sunt foarte
bine conturate şi unele dintre ele foarte eficient îndreptate de Arhimandritul Rafail Karelin,
parcurgerea acestor dialoguri fiind de mult folos atât duhovnicilor care ajută oameni în situaţii similare, cât şi oamenilor care se găsesc la începutul unui astfel de drum, cu finalitate
nefericită, pentru a abandona aceste căi şi pentru a se vindeca de ele.
Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu

Arhimandritul Lazăr, Despre bolile tainice ale sufletului, trad. din limba rusă de Pr. Nicolae Creţu, Ed. Cartea Ortodoxă, Bucureşti, 2012, 234 p.,
ISBN 978-973-136-290-8
Autorul acestui volum, ascet retras în munţii Gruziei, anunţă intenţiile pe care le are
încă din prefaţa acestui volum şi anume prevenirea şi vindecarea fiilor duhovniceşti care
îi vor ura sfaturile, în special cei începători, arătându-le profunzimea căderii şi viclenia
înşelătorilor, prin ascunderea răutăţilor în spatele unor virtuţi exterioare. Autorul subliniază premisele eforturilor ascetice ale credincioşilor, prima dintre ele amintind dezrobirea
de păcatul mândriei şi însuşirea pocăinţei. În capitolul doi al cărţii intitulat „de cât timp
este nevoie pentru vindecarea sufletului”, părintele subliniază prin numeroase exemple şi
trimiteri, atât biblice, cât şi patericale, faptul că încercările de la Dumnezeu vin toată viaţa,
până la ultima suflare a omului, astfel că şi vindecarea este un proces continuu. Autorul
tratează teme variate, concluzii ale trăirilor personale, îndemnând cititorul la ascultarea
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de duhovnic, la atenţia continuă pentru înşelările care pot veni atât din slăbiciuni personale cât şi din ispitiri exterioare. Cartea are un profund caracter de penitenţă, de pocăinţă, îndemnând cititorul la o stare de smerire de sine, ce uneori se confundă cu profunda
deznădejde. Considerând mesajul evanghelic principal ca fiind „Bucuraţi-vă!”, recomand
această lectură în special pentru mediile monahale, deoarece am constatat din experienţa
dobândită în parohia la care slujesc faptul că nu este atât de mult de folos credincioşilor
să le fie prezentată viaţa creştinului ca fiind împresurată de încercări şi chinuri, de demoni
şi de ispite la tot pasul, ci este mult mai de folos mărturisirea şi arătarea prin propriul
exemplu a bucuriei vieţii creştine trăite în mod autentic, după modelul evanghelic, plină
de roade şi de răsplătiri incomensurabile.
Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu

Pr. Şerban Tica, Cum poţi fi smerit. Sfaturi practice pentru vremurile de
azi, Ed. de Suflet, Bucureşti, 2011, 127 p., ISBN 978-606-92942-4-6
Subiectul acestei cărţi este foarte des abordat. Motivul pentru care m-am oprit la această carte de dimensiuni mici este anunţarea intenţiilor autorului, din subtitlu şi din cuvântul de
pe coperta IV: autorul spune că ceea ce îşi propune cartea este oferirea unei perspective practice, adaptate contextului contemporan în care ne aflăm fiecare dintre noi, pentru practicarea
cu succes a smereniei în staţia de metrou, la coadă la bilete, în faţa televizorului, la serbarea
copilului, la serviciu sau în faţa dificultăţilor familiale. Autorul subliniază în subtitlurile cărţii
necesitatea smeririi de sine, precum şi uşurinţa şi fericirea de a fi smerit. El spune că printre
căile smereniei se numără credinţa, conştiinţa de sine, rugăciunea, voinţa fermă, consecvenţa, simplitatea, sinceritatea, bunăvoinţa şi dărnicia, aceste condiţii fiind explicate în parte.
Printre obstacolele vieţii smerite, autorul enumeră uitarea, iubirea de sine, încăpăţânarea,
împotrivirea şi falsa smerenie. Părintele Şerban Tica spune că este foarte important să nu
se uite faptul că fiecare manifestare a smereniei porneşte din inimă şi aceasta trebuie arătată
lui Dumnezeu, în cuvinte cât mai simple şi mai sincere. În continuarea cărţii, autorul dă sfaturi cu privire la comportamentul smerit pe care trebuie să îl aibă un credincios în biserică,
comportându-se firesc în cele văzute şi căutând să aibă o legătură sănătoasă cu preoţii şi cu
credincioşii ceilalţi. O mare importanţă acordă autorul comportamentului smerit în familie,
în variatele situaţii care pot apărea. Părintele sfătuieşte cititorul să păstreze şi după căsătorie,
cu mult preţ, prietenia dintre soţi şi să îşi dăruiască reciproc timp, respect, înţelegere şi atenţie. Acelaşi model îl aplică autorul şi în celelalte situaţii amintite mai sus, cu multe exemple
elocvente. În ultima parte a cărţii, autorul arată corecta atitudine smerită în faţa durerii, a
bolii, a suferinţei şi a eşecului, dar şi folosul faptelor bune. Cartea se încheie cu o selecţie de
cuvinte ale Scripturii şi ale părinţilor bisericeşti cu referire la smerenie. Faptul că această carte reuşeşte să prezinte în concret exemple de comportament creştinesc şi să insufle un model
al smereniei ce se poate aplica în orice situaţie, face din aceasta o lectură foarte folositoare
şi aducătoare de bucurie.
Diac. Drd. Ioan-Paul Crîngaşu
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