Notiţe bibliografice

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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