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Reflecţii despre viaţă2 

 

                                                          

 

O idee frumoasă întâlnită în scrierile unui înţelept spunea că 

fiecare om e unic şi incomparabil, identic ca el nu a mai fost 

niciodată cineva şi nici nu va mai fi vreodată pe lumea aceasta. Mi-a 

plăcut gândul acesta, el m-a făcut să conştientizez mai mult valoarea 

darului acestuia pe care ni l-a dat Dumnezeu – viaţa.   

Odată, stând de vorbă cu un prieten erudit despre viaţă, am 

făcut referire la ceea ce părintele Arsenie Boca spunea despre ea: 

„Viaţa ne-a fost dată pentru a se vedea la final cum ne-am 

interpretat-o”. Prietenul meu a adus o completare inspirată: „Trăim 

viaţa pentru a avea revelaţia propriei existenţe.”  

Mă gândesc că viaţa de acum ne este preludiu al vieţii de 

după moarte. Această convingere mi-a fost întărită şi de filosoful 

român Constantin Noica în sentinţa: „E bine să ne amintim că nu 

suntem decât drumul către altceva.” La fel, şi poetul Lucian Blaga 

spune într-un aforism: „A nu trăi în zadar înseamnă a şti să dai vieţii 

pământeşti aspectul unei captivităţi cereşti.” Meditând la acestea mi-

au venit în minte cuvintele părintelui Arsenie Papacioc, simple, dar 

nu foarte uşor de înţeles în sensul lor adânc: Să trăim clipa de aici şi 

de acum ca pe o eternitate. Şi într-adevăr aşa este, trăim veşnicia 

încă de pe pământ când suntem întru Mântuitorul Iisus Hristos. Doar 

El este veşnic, El este Veşnicia.  

Pentru Dumnezeu nu există prezent, trecut şi viitor, 

Dumnezeu este Prezentul, Trecutul şi Viitorul laolaltă, fiind deasupra 
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Constantin Brâncuşi... la Târgu Jiu, Sfânta Mănăstire Tismana; Monahul Moise 

Aghioritul, Viaţa duhovnicească la Muntele Athos, Bucureşti, Editura Sophia – 
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Bunavestire, 2002. 
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lor. Îmi amintesc din cărţile citite despre momente deosebite 

întâmplate creştinilor în preajma părinţilor harismatici precum a fost 

şi Sfântul Porfirie Kavsokalivitul. De multe ori timpul nu mai avea 

aceleaşi valenţe. Astfel, sacrul eternizează, profanul separă, 

diferenţiază şi limitează. Ca o experienţă personală, într-o zi de 

sărbătoare din timpul săptămânii, dupa Sfânta Liturghie la care am 

paticipat împreună cu tatăl meu, întorcându-ne acasă, tata îmi spune: 

„Am impresia că astăzi este duminică”, la care eu îi răspund, cumva 

mirându-mă de mine însumi: Fiecare sărbătoare este o duminică, şi 

fiecare duminică este o sărbătoare. Desigur că este vorba despre 

harul dumnezeiesc care coboară din cer pe pământ în timpul Sfintei 

Liturghii şi care eternizează clipa. Este o pregustare a iubirii lui 

Dumnezeu care este veşnică. 

Viaţa o putem asemăna cu liniştea sau cu zgomotul. 

Zgomotul sau bruiajul depinde de ceva ce este acum. La fel poate fi 

trăită şi viaţa, ca pe ceva imediat, consumabil, finit şi tulburat. 

Scriitorul francez Jacques Attali, într-un studiu despre zgomote 

(Bruits) şi muzică, spune despre ce ascultăm că este o anticipare a 

ceea ce va urma. Zgomotul şi dezordinea muzicală anticipează felul 

cum va fi lumea nu peste mult timp. Din trăsăturile muzicii 

prezentului şi din mesajul transmis de aceasta putem previzualiza 

societatea cu trăsături similare în care vom trăi.  

Pe de altă parte, viaţa mai poate fi asemănată cu liniştea. 

Liniştea nu este produsul a ceva finit. Liniştea de pe urma încetării 

ecoului este aceeaşi de dinaintea începerii sunetului provocator de 

reverberaţii. Liniştea eternă este cea care eternizează clipa, timpul. 

Este harul de la facerea lumii. „Cine iubeşte tăcerea, iubeşte 

veşnicia”, spunea un pustnic român. Monahul Moise Aghioritul 

explică de ce Grădina Maicii Domnului este un loc atât de special, de 

ce atâţia monahi şi mireni merg să caute liniştea acolo: „Cea mai 

tunătoare predică a Sfântului Munte este însăşi tăcerea sa.”   

Cuvântul lui Dumnezeu aduce harul. Cuvintele Sfintelor 

Scripturi au rolul de a transmite harul. El este cel care luminează. 

Cuvintele sacre, scrise dar şi vorbite, sunt posibilităţi de înţelegere 

(la nivelul întelegerii umane) şi de apropiere de ceva supraraţional, 

de o cunoaştere originară. De aceea marii părinţi sporiţi 
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duhovniceşte, care poate nu aveau foarte multă carte, pentru iubirea 

lui Hristos şi pentru focul rugăciunii lor sădite de Domnul în inimă, 

erau învăţaţi de har. Toată învăţătura Sfinţilor Părinţi şi Sfintele 

Scripturi le erau lor sădite în suflet. Îmi amintesc cum mărturisea atât 

de simplu şi de tulburător Sfântul Siluan Athonitul de momentul 

când harul lui Dumnezeu s-a unit cu sufletul său în inimă. Din 

sufletul său iluminat s-au născut apoi cuvintele duhovniceşti atât de 

vii, adunate în cartea Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei. Nu 

pot să nu amintesc două dintre ele: „O, Duhule Sfinte, drag eşti Tu 

sufletului! Nu e cu putinţă să Te descriu, dar sufletul cunoaşte 

venirea Ta şi Tu dai pace minţii şi dulceaţă inimii”; „Harul 

Domnului este nesfârşit de dulce şi el încălzeşte mintea, inima şi tot 

trupul neputincios.” De aceea, poate, şi părintele Iustin Pârvu spunea 

cândva să avem grijă să nu cădem din har, adică din trăirea vieţii 

celei adevărate.  

Dacă Dumnezeu este omniprezent şi este Duh Sfânt, atunci şi 

cei care trăiesc în Legea Sa se împărtăşesc de har şi de cunoaşterea 

Sa. Am putea spune că şi ei, copiii Săi, trăiesc trecutul, prezentul şi 

viitorul simultan, ca dar al Tatălui lor. Tot legat de cunoaştere, poetul 

Nichita Stănescu facea referire la necuvinte, la ceea ce nu pot 

exprima cuvintele, ce nu ne poate veni ca gând, ci doar ca stare 

pentru a lumina neînţelesurile.  

Cuvântul Bibliei, „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a 

făcut Iisus şi care, dacă s-ar fi scris cu de-amănuntul, cred că lumea 

aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris” (Ioan 21,25), cred că se 

referă nu numai la faptul că tot ce făcea Domnul era o minune, clipă 

de clipă, ci şi la faptul că tâlcuirile la învăţăturile şi faptele 

Mântuitorului Iisus Hristos vor fi scrise până la sfârşitul veacurilor în 

mii şi mii de cărţi de către trăitorii credinţei celei adevărate − 

Ortodoxia, într-un infinit de straturi de sens. Aşadar, infinitul nu 

poate fi cuprins în finit.  

Legat de viaţă ca dar al lui Dumnezeu voi face referire la un 

cuvânt frumos pe care Sfântul Porfirie l-a dat unui creştin pentru ca 

acesta să nu se mai teamă de moarte, ci să se străduiască încă de 

acum să trăiască nemurirea, murind pentru ce este rău şi trăind pentru 
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ce este bine, împreună cu Hristos: „De vei muri înainte de a muri, nu 

vei mai muri, când vei muri.” 

În final, ca o definire personală a vieţii, îmi vin în minte 

câteva cuvinte ca esenţe: simţire şi gândire, trăire şi iubire, credinţă... 

mântuire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




