I N T E R V I U

INTERVIU CU PREACUVIOSUL
PÃRINTE ARHIMANDRIT
MELCHISEDEC VELNIC –
STAREÞUL MÃNÃSTIRII PUTNA
(II)

– Pãrinte Stareþ, care este diferenþa dintre a vorbi
cu mîndrie ºi a vorbi cu demnitate despre Sfîntul
ªtefan cel Mare?
– Omul care are demnitate înlãuntrul sãu este
omul care este cinstit cu sine, este cinstit faþã de
aproapele ºi faþã de Dumnezeu. Este cel care nu
acceptã compromisul: astãzi binele ºi mîine rãul,
astãzi gîndesc într-un fel, mîine gîndesc în alt fel.
Omul cinstit este omul smerit, omul modest, omul
care nu va accepta niciodatã sã fie ipocrit, duplicitar, fariseu. Acesta este omul cu demnitate, care nu
poate sã spunã binelui rãu ºi rãului bine, sã spunã
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cã lucrul acesta este alb cînd el este negru. În ziua
de astãzi, cei care au un anumit echilibru lãuntric ºi
nu acceptã compromisul în viaþa lor ºtiu sã îl prezinte pe Mãria Sa ªtefan.
Sã dea Domnul sã avem cît mai mulþi demnitari
demni, cãci avem nevoie de astfel de demnitari
necorupþi, cinstiþi, oneºti, care sã aibã o anumitã
verticalitate, sã aibã o anumitã þinutã, o anumitã
conduitã. Sã cugete: chiar dacã toþi din tagma mea
nu merg bine, eu sã nu merg dupã ei! Trebuie sã
ºtim sã punem punct la ceea ce este rãu, sã ne
înnoim în primul rînd pe noi înºine, noi sã fim
demni ºi astfel sã îi atragem ºi pe alþii alãturi de noi
ºi sã fim luminã celor din jur, precum Mãria Sa
ªtefan a fost luminã. Nu a acceptat compromisul,
nu a acceptat sã fie duplicitar: cînd ne iubim þara,
cînd nu ne iubim þara, cînd iubim Biserica, cînd nu
o iubim, cînd ne închinãm, cînd nu o facem, cînd
ascultãm de Dumnezeu, cînd nu ascultãm.
Aceastã demnitate vine ºi din educaþia primitã
de fiecare, din cei ºapte ani de acasã, din familie,
dacã avem o familie sãnãtoasã. ªi o vor avea copiii cînd vor fi mari, dacã ºtim sã îi educãm sãnãtos ºi
nu îi învãþãm sã fie duplicitari. Dar atunci cînd
mama îi spune cã se duce pentru o sãptãmînã la
lucru în Italia ºi stã trei luni, sau se desparte de soþ
ºi nu se mai întoarce, atunci copilul nu mai are un
model bun, sãnãtos; vede cã pînã ºi pãrinþii lui au
un comportament duplicitar: una spun ºi alta fac.
Dupã cum spunea Pãrintele Arhimandrit Sofian
Boghiu, în primul rînd trebuie sã fie unitate între
minte ºi inimã, între gînd, cuvînt ºi faptã, ºi atunci
vom fi demni cu adevãrat.
– Altfel spus, de pildã, cu ce gînduri aþi rãmas
dupã hramul anului 2012?
– Am rãmas cu o dorinþã sincerã ºi curatã de a fi
mai recunoscãtor celor care m-au ales, m-au primit
aici ºi m-au rînduit ca stareþ aici, la Mãnãstirea
Putna: Maicii Domnului ºi Sfîntului Voievod
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ªtefan cel Mare. ªi sã mã strãduiesc ca floarea
recunoºtinþei sã o reînnoiesc mereu, în fiecare clipã,
faþã de Mãria Sa ºi faþã de toþi înaintaºii mei din
mãnãstirea aceasta, stareþi ºi cãlugãri, cît ºi faþã de
aceºti sfinþi ctitori care au zidit ºi ne-au dat aceastã
moºtenire spiritualã ºi culturalã care este
Mãnãstirea Putna. Rãmîn, aºadar, cu un gînd ºi o
dorinþã fierbinte de recunoºtinþã ºi de a nu precupeþi
nimic, de a nu mã cruþa întru nimic cînd este vorba
de tot ceea ce înseamnã Mãnãstirea Putna, de a mã
jertfi pe acest altar curat al conºtiinþei naþionale. ªi
prin aceasta înþeleg sã caut sã simt bucuria ºi
lacrima tuturor celor din jur, sã simt bucuria ºi
lacrima acestor înaintaºi, a locului acestuia, cu toatã
încãrcãtura lui spiritualã, care simte pulsul neamului ºi al þãrii. Sã simt bucuria ºi lacrima tuturor ºi în
felul acesta sã mã dãruiesc ºi sã pot duce mai
departe crucea încredinþatã, cãci o cruce ni se dã
fiecãruia, dar de pe cruce nu ne dãm jos noi, ci alþii
ne coboarã.
– ªi aveþi sau aþi pãstrat un gînd (ºi) pentru
oamenii acestui popor?
– Îi vãd suferind, îi vãd cã au nevoie de un
ªtefan cel Mare, au nevoie de gîndirea, de
cugetarea, de aºezarea Voievodului ºi
Domnitorului ªtefan cel Mare, îi vãd cã doresc
ceva înlãuntrul lor. Poate cã unii sunt conºtienþi de
boala lor sufleteascã, alþii sunt mai puþin conºtienþi
de ea, cãci parcã întreaga naþie suferã de lipsa de
dragoste pentru valorile adevãrate, de cele care sunt
cu adevãrat valori ºi nu non-valori: de adevãr, de
frumos, de dreptate, de credinþã, de statornicie în
albia curatã ºi sfîntã a neamului nostru. Îi vãd cã
suferã, pentru cã nu se regãsesc pe deplin în aceastã
matcã, în aceastã albie limpede, nu se regãsesc pe
urmele sfinþilor înaintaºi ºi ei simt acest lucru, simt
acest gol înlãuntrul lor, ºi golul acesta se transformã în ei în suferinþã. Aceasta este boala sufletului
nostru, iar primul pas spre îndreptare este ca fiecare
sã înceapã înnoirea, dar nu cu cel de lîngã el, ci cu
sine însuºi.
– Revenind, sau întorcîndu-ne într-un alt registru al discuþiei noastre, Preacuviose Pãrinte
Arhimandrit, s-au împlinit de curînd douãzeci de
ani de cînd aþi fost ales pe scaunul stãreþiei de la
Mãnãstirea Putna. Cum aþi ajuns aici? Aici însemnînd Putna, dar ºi hotarul cu numãrul 20?
– Dupã ce am terminat Facultatea de Teologie
din Bucureºti, în anul 1989, am plecat spre
Mãnãstire ºi am ales Putna. Aici, sub blîndul pãstor
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Iachint, s-au mai adunat vreo patru-cinci pãrinþi cu
studii teologice. Erau Pãrintele Tudor Pavlo,
Pãrintele Teofilact Ciobîcã – trecuþi la Domnul
amîndoi, Pãrintele Timotei Aioanei de la Bucureºti,
Pãrintele Calinic Dumitriu, actualul Episcop-vicar
de la Iaºi, Pãrintele Antonie ªtirban, Pãrintele
Vartolomeu Chira – stareþul de la Mãnãstirea
„Sfîntul Ioan cel Nou din Suceava”. Blîndeþea
Pãrintelui Stareþ Iachint ºi bunãtatea lui m-au atras,
aºa încît am rãmas aici, la Mãnãstirea Putna, din 12
august 1989. Iar la 7 decembrie 1992 am fost instalat ca Stareþ al Mãnãstirii, dupã ce, desigur, cu cîteva zile înainte a avut loc alegerea de stareþ. Dintre
primii trei candidaþi care au avut cele mai multe
voturi, IPS Pãrinte Arhiepiscop Pimen m-a numit
pe mine. S-au împlinit anul trecut, la 7 decembrie,
douãzeci de ani de stãreþie, un numãr frumos, unii
spun cu multe realizãri. Dar este un cuvînt la Pãrinþi
care spune aºa: „ªtiu eu, din cît am fãcut, cît este
plãcut înaintea lui Dumnezeu?”. De multe ori, noi,
ca oameni, punem accentul pe cele materiale, pe
cele care se vãd, pe cele palpabile, dar nu le ºtim pe
cele duhovniceºti, nu ºtim cît sunt de plãcute toate
acestea înaintea lui Dumnezeu. De aceea, am
socotit cã, dacã s-a fãcut ceva bun, a fost din mila
ºi din bunãtatea lui Dumnezeu ºi din lucrarea Lui
întru noi, iar celelalte, greºelile, cãci s-au fãcut ºi
greºeli, sunt convins, am mai supãrat poate pe unul,
poate pe altul, acelea sunt din neatenþia ºi din nelucrarea mea interioarã, lãuntricã.
– Care au fost Pãrinþii care v-au marcat cel mai
mult viaþa ºi v-au fost mai dragi?
– Aici este mult de vorbit. Chiar astãzi, la
pomenirea Sfîntului Serafim de Sarov, citind
dimineaþa, înainte de a merge la bisericã, un fragment din viaþa Sfîntului Serafim (2 ianuarie 2013),
mi-am amintit de întîlnirea mea cu Pãrintele Paisie
Olaru, pe cînd acesta era sus la Schitul Sihla – se
întîmpla în toamna anului 1979. Atunci cînd am
intrat în chilia lui, în jurul sãu era o pace atît de
adîncã, încît pur ºi simplu m-am simþit copleºit.
Chipul blînd ºi smerit al Pãrintelui Paisie m-a marcat, m-a miºcat ºi mi-am dat seama cã sunt în
prezenþa harului Duhului Sfînt. Peste ani aveam sãmi aduc aminte cu bucurie acest moment al întîlnirii cu Pãrintele Paisie, cu bunãtatea ºi cu blîndeþea lui, cu dragostea lui fãrã margini.
Un alt pãrinte cu chipul blînd ºi smerit a fost
Pãrintele Arhim. Sofian Boghiu, pe care l-am avut
duhovnic în timpul anilor de facultate, din anul
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1985 pînã în anul 1989. ªi dupã aceea l-am mai
cercetat, iar dupã trecerea la Domnul a Pãrintelui
Stareþ Iachint l-am mai cercetat ºi ca Stareþ al
Putnei.
Pãrintele Cleopa Ilie, prin verticalitatea ºi demnitatea pe care le avea, dar totodatã ºi prin bunãtatea sa, prin cuvîntul rãspicat pe care l-a avut din
adînc, venit de la Pãrinþi, din lucrarea lãuntricã pe
care o avea, dobîndise o anumitã clarviziune a
lucrurilor. Pe lîngã aceºti pãrinþi, nu în ultimul rînd,
ci pentru cã este ultimul care a trecut la Domnul,
Pãrintele Arsenie Papacioc, cel care a dat ºi mai
multã frumuseþe vieþii duhovniceºti. El a fost acela
care a pus accentul mai mult pe trãirea prezenþei lui
Dumnezeu.
Lor li se adaugã, desigur, Pãrintele Arhim.
Iachint Unciuleac, care mi-a fost stareþ ºi care m-a
primit în Mãnãstire la 12 august 1989, dupã toatã
rînduiala cãlugãreascã, spovedindu-mã în acelaºi
moment cînd am ajuns ºi a doua zi împãrtãºindumã. Atunci mi-a spus doar atît: „Frate Mihai, la
drumul acesta plecãm doar cu Hristos ºi cu Hristos
cãlãtorim”. El a avut un cuvînt de spus ºi în anul
1992, cînd IPS Pãrinte Arhiepiscop Pimen mi-a
încredinþat ascultarea de Stareþ. Pãrintele Iachint
mi-a fost povãþuitor ºi duhovnic pînã la cea din
urmã suflare a sa. Dacã ceilalþi pãrinþi au avut blîndeþe, verticalitate, demnitate, Pãrintele Iachint s-a
remarcat ca Stareþ printr-o rãbdare fãrã margini.
Totodatã, Stareþul Iachint Unciuleac a rãmas în
istoria Mãnãstirii Putna ºi a Bisericii din Moldova
ca un îndrumãtor de obºte harnic, bun chivernisitor
al bunurilor mãnãstirii, încît chinovia putneanã a
îmbrãcat hainã nouã în timpul stãreþirii sale. La
aceastã vrednicã realizare au contribuit mai mulþi
ctitori. În primul rînd, prin rînduiala lui Dumnezeu,
Mitropolitul de atunci al Moldovei, Teoctist, a rînduit din vistieria Mitropoliei fonduri trebuincioase
pentru reconstruirea palatului ºtefanian pe vechiul
amplasament. ªantierul de la Mãnãstirea Putna a
fost vizitat de zeci de ori de ierarhul care ºi-a înscris
numele alãturi de marii ºi slãviþii ctitori ai acestei
mãnãstiri. Þinutul Sucevei nu are astãzi o construcþie mai frumoasã ca aceasta. Numele Stareþului
Iachint a fost dãltuit pe pisanie alãturi de numele
Mitropolitului ctitor, Teoctist, intrînd aºadar în
ºirul celor care au vegheat la înfrumuseþarea acestei
mãnãstiri cu rezonanþe profunde ca ºi ale clopotului
de argint curat, în istoria Moldovei. Pe de altã parte,
pentru a pãstra adevãrul istoric, trebuie sã amintim
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cã Stareþul Iachint Unciuleac a fost permanent ajutat de cîþiva cãlugãri din obºtea pe care o conducea.
Arhimandritul Teodor Pavlo (Tudor), responsabil
cu lucrãrile de construcþie, ostenitor neobosit pe
ºantierul palatului ºtefanian, apoi eclesiarhul mãnãstirii, Pãrintele Calinic Dumitriu, care rãspundea de
bisericã, de muzeu (unde a funcþionat ca ghid
împreunã cu monahul Constantin Chirilã), Pãrintele
Sebastian
economul,
Pãrintele
Chesarie
duhovnicul, Pãrintele Teofilact, secretarul ºi alþii.
Împreunã cu aceºti pãrinþi a sporit lucrarea
Stareþului Iachint. Ei toþi au fost martori la osteneala pãrintelui Iachint, ei înºiºi trudind alãturi de
el pentru înfrumuseþarea mãnãstirii. Cei care încã
condamnã ierarhia Bisericii noastre, sã meargã la
Mãnãstirea Putna ºi sã vadã cît a lucrat Patriarhul
Teoctist (pe atunci mitropolit) în cei mai grei ani ai
regimului comunist, ostil Bisericii. Realizãrile din
acele vremuri de la Mãnãstirea Putna au fost o biruinþã într-o vreme de mare restriºte.
Prin urmare, pe toþi aceºti pãrinþi a rînduit bunul
Dumnezeu sã-i întîlnesc în viaþã ºi chipul lor blînd
mi-a adus aminte de Pãrinþii Patericului, de pãrinþii
de altãdatã. Astãzi, cînd ei au plecat ºi parcã nu mai
avem îndrumãtori, povãþuitori, ne aducem aminte
de ei cu recunoºtinþã ºi cu mulþumire cã ni i-a dat
Preabunul Dumnezeu mãcar ca sã-i vedem, sã-i
cunoaºtem. Iar vederea ºi cunoaºterea lor ne pun în
legãturã cu Pãrintele Ceresc, cãci sunt convins cã ei
dincolo se roagã pentru noi, mijlocesc pentru noi,
ca ºi noi sã putem depãºi ispitele ºi încercãrile acestei vieþi, cãci fãrã de ispite ºi încercãri suntem uitaþi
de Dumnezeu.
Desigur, au avut o influenþã ºi profesorii din
seminar. Cu drag îmi amintesc de Pãrintele
Profesor Mihai Vizitiu, de Pãrintele Profesor
Hanibal Panþîru de la Seminarul de la Mãnãstirea
Neamþ, de Pãrintele Constantin Cojocaru de la
Lunca, de Pãrintele Constantin localitatea Mosor,
care, prin verticalitatea lor, prin demnitatea lor, prin
dorinþa lor de a ne forma pe noi buni slujitori ai
Bisericii, au aºezat înlãuntrul nostru acea dorinþã de
a-L sluji cu adevãrat pe Mîntuitorul nostru Iisus
Hristos.
Cã m-am ridicat sau nu m-am ridicat în
înãlþimea lor, aceasta nu-mi este dat mie sã judec.
Eu constat, ºi vã spun sincer, rãspicat, cã nu m-am
ridicat la înãlþimea acestor pãrinþi pe care i-am
cunoscut. Ei rãmîn modelele pe care le-am avut ºi
pe care le am ºi acum pentru viaþa mea
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duhovniceascã. Mã strãduiesc sã le ating. Mã strãduiesc sã ating aceste modele, cãci altfel, dacã nu
tindem mereu spre Dumnezeu, pentru a ajunge
modelele pe care le avem în viaþã, ne plafonãm.
– Preacuvioase Pãrinte Stareþ, ce gust are viaþa
petrecutã între zidurile unei mãnãstiri? În cazul
sfinþiei voastre, Putna?
– Probabil mã întrebaþi ca stareþ, pentru cã cea
mai mare parte a vieþii mele din monahism am
petrecut-o ca stareþ. Aº zice cã viaþa în mãnãstire
pentru mine a fost grijã ºi purtare de grijã faþã de
ceea ce Dumnezeu mi-a dat, faþã de moºtenirea
primitã, cãci am primit o moºtenire culturalã, spiritualã, un simþãmînt patriotic, dorinþa înaintaºilor de
a pãstra ºi de a da celor care vin dupã noi fãgaºul,
linia pe care ei trebuie sã meargã. Cred cã acesta
este cuvîntul: o pãrinteascã purtare de grijã, aceasta m-a frãmîntat ºi mã frãmîntã întotdeauna; m-a
frãmîntat de la început cum sã fac pentru a fi bine
înaintea lui Dumnezeu atît obºtea micã a acestei
mãnãstiri, cît ºi obºtea mare a Mãnãstirii Putna, ºi
aici îi includ pe toþi aceia care vin ºi îºi pleacã
genunchii la mormîntul Mãriei Sale ºi în faþa
icoanei Maicii Domnului fãcãtoare de minuni. Cum
sã-i îndrum, cum sã-i primesc ºi sã le dau cuvînt
care zideºte, cuvînt care vine de la Dumnezeu,
cuvînt care vine de la Pãrinþi, sã le insuflu
dragostea de neam ºi de þarã, dragostea faþã de valorile noastre creºtine, faþã de tot ceea ce este bun ºi
sfînt.
– Ca stareþ, care ar fi rãspunsul la întrebarea
cum se formeazã un monah? Pãrintele Cleopa Ilie
mãrturisea, privind lucrãrile bisericii celei mari de
la Mãnãstirea Sihãstria, cã mai uºor se
construieºte o bisericã de zid decît se formeazã un
monah. Unde sunt dificultãþile?
– Dificultãþile cele mari în formarea unui monah
se întîlnesc la noi, stareþii. Pentru cã noi, stareþii, nu
avem rãbdarea necesarã, rãbdarea ºi discernãmîntul
de care este atîta nevoie în ziua de astãzi. Pentru
formarea unui monah, mai întîi de toate avem
nevoie de stareþi rãbdãtori, cu discernãmînt
duhovnicesc, prin care monahul sã cunoascã firea
lucrurilor. Dacã un stareþ întruneºte aceste condiþii,
atunci uºor îl poate forma pe un cãlugãr. Dar dacã
el nu are rãbdare cu ucenicul ºi dacã la ucenic nu
este ascultare deplinã ºi tãierea voii, atunci este
greu. De aceea a spus Pãrintele Ilie Cleopa cã mai
uºor construieºti o bisericã, o catedralã, decît sã
formezi un monah. Tocmai pentru cã aici este de
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lucru cu partea spiritualã, cu sufletul omului pe care
trebuie sã-l formezi. A forma pe cineva nu este un
lucru la îndemîna oricui. Sunt puþini secerãtori,
seceriºul este mult, dar puþini sunt secerãtorii,
spune Mîntuitorul nostru Iisus Hristos. Ei bine, în
secerãtori îi vãd pe acei pãrinþi, pe acei clerici care
cunosc firea lucrurilor, acei pãrinþi harismatici,
adicã purtãtori de duh, care au înlãuntrul lor Duhul
Sfînt ºi care lucreazã aºa cum le dicteazã El – ca sã
ne amintim de Sfîntul Serafim, pe care îl pomenim
astãzi. De aceea, cînd un ucenic merge sã ia cuvînt
de la pãrintele sãu, este bine ca înainte sã se roage,
cum spunea frumos pãrintele Rafail Noica:
„Doamne, dã-i cuvînt pãrintelui meu ºi deschide-mi
inima ca sã primesc cuvîntul lui ca de la Tine”. Ei
bine, cînd este aceastã lucrare frumoasã atît în interiorul ucenicului, cît ºi în interiorul stareþului, atunci este uºor de format un cãlugãr. Dar dacã nu este
rãbdare ºi clarviziune din partea stareþului, ºi dacã
nu este ascultare deplinã ºi alergare la þintã din
partea ucenicului, atunci apar dificultãþi.
– Eu am mai întrebat ºi pe alþi Pãrinþi, Profesori
ºi Ierarhi, aici ºi acum vã întreb ºi pe Cuvioºia
Voastrã: cum pot rosti rugãciunea minþii mirenii?
Toþi Pãrinþii Bisericii îndeamnã ca aceastã rugãciune sã se practice sub îndrumarea duhovnicului.
Dacã nici duhovnicul nu cunoaºte acest meºteºug,
ce este de fãcut?
– Rugãciunea lui Iisus este bine sã o spunem cu
toþii, dar sã nu o lucrãm cu scopul de a dobîndi
rugãciunea neîncetatã, ci scopul rugãciunii trebuie
sã fie unul singur: iertarea pãcatelor ºi preamãrirea
numelui lui Dumnezeu. Dacã eu rostesc rugãciunea
lui Iisus, sã o fac în chip smerit, sã pun accentul pe
pãcãtoºenia mea cînd cer „miluieºte-mã pe mine,
pãcãtosul”, ºi cînd am zis lucrul acesta sã cred cã eu
sunt cel mai pãcãtos. Frumos cugeta Pãrintele
Sofian Boghiu, cînd era torturat în temniþã de
potrivnicii lui, de potrivnicii adevãrului: „Aceºtia
se comportã astfel din cauza pãcatelor mele. Eu, cu
pãcatele mele, îi influenþez negativ pe ei ºi ei se
comportã aºa din cauza pãcatelor mele”. Aceasta
este cugetarea cea mai smeritã. Smerita cugetare,
aºa cum ne învaþã Pãrinþii ºi cum ne putem da bine
seama, este un dar de la Dumnezeu pe care omul îl
dobîndeºte în lupta sa pentru a cãpãta smerenia.
Omul trebuie sã se lupte sã cîºtige smerenia; pe ea
o cerem ºi în rugãciunea de dimineaþã, în care
gãsim cererea pentru ceasurile zilei: „Doamne, dãmi smerenie, ascultare, blîndeþe...”. Dacã-I cerem
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lui Dumnezeu sincer, Dumnezeu ne dã, ºi cînd dã,
nu mai ia înapoi. Numai cã noi nu ºtim sã pãstrãm.
Rugãciunea sã o rostim cu toþii, dar numai cu scopul de a obþine iertarea pãcatelor ºi de a slãvi
numele lui Dumnezeu. Pentru cã Iisus Hristos
Domnul a spus cã vor veni ispite ºi încercãri, dar ºi
cã tot cel ce va chema numele Domnului se va mîntui. Chemînd numele Lui, aºa ne vom mîntui.
Dacã nu gãseºti un preot ca sã te îndrume, dacã
nu ai gãsit încã un povãþuitor, mai cautã-l. Sunt
convins cã Dumnezeu þi-l va scoate în cale. Dacã
omul Îl cautã sincer pe Dumnezeu, Dumnezeu îi dã
instrumentele prin care el sã se formeze ºi sã se
aºeze în mîngîierea Dumnezeului celui Preasfînt.
Pentru cã mîna lui Dumnezeu este deschisã spre cel
care tinde cãtre El. Mîna lui Dumnezeu este
deschisã ºi braþele Lui îmbrãþiºeazã pe oricine se
predã Lui, ºi Dumnezeu îi va da ºi duhovnic, ºi
pãrinte, ºi îndrumãtor, ºi tot ceea ce are nevoie. Cu
o singurã condiþie: sã caute sincer, ºi nu iscoditor.
– Pãrinte Arhimandrit, pe ce anume se întemeiazã relaþia pãrinte – fiu duhovnicesc?
– Pe rãbdare ºi pe discernãmînt din partea pãrintelui, ºi pe ascultare ºi sinceritate din partea fiului.
Aº adãuga, pentru fiul duhovnicesc, ºi statornicie.
Statornicia este necesarã pentru toþi: ºi pentru
pãrinþi, ºi pentru fiul duhovnicesc. Statornicia în
bine; nu astãzi sã vrei binele, iar mîine sã vrei rãul.
Pãrintele stareþ Iachint avea o vorbã: sã rãmîi constant, vertical, demn în statura pe care o ai. Fiecare
dintre noi are o chemare ºi în chemarea aceasta sã
te aºezi ºi sã lucrezi, cãci Dumnezeu a avut un gînd
ºi are o lucrare de îndeplinit cu fiecare dintre noi.
Nu ne-am nãscut întîmplãtor, nu ne-am nãscut
oricum în lumea aceasta, numai dintr-o întîlnire
pãtimaºã dintre tatã ºi mamã, ci Dumnezeu a fost
acela care a dat sufletul. Cînd a dat sufletul,
Dumnezeu a avut un gînd ºi apoi are o lucrare de
îndeplinit în lume cu acel suflet. Eu trebuie sã fiu
conºtient de aceastã lucrare a lui Dumnezeu. De
fapt, nu e nimic altceva decît împlinirea cuvîntului
din Tatãl nostru: „Facã-se voia Ta”. „Fie voia Ta,
Doamne, întru mine”. Cînd m-am pus la dispoziþia
lui Dumnezeu, m-am aºezat în palma lui
Dumnezeu, iar El lucreazã ºi astfel eu mã aºez în
lucrarea lui Dumnezeu, mã aºez acolo unde trebuie
sã fiu, acolo unde am fost chemat sã-mi gãsesc
scopul, menirea mea, talantul, ºi atunci este bine.
– Preacuvioase Pãrinte Stareþ, revenind ºi
insistînd puþin la primele noastre întrebãri, dacã
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aþi face o radiografie a sufletului românului la ora
aceasta, cum l-aþi surprinde?
– Este greu de spus, fiindcã trebuie sã nu criticãm, sã nu vorbim de rãu, dar sã ne vedem adevãrata faþã. Avem ºi români buni, români care-ºi
iubesc valorile, români care sunt conºtienþi cã neamul ºi þara parcã se clatinã ºi nu mai stau pe pilonii
cei tari ai credinþei, pe adevãr, pe dreptate ºi pe
muncã. Cred cã dacã aceºti piloni tari stau la
temelia societãþii ºi dacã ne cunoaºtem istoria,
atunci neamul stã bine. ªi românul se aºazã în valorile lui. Dar dacã lipsesc aceºti piloni, dacã punem
în locul adevãrului minciuna, în loc de interesul
naþional punem interesul de grup ºi de buzunar, ºi în
loc de muncã umblãm cu viclenii ºi pe lîngã toate
acestea uitãm de istoria neamului, de strãmoºii
noºtri, de modelele mari pe care le-am avut, atunci
vom avea parte numai de rãu, atunci vom fi mereu
pe muchie de cuþit ºi la margine de prãpastie.
Pãrintele Sofian spunea cã omul are demnitate ºi
este unitate în interiorul lui, între cuvînt ºi faptã, atît
timp cît este unitate între minte ºi inimã. Dacã nu
vom reuºi sã facem unitate între minte ºi inimã,
adicã ce gîndim sã ºi facem, ºi aceasta numai în
Dumnezeu ºi numai cu Iisus Hristos, nu ne putem
numi oameni. Oameni cu adevãrat. Nu eºti om dacã
nu-L ai pe Iisus Hristos cu tine. „Dacã nu trãieºte
înlãuntrul tãu Hristos, nu poþi înþelege corect
lucrurile în viaþã. Inima sã-þi batã cu Hristos, sã-L
respiri pe Hristos! Numai atunci eºti om adevãrat”,
spune pãrintele Sofronie Saharov. Nãdãjduim, cu
ajutorul lui Dumnezeu, ca românul, cel de azi, dar
ºi cel de mîine, sã se aºeze în propria matcã ºi sã
vadã cã fãrã aceste valori nu poþi merge mai departe
nici ca neam, nici ca þarã. Nãdãjduim, privind la
strãmoºi ºi avînd valorile acestea, cã vom vieþui ca
neam ºi ca þarã aºa cum se cuvine. Cãci un neam
dãinuieºte numai prin cunoaºterea rãdãcinilor ºi
prin urmarea modelelor bune. Fãrã aceastã
cunoaºtere este greu sã mergem mai departe.
– Preacuvioase Pãrinte Melchisedec, vã mulþumim din suflet pentru tot!...
– Sã aveþi parte de multã binecuvîntare ºi sporitã
bucurie!...
Interviu realizat de Stelian GOMBOª
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