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Cu blagoslovenia și ajutorul Părintelui Vasile Ioana,
nepotul fratelui Traian Bădărău1

Multe sînt chipurile slujirii. Astfel, cineva este rob al
lui Dumnezeu din facere și din zidire, pentru că toate
făpturile sînt ale lui Dumnezeu: «Toate – zice – sînt
roabe ale Tale» (Ps 118,91). Altcineva este rob al lui
Dumnezeu din credință, pentru care același Pavel a
zis: «(...) v-ați supus (adică ați slujit) din toată inima
dreptarului învățăturii căreia ați fost încredințați» (Rm
6,17). Este cineva rob al lui Dumnezeu și din chipul
viețuirii, după care Moisi se zice «slugă a Domnului»,
adică rob. Iar Pavel era rob al lui Hristos în toate chipurile acestea2.
Iar Hrisostom, tîlcuind acestea împreună cu Teofilact
(mai ales Teofilact luînd acestea de la Hrisostom),
zice: Deci, de vreme ce Pavel era rob după toate chipurile robiei, el pune aceasta în loc de o prea-mare
dregătorie, zicînd: «rob al lui Iisus Hristos».3

Citatele vor fi redate fără ghilimele, cu caractere cursive.
SF. IER. TEOFILACT ARHIEPISCOPUL BULGARIEI, Tâlcuirea Faptelor Sfinților Apostoli, Ed.
Σοφία – Ed. Cartea Ortodoxă, București, 22007, p. 192.
3
SF. CUV. NICODIM AGHIORITUL, Tâlcuirea epistolei către Romani a Slăvitului și Prea-Lăudatului Apostol Pavel De Sfîntul Teofilact, Arhiepiscopul Bulgariei, tălmăcită din elina veche
în cea nouă și împodobită cu felurite însemnări, Ed. Σοφία – Ed. Cartea Ortodoxă, București,
2005, p. 24.
1
2

CUVÂNTUL ARHIEREULUI,
†ÎNALTPREASFINȚITUL PĂRINTE VARSANUFIE,
ARHIEPISCOPUL RÂMNICULUI

Chemați fiind către cunoașterea lui Dumnezeu

„Dumnezeu, afirmă Sfântul Ioan Gură de Aur, vrea să fim buni de buna noastră voie, iar nu prin constrângere. Dacă Dumnezeu ne-ar atrage la El fără voia
noastră, atunci ne-ar lua darul ce ni l-a dat, adică libertatea voinței. Dar ca să nu
se întâmple asta, se slujește de multe mijloace ca să ne atragă la El”4. Prin pronia
Sa, Dumnezeu ne conduce, fără a ne leza libertatea, pregătindu-ne spre a primi
în libertate, lucrarea harului Său.
Dialogul duhovnicesc dintre credincios și Dumnezeu se desfășoară în deplină libertate din ambele părți, libertatea omului consolidându-se prin participarea la libertatea lui Dumnezeu.
Îndumnezeirea nu este impusă, ci propusă ca dar al harului lui Dumnezeu.
Pentru Sfântul Ierarh Grigorie Palama, ca și pentru majoritatea Părinților
răsăriteni, îndeosebi Sfântul Ierarh Irineu, Sfântul Ierarh Atanasie cel Mare,
Sfântul Cuvios Maxim Mărturisitorul și Sfântul Cuvios Simeon Noul Teolog, îndumnezeirea este starea duhovnicească superioară, de vedere – unire
cu Dumnezeu la care sunt chemați să ajungă toți oamenii 5.
Unirea omului prin har cu Dumnezeu nu este altceva decât un continuu
dialog intim dintre om și Dumnezeu, o cunoaștere tainică, personală a lui
Dumnezeu, crescând în asemănarea cu El, „iar asemănarea de care avem
nevoie este aceea care ne vine din lucrarea și păzirea poruncilor dumnezeiești, care nu se săvârșește numai prin imitarea naturală, ci din puterea Duhului, care ne vine prin sfințită naștere a noastră din nou de sus și se întipărește în chip negrăit în cei botezați”6. Credința este prima virtute cu care
creștinul pornește pe drumul de întoarcere către Împărăția lui Dumnezeu.
Drumul către cunoașterea lui Dumnezeu poate traversa mai multe etape
și de lucrul acesta ne încredințăm și în lucrarea „Traian, robul lui Dumnezeu, omul Bisericii și teologul durerii”, a părintelui Alexandru Anastasiu
SF. IER. IOAN GURĂ DE AUR, Cuvântul al V lea la Sfântul Apostol Pavel, p. 260.
Myrrha LOT – BORODINE, La déification de l’homme selon la doctrine des Pères grecs,
Éditions du Cerf, Paris, 2011, pp. 21-25.
6
SF. IER. GRIGORIE PALAMA, Despre împărtășirea dumnezeiască şi îndumnezeitoare, 7, în
coll. Filocalia, vol. VII, Ed. IBMBOR, București, vol. VII, p. 349.
4
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†Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
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care, medic fiind, deslușește în chipul fratelui Traian Bădărău o trăire conformă învățăturii Mântuitorului Hristos. Se desprinde cu ușurință în paginile
acestui volum o permanentă căutare în descoperirea voii lui Dumnezeu și,
deopotrivă cu vastele trimiteri la textele scripturistice, la scrierile filocalice
ori la alte texte ale Sfinților Părinți, parcurgem de fapt viața unui „nou Iov”
care acceptă fără cârtire lucrarea lui Dumnezeu, dobândind virtutea blândeții, depășind orice tulburare interioară. Pentru aceasta a rămas în permanenta
pomenire și rugăciune a tuturor celor care l-au cunoscut, întrucât „omul virtuos strălucește ca și cum ar fi scăldat de razele soarelui, ba î ncă mai strălucitor chiar decât razele soarelui; că nu-și trimite numai pe pământ lumina
sa, ci depășește chiar cerurile”7, după cum învață Sfântul Ioan Gură de Aur.
Binecuvântăm cu părintească dragoste apariția acestui volum, spre a înțelege că Dumnezeu, Cel Care ne înconjoară cu iubire negrăită, nu mărginește și nu limitează puterile sufletești ale omului atunci când acesta împlinește poruncile dumnezeiești, primind ajutorul harului divin pentru a se feri
de păcate și, astfel, devenind pildă de aleasă viețuire pentru semenii săi.
† VARSANUFIE
Arhiepiscopul Râmnicului
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SF. IER. IOAN GURĂ DE AUR, Scrieri Partea a treia Omilii la Matei, traducere, introducere,
indici şi note de Pr. D. Fecioru, coll. PSB, vol. 23, Ed. IBMBOR, Bucureşti, 1994, Omilia a XV
a, p. 188.
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