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9

INTRODUCERE

Spiritualitatea mea s-a bazat pe 
două aspecte, unul fiind acela că des-
coperirea lui Dumnezeu presupune 
întotdeauna și descoperirea sinelui. 
Am scris adesea despre asta – în urma 
experiențelor din călugăria mea tim-
purie –, arătând cum ne observăm 
propriile sentimente, gânduri, pasiuni 
și emoții și cum îi cerem lui Dumnezeu 
prin rugăciune să ni le schimbe.

Celălalt aspect este dimensiunea 
terapeutică a spiritualității. Isus le-a 
arătat ucenicilor Lui cum să vindece EDITURA P
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bolnavii și să alunge duhul rău. Așa am 
descoperit și eu puterea vindecătoare 
a textelor biblice, a ritualurilor bise-
ricești și a exercițiilor spirituale, am 
meditat asupra lor și le-am descris. Mi 
s-a părut important să redau în cărțile 
mele ceva din această putere vindecă-
toare a lui Isus.

Până acum n-am scris despre fru-
musețe. Poate că cititoarele și citito-
rii se vor minuna de faptul că tocmai 
acum mă preocup de această temă. 
Întâi de toate, am ajuns să mă ocup 
de tema asta din întâmplare. Am tre-
buit să susțin în postul mare o predică 
intitulată Frumusețea și farmecul credin-
ței. Pre gătind acea predică mi-am dat 
seama cât de importante au fost pen-
tru mine aceste teme și cât de mult 
mi-au îmbogățit spiritualitatea. Când EDITURA P
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mă gândesc la frumusețe și la felul în 
care ne minunăm în fața ei, consider 
că prin ele se manifestă spiritualitatea 
contem plativă și mistică. Privesc lucru-
rile așa cum sunt. Mă las atins de fru-
musețea pe care o descopăr în natură, 
în artă, în oameni. Mă bucur de fru-
musețe așa cum îmi este dată. În astfel 
de frumuseți întrezăresc frumu sețea 
primară a lui Dumnezeu, despre care 
scriau misticii.

Este o spiritualitate al cărei miez 
este dat de grație, nu de faptele pro-
prii. Consider că frumusețea este un 
adevăr și simt cum îmi face bine, des-
copăr efectele benefice pe care le are 
asupra mea. Faptul că mă ocup de 
fru musețe este legat de spiritualita-
tea mea terapeutică. Frumusețea în 
fața căreia mă minunez, de care mă las EDITURA P
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pătruns, mă pune în contact cu pro-
pria-mi frumusețe, cu frumusețea din 
adâncul sufletului meu.

Însă frumusețea mai aduce un fir 
în spiritualitatea mea. Există o spiritu-
alitate primită și o spiritualitate opti-
mistă. Niciuna dintre ele nu pare să fie 
vreo spiritualitate ascetică. Te lași sur-
prins de frumusețe. În orice caz, este 
nevoie de implicare. Căci e nevoie de 
conștiință pentru a percepe frumosul. 
Și este nevoie de venerație. Fără vene-
rație frumusețea se ascunde de privi-
rile noastre. Spiritualitatea frumuseții 
nu înlocuiește alte forme de spirituali-
tate, dar le întregește și le împrumută 
un gust de bucu rie și de iubire. Cum 
spunea Toma d’Aquino : Pulchra sunt 
que visa placent („Frumosul este ceea ce 
place ochiului“).EDITURA P
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