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Introducere 
 

În veacul acesta frământat, al culturii materialiste, când oamenii au devenit robi 

vrednici de milă ai betonului şi oţelului, când totul se mişcă într-o goană înfrigurată către 

întunecatul şi necunoscutul „înainte”, când suflă furtuna nimicirii a toate, când mările şi 

oceanele clocotesc din pricina delfinilor uriaşi ce le străbat, când pământul se cutremură 

de tunete, când cerul vuieşte de zgomotul ucigaş al monştrilor apocaliptici, care varsă 

flăcări şi seamănă distrugere şi moarte, când moartea înfricoşătoare, cu o seceră uriaşă în 

mână a ieşit printre oameni la înfricoşător seceriş, când toţi sunt cuprinşi de ură faţă de 

alţii, într-un cuvânt, astăzi, când pământul se înconvoaie sub apăsarea propriilor noastre 

patimi dezlănţuite, mai are, oare, sens să vorbim despre smerenie? Mai are, oare, cine să 

asculte? Mai are cine să înţeleagă? Nu sunt, oare, cuvintele înţelepciunii Evangheliei în 

totală contradicţie cu conceptele lumii de azi? Mândria este preţuită de societatea 

modernă ca fiind cel mai puternic impuls al progresului personal şi al    naţional. Omul 

fără stimă de sine, o societate fără constituţia onorii şi a demnităţii, şi un popor lipsit de 

mândrie naţională sunt socotite a fi condamnate la distrugere şi dispariţie. Într-o astfel de 

atmosferă cine să mai asculte cuvintele lui Hristos: „Cine se va înălţa pe sine se va 

smeri”? lumea de astăzi este diferită de cea de odinioară. Poveţele evanghelice pline de 

blândeţe sunt înăbuşite de vârtejul lumii înnebunite într-o activitate febrilă. Sirenele 

uzinele grăiesc într-o limbă diferită de cea a Sfinţilor Părinţi, aceşti minunaţi înţelepţi ai 

Bisericii. Aflată în întrecere, lumea de astăzi aleargă să atragă ţeluri ameţitoare, uitând de 

singurul ţel suprem al vieţii omului – întoarcerea la Dumnezeu. De aceea, în lumea de 

astăzi, Evanghelia este ca un om fără adăpost, care îşi caută sălaş în inimile oamenilor, 

dar pretutindeni vede cum i se închid uşile în faţă.  

Omul de astăzi nu doreşte să primească învăţăturile evanghelice. El nu se iubeşte 

smerenia şi o priveşte cu ironie, socotind-o resemnare. Astfel, valorile s-au amestecat, au 

fost inversate, aşa încât mândria, această rădăcină ucigătoare a tuturor patimilor este 

înălţată la rangul de cult, iar smerenia, maica tăcută a tuturor virtuţilor, este dată 

batjocurii. Omul de astăzi s-a îndepărtat de Hristos mai mult decât oricând. Dar nu cere, 

oare, acest fapt ca astăzi, mai mult decât oricând să i se vorbească acestuia despre 
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Dumnezeu? evenimentele însângerate ce au loc astăzi mărturisesc limpede până unde 

poate merge omenirea pe drumul ameţitor al mândriei şi al dispreţului faţă de smerenie.  

Pe drumul adevăratei vieţi duhovniceşti, smerenia merge înainte, iar faptele vin în 

urmă şi, la capătul lor se întrezăreşte limanul liniştit al Împărăţiei Cerurilor. De aceea 

spune Sfântul Ioan Scărarul: „Nu am privegheat, nu am postit, ci m-am smerit şi m-a 

mântuit pe mine Domnul”.  

Cel ce conştientizează valoarea lor şi cere de la Dumnezeu smerenia, înseamnă că 

a descoperit calea pe care să se îndrepte, cu paşi siguri şi repezi, spre fericirea cea 

veşnică.  

Smerenia înseamnă sfinţenie. Cel ce s-a învrednicit a dobândi smerenia alungă 

necazurile. Fără adevărata smerenie, necazurile rămân acelaşi şi cresc mereu, aşa încât 

orice nădejde de îndreptare e pierdută. Un om cu adevărat smerit nu-şi aminteşte vreun 

rău din trecut pe care aproapele său i l-a făcut, ci din toată inima iartă şi uită totul pentru 

dragostea lui Dumnezeu.  

Scopul esenţial al fiecăruia dintre noi, mirean ori monah, este unul singur: să 

reuşim să ne vedem pe noi înşine, să ne criticăm, să ne socotim cei mai păcătoşi şi 

răspunzători şi vinovaţi de orice şi să nu dăm atenţie dacă aproapele nostru este vinovat 

sau nu.  

Omul trebuie să-şi găsească pacea înăuntrul inimii sale. Făcând aceasta, şi cerul şi 

pământul vor fi în pace cu el. numai urmând calea smereniei vom putea ajunge al 

Dumnezeu.  

Epoca noastră este prin excelenţă dialectică. Instrucţia sporită, ridicarea nivelului 

culturii, mulţimea ideilor, creează tipuri dialectice. Oamenii sunt supuşi, astăzi, unei 

încercări înfricoşătoare. O mulţime de curente filosofice heteroclite, ca număr şi 

intensitate, îl revendică pe om. Toate sunt contestate.  

Confuzia, falsificarea, erezia, sub felurite forme au intrat în spaţiul Bisericii. 

Însuşi „Satana cel ce se preface în înger al luminii” (II Cor. 11, 14) – „cel ce amăgeşte 

întreaga lume” (Apoc. 12, 9) – „răpeşte” continuu „oile” (In. 10, 12) din turma sfântă a 

lui Hristos. Căci dacă trebuie, într-adevăr, „să ne apropiem şi să cunoaştem pe 

Dumnezeu” (Ps. 45, 10), urmează ca tumultul „grijilor vieţii” din condiţiile vieţii 

contemporane şi răul inevitabil provocat sufletelor de „tulburarea patimilor” nu oferă 
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prea multe speranţe ca să „cunoaştem pe Dumnezeu”. Dimpotrivă, duc mai degrabă la 

dispersare.  

Desigur, Biserica lui Hristos nu încetează să evanghelizeze, să înveţe şi să 

împărtăşească harul prin Sfintele Taine. Dar e nevoie să conlucreze şi omul. Iar omul 

trebuie să fie ajutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul I 

Hristos – Model suprem de smerenie 
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„Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi de  

la Mine că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi 

afla odihna sufletelor voastre.” (Mt. 11, 29) 

Vedem cât de mare este smerenia între virtuţi, fiindcă îşi are izvorul în 

Mântuitorul Iisus Hristos, Împăratul Cerului şi al pământului.  

„Învăţaţi-vă de la Mine – ne spune, dar nu să înviaţi morţi şi nici să faceţi minuni, 

ci – că sunt blând şi smerit cu inima” (Mt. 11, 29). Smerenia singură se împotriveşte făţiş 

mândriei, ne fereşte de această patimă rea, atrage darurile lui Dumnezeu asupra noastră şi 

ne fereşte şi de moarte1.  

Părintele Arhim. Arsenie Papacioc spune: „Procesul care a rânduit întreaga stare 

de lucruri, soarta întregii creaţii a lui Dumnezeu şi care a fost făcut printr-un act de mare 

smerenie, înfricoşându-se îngerii şi toate puterile cereşti, este întruparea Mântuitorului. 

Sigur, Dumnezeu fiind, închipuiţi-vă ce pogorământ dincolo de orice putere de înţelegere, 

a făcut, pentru a lua chip de om. Actul acesta era necesar să se facă, pentru că, printr-un 

act de mândrie nesăbuit, Lucifer a pretins că este Dumnezeu, că ar fi vrut să fie 

Dumnezeu”2.  

Deci a fost necesar ca Mântuitorul să se smerească. Pentru că smerenia este 

singura forţă care poate elibera orice suflet şi orice popor, în toată creaţia lui Dumnezeu.  

Noi, creştinii, ca să putem fi alături de Hristos, trebuie să purtăm aceeaşi identitate. Dacă 

El S-a smerit, El, care a făcut cerul şi pământul şi Care a făcut tot ce există, sigur creaţia 

Lui să stea la dispoziţia Lui, smerită3.  

Coborârea şi smerenia inexprimabilă a Fiului lui Dumnezeu întrupat este 

exprimată de Apostolul neamurilor în textul chenotic, din Epistola către Filipeni astfel: 

„Cel ce dintru’nceput fiind chipul lui Dumnezeu nu e o prădare, dar S-a  golit pe Sine, 

luând chip de rob, devenind asemenea oamenilor şi la înfăţişare aflându-se ca un om. S-a 

smerit pe Sine făcându-se ascultător până la moarte – şi încă moarte pe Cruce”(Fil. 2, 6-

8).  

Prin venirea Sa în trup, făcând voia Tatălui, prin primirea celei mai sărace şi 

umile vieţi, prin răbdarea în tăcere a tuturor ocărilor şi defăimărilor din vremea Patimilor 

                                                 
1 Părintele Hristofor Panaghiotis, Smerenia creştină, Editura Panaghia, Colecţia „Rugul aprins”, 2004, p. 22 
2 Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol. I, Mănăstirea Sihăstria, 2004, p. 83 
3 Părintele Hristofor Panaghiotis, op. cit., p. 16 
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Sale – pentru răscumpărarea noastră din robia morţii şi prin desăvârşita ascultare faţă de 

Tatăl, Iisus Hristos Mântuitorul reprezintă modelul desăvârşit de smerenie şi ascultare 

pentru toate timpurile şi locurile ce au fost şi vor fi de acum înainte4.  

Părintele Dumitru Stăniloae spune despre Mântuitorul nostru: „avea blândeţe şi 

smerenie, fără ostenelile şi durerile, care sunt proprii omului, dar era în blândeţea, în 

smerenia Lui o atracţie, o ceaţă spirituală mai presus de cea a blândeţii şi smereniei pur 

omeneşti, iar oboselile şi durerile le trăia cu o răbdare care întărea firea noastră asumată 

de El, dar ca un jug uşor şi odihnitor. Căci în blândeţea Lui se prezenţa dumnezeirii care 

eliberează pe om de toate ostenelile ce i le produc pasiunile şi grijile”5.  

Mântuitorul ne îndeamnă să luăm pildă de smerenie a inimii, cugetului şi 

gândului, de blândeţe şi ascultare de la El Însuşi, adică din locuirea, din luminarea şi din 

lucrarea Sa în noi. Pentru a înţelege însuşirile şi lucrarea Mântuitorului trebuie mai întâi 

să ne sârguim cu studiul Sfintei Evanghelii şi cu îndeplinirea poruncilor dumnezeieşti6.  

La Mântuitorul Hristos, viaţa şi faptele au mărturisit, mai înainte de cuvinte, ceea 

ce El ne-a învăţat, după cum „a exista, a fi” trebuie să premeargă „a grăi, a zice”. Încă de 

la naşterea Sa, în iesle din Betleem, viaţa Domnului Hristos a fost o adâncă ascultare de 

toţi, umilinţă şi smerenie, precum ne este prezentată şi de Sfântul Vasile cel Mare: „Toate 

faptele Domnului ne învaţă smerenia. Când era prunc, era în peşteră; şi nu în pat, ci în 

iesle; în casa unui teslar şi a unei sărmane mame, supunându-se mamei Lui şi 

logodnicului Ei; a fost învăţat şi a auzit lucruri pe care nu avea nevoie să le înveţe şi să le 

audă; punea întrebări şi prin întrebările puse minuna pe toţi cu înţelepciunea Lui. S-a 

supus lui Ioan Botezătorul şi Stăpânul a primit de la rob Botezul. Nu S-a împotrivit nici 

unuia dintre duşmanii Săi şi nici nu s-a folosit de nespusa putere pe care o avea, ci se 

supunea lor ca unora care ar fi fost mai puternici decât El. îngăduind puterii acesteia 

trecătoare să-şi arate toată tăria ei. A stat înaintea arhiereilor ca un acuzat, a îndurat 

judecata, a suferit hulele, a fost scuipat de slugi, a fost dat morţii, ba chiar la moartea cea 

                                                 
4 Ibidem  
5 Pr. Prof. Dr. Dumitru Stăniloae, Chipul evanghelic a lui Iisus Hristos, Editura Centrului Mitropolitan, 
Sibiu, 1981, p. 11  
6 Părintele Hristofor Panaghiotis, op. cit., p. 17 
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mai ruşinoasă dintre oameni. astfel, Domnul nostru a străbătut, de la naştere până la 

sfârşitul Său, pe toate cel omeneşti”7.  

Întruparea Mântuitorului Hristos şi toată perioada de timp petrecută printre 

oameni a fost o continuă revelare a Sfintei Treimi. Întreaga Sa viaţă pământească a fost o 

adâncă smerenie, până la Cruce, până la moarte, până la iad. „N-a venit numai până la 

nori, n-a venit numai până la pământ, a venit până la iad. Vine la smerenia Sa extremă, Se 

coboară în fundul iadului şi acolo Îşi întinde mâna Sa spre om, spre iad. Îl îmbrăţişează 

pe cei care L-au tăgăduit[…] pe toţi; le dă mâinile Lui, cele două mâini, ca ei să-L apuce 

şi să-i scoată din iad. Nu există nici un loc, nici un alt mod mai jos unde să meargă 

Dumnezeu”8.  

Smerenia străbate întreaga viaţă pământească a Mântuitorului. Însă această stare 

de smerenie, de coborâre a Domnului Hristos, nu înseamnă o golire, o deşertare de slava 

Sa, de atotputernicia Sa. Şi acest lucru îl observăm din mulţimea minunilor săvârşite de 

El prin puterea Sa dumnezeiască, pentru că Fiul este una cu Tatăl: „Eu cu Tatăl una 

suntem” (In. 10, 30), şi iarăşi „…Căci pe cele ce la face El pe acestea şi Fiul asemenea le 

face” (In. 5, 10).  

Mântuitorul, însă, şi-a învăluit atotputernicia în manifestarea ei de către oameni în 

mijloacele suportabile ale formelor umane, aşa precum o lumină foarte puternică este 

învăluită într-un material care micşorează intensitatea, căci astfel l-ar orbi9.  

„Dumnezeu S-a făcut om, pentru ca omul să devină Dumnezeu”, ne spune Sfântul 

Atanasie cel Mare. Iar procesul îndumnezeirii noastre a început chiar în Hristos, căci 

„Cuvântul e îndumnezeit, în sens propriu, trupul pe care L-a luat. Firea Sa omenească a 

fost unsă şi consacrată prin ungerea dumnezeirii (Fapte 10, 18). Dumnezeu S-a făcut om, 

cu adevărat deplin, ca să lucreze El însuşi mântuirea noastră prin Trupul Său şi El a 

refăcut firea noastră în El, arătând prin acestea că putem deveni şi noi ceea ce ne-a dat 

El”10. Putem deveni dumnezei după har printr-o colaborare a noastră cu harul divin.  

                                                 
7 Sfântul Vasile cel Mare, Scrieri, partea întâi, Omilia despre smerenie, traducere de Pr. Dumitru Fecioru, 
Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1986, p. 549  
8 Arhimandritul Emilianos, Cateheze şi cuvântări. Viaţa în Duh, vol. II, trad. de diacon Ioan I. Ică jr., 
Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 237 
9 Părintele Hristofor Panaghiotis, op. cit., p. 19 
10 Sfântul Atanasie cel Mare, Despre Întrupare, 54, P.G. XXVI, 336, apud Pr. Prof. Dr. Ion Bria, Iisus 
Hristos, Dumnezeu Mântuitorul. Hristologia, în S.T., an XLIII, 1991, nr. 2, p. 18   
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Căci, Sfântul Vasile cel Mare ne spune că „prin smerenie, omul a fost ridicat la o 

înălţime excepţională”11. Dumnezeu S-a pogorât şi S-a micşorat, iar omul s-a făcut mare, 

foarte înalt, încât a întrecut cerurile. Şi reuşeşte aceasta dacă se supune şi se smereşte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul II:  

Smerenia la Sfinţii Părinţi de-a lungul istoriei până în sec. XX 
 

                                                 
11 Sfântul Vasile cel Mare, Omilia 20 despre smerenie, 6, P.S.B. 17, 1986 , p. 549, apud Arhimandrit 
Emilianos, op. cit., pp. 237-238  
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1.  Fiinţa virtuţii smereniei creştine 

Smerenia este virtutea care trebuie să încununeze sufletul oricărui creştin dornic 

de mântuire, fiindcă prin ea, omul îşi recunoaşte, voit, propria nimicnicie, recunoaşte că 

toate darurile şi însuşirile bune le-a primit de la Dumnezeu, prin harul Duhului Sfânt şi, 

de aceea, nu trebuie să se mândrească cu ele. Acest lucru este afirmat de Sfântul Apostol 

Pavel: „Ce ai, pe care să nu-l fi primit? Iar dacă l-ai primit de ce te făleşti aşa cu el, ca şi 

cum nu l-ai primit?” (I Cor. 4, 71).  

Sfântul Isaac Sirul spune: „Omul care a ajuns să-şi cunoască măsura neputinţei lui 

a ajuns la desăvârşirea smereniei” 12.  

Ar trebui să spunem de la bun început că, în general, umilinţa stă în recunoaşterea 

de către om a mărginirii sale, a slăbiciunii, neputinţei şi a deplinei lui neştiinţe. Aceasta 

este una dintre definiţiile patristice fundamentale ale smereniei, aflată între cele pe care le 

prezintă Sfântul Ioan Scărarul.  

„Smerenia este poarta Împărăţiei, întroducând înăuntru pe cel ce se apropie” 13.  

Smerenia este poarta care introduce în Împărăţia Iubirii. Căci ea este semnul 

despărţirii oricărei mândrii care închide pe om în sine şi-i închide orice poartă. Smerenia 

e semnul supremei preţuiri a lui Dumnezeu şi a altora. 14 

„Smerita cugetare este acoperământul dumnezeiesc, spre a nu fi văzute izbândirile 

noastre” 15. Ea acoperă virtuţile noastre, ca să nu ne mândrim şi să le pierdem prin 

aceasta. Le acoperă chiar faţă de noi. Numai Dumnezeu trebuie să le vadă.  

Pe omul smerit trebuie să-l caracterizeze adevărul: „Gura celui smerit în cugetare 

grăieşte adevărul, iar cel ce i se împotriveşte se aseamănă cu sluga care a pălmuit peste 

obraz pe Domnul”, ne spune Sfântul Marcu Ascetul. 16 

Un lucru şi mai mare şi mai minunat este că smerenia nu constă numai în a 

recunoaşte o neputinţă şi o puţinătate a meritelor pe care cu adevărat le are omul, ci şi, 

                                                 
12 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, Cuvântul I, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, 
vol. X, trad., introducere şi note de pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993 p. 
365 
13 Sfântul Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 
IX, trad, introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, Bucureşti, 2002, p. 293 
14 Ibidem 
15 Ibidem, p. 292 
16 Sfântul Marcu Ascetul, Despre legea duhovnicească, în 200 de  capete, în: Filocalia sfintelor nevoinţe 
ale desăvârşirii, vol. I, trad., introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, 
Bucureşti, 1993, p. 231 
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chiar şi atunci când el are unele virtuţi, să se micşoreze pe sine în chip voit. Sfântul Ioan 

Gură de Aur ne spune: „Atunci eşti smerit când, deşi ai pricină să te lauzi, te micşorează 

pe tine însuţi, te smereşti, te umileşti” 17.  

Cel smerit se socoteşte pe sine întotdeauna vrednic şi mai mic decât toţi şi de 

nimic. 18 

Sfântul Cosma de Aitolia (1714-1779), marele Apostol al Greciei moderne, 

numea smerenia, alături de dragoste, „una din aripile care îl înalţă pe creştin spre rai” 19. 

Smerenia este începutul şi culmea virtuţilor creştine, ea „nu cade, ci ridică din cădere pe 

cei ce o au” 20.  

Aşadar, smerenia reprezintă „temelia virtuţii” 21. Fiecare creştin trebuie să pună 

smerenia la temelia virtuţilor sale, căci ea singură dă culoare ostenelilor noastre. Ea este o 

„scară” ce înalţă sufletul, treptat, la Dumnezeu.  

Unii oameni, din fire par a fi smeriţi şi blânzi, alţii se smeresc cu gândul, 

pomenindu-şi păcatele şi căderile lor. Dar nici una din acestea nu este smerenia cea 

adevărată, după cum arată Sfântul Isaac Sirul, care zice: „Nu tot cel din fire domol, blând, 

lin  sau înţelegător a ajuns pe treapta smeritei cugetări şi nici cel ce întru pomenirea 

căderilor şi a greşelilor sale se smereşte cu cugetul, fiindcă îşi aduce aminte de ele. Ci 

smerit cugetător este cel ce are în ascuns ceva vrednic de mândrie şi nu se mândreşte, ci 

se socoteşte pe sine ca pe nişte ţărână, pământ şi cenuşă” 22.  

Singura virtute care nu poate fi umilită de diavol este smerenia, ne împărtăşeşte 

un părinte filocalic, Ilie Ecdicul. Iar Sfântul Proroc David mărturiseşte că smerita 

cugetare este „turn de tărie în faţa vrăjmaşului” (Ps. 60, 3). Iar Avva Dorotei ne spune că 

„înainte de orice, avem nevoie de multă cugetare (…), căci prin ea se strică toate lucrurile 
                                                 
17 Sfântul Ioan Gură de Aur, Scrieri, Partea I, Omilii la Facere, Omilia a XII-a, Editura Institutului 
Ecumenic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1987, p. 436 
18 Patericul, ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinţilor Părinţi, în colecţia Izvoare duhovniceşti, 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Alba Iulia, 1997, p. 177 
19 Sfântul Cosma din Aitolia, apud. Arhiepiscop Chryostomos, Smerenia în tradiţia patristică ortodoxă, 
Editura Vremea, Bucureşti, 2002, p. 37 
20 Sfinţii Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. XI, 
trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1990, 
p. 169 
21 Ilie Ecdicul, Culegere din sentinţele înţelepţilor, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. IV, 
trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2000, 
p. 309 
22 Sfântul Isaac Sirul, Cuvântul 21, apud. Ne vorbeşte Părintele Cleopa, vol. XII, Mănăstirea Sihăstria, 
2002, p. 92 



 13

potrivnicului” 23. Mare lucru este smerenia! Toţi Sfinţii Părinţi, prin smerenie, s-au 

îndreptat şi cu osteneala ei au săvârşit calea mântuirii. Precum zice: „Vezi smerenia şi 

osteneala mea şi lasă toate păcatele mele” 24.  

Sfântul Antonie, când a văzut cursele diavolului întinse pe faţa pământului şi 

oftând a întrebat pe Dumnezeu: „Doamne, oare cine va putea scăpa de acestea?” a primit 

răspuns că numai smerenia; ba mai mult, nu numai că scapă, ci nici nu este prinsă de ele. 

Cu adevărat nu este alt lucru mai tare decât smerenia, nimic nu o biruieşte. 25 

Însă, sunt două feluri de smerenie, precum sunt şi două trufii. Smerenia cea dintâi 

este a socoti pe fratele tău mai cu minte şi la toate mai bun decât tine. Aceasta este 

smerenia începătoare, căci te smereşti, socotindu-te mai mic decât altul. Cea de-a doua şi 

desăvârşită smerenie este când nu numai pe tine te socoteşti de nimic, ci şi toate faptele 

tale le crezi că sunt din mile lui Dumnezeu, iar nu din hărnicia ta. Aceasta este smerenia 

cea adevărată a sfinţilor, care se naşte în suflet din lucrarea poruncilor. 26 

Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Adevărata smerenie este atunci când dăm locul 

celor care par mai mici decât noi. Dacă, însă, suntem cu mintea luminată, nu socotim pe 

nimeni mai prejos decât noi, ci pe toţi oamenii superiori nouă” 27. Iar Sfântul Ioan 

Scărarul, în capitolul închinat „preaînaltei smerite cugetări”, scrie: „dacă vom socoti întru 

simţirea inimii pe aproapele că ne întrece în toate, aproape ne este mila”, adică smerita-

cugetare. 28 

Desăvârşirea morală, după care tinde fiecare om conştient de menirea sa, nu stă în 

virtutea pe care unul sau altul crede că o poartă, ci în virtutea pe care o recunoaşte 

Dumnezeu în el, iar smerenia sinceră are totdeauna mare valoare în faţa Domnului. 

Smerenia este „haina lui Dumnezeu” 29. Căci Mântuitorul, întrupându-Se, pe ea a 

îmbrăcat-o şi prin ea ne-a vorbit nouă în trupul nostru. De aceea, cel smerit la cuget este 

ca Hristos, unit fiind cu El şi putând dobândi desăvârşirea.  

                                                 
23 Avva Dorotei, Felurite învăţături lăsate ucenicilor, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. 
IX, trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 
2000, p. 497-498 
24 Idem, Învăţături şi scrisori de suflet folositoare, trad. din limba greacă de Episcopul Filaret Râmniceanu, 
Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 26 
25 Ibidem, p. 27 
26 Ibidem, p. 29 
27 Ioan Gură de Aur, op. cit., p. 343 
28 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 140 
29 Sfântul Isaac Sirul, op. cit., p. 105 
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Smerenia este arta care te trimite la tine, să stai cu tine smerit în tine, ne spune 

părintele arhimandrit Arsenie Papacioc. 30 

Smerenia este privirea noastră şi ochiul nostru critic, ce ne face să vedem 

adevărata valoare a faptelor, gândurilor şi cuvintelor noastre.  

Smerenia are, în trăirea creştină, un rol esenţial. Alături de pocăinţă, ea ne ajută să 

ne apropiem cu sfială, cât mai mult, de scopul existenţei noastre, actualizarea chipului lui 

Dumnezeu în noi, în asemănarea deplină cu Dumnezeu. 31 

Fiinţa virtuţii smereniei creştine este Dumnezeu. Sfinţii Părinţi, împodobind cu 

smerenie faptele lor bune, spun că toate acestea au ca autor pe Dumnezeu. creştinul le 

săvârşeşte în colaborare cu harul divin. 32 

Arătând legătura dintre smerenia omenească şi fiinţa virtuţii . Dumnezeu, Filotei 

Sinaitul consideră smerita cugetare „virtute dumnezeiască şi haină dumnezeiască” 33.  

Ea este dăruită din cer, prin harul lui Dumnezeu, la vremea sa, după multă luptă, 

întristare şi lacrimi. 34 

Părinţii filocalici consideră „comoara smereniei” fără de sfârşit şi inefabilă, ca şi 

pe izvorul ei – Dumnezeu. 

Sfântul Ioan Scărarul precizează că „smerenia este un har fără nume al sufletului” 
35. Aşadar, „cu cât eşti mai smerit, cu atât harul e mai îmbelşugat şi cu cât harul e mai 

bogat, cu atât se adânceşte şi smerenia. Progresul duhovnicesc te face să-ţi dai seama de 

nimicnicia ta în faţa lui Dumnezeu, de păcătoşenia ta în faţa sfinţeniei lui Dumnezeu, 

până ajungi la cunoştinţa că Dumnezeu este totul (…). Desăvârşirea e adâncul smereniei 

şi înălţimea de flacără a iubirii” 36.  

                                                 
30 Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol. I, p. 83 
31 Părintele Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 61 
32 Ibidem 
33 Filotei Sinaitul, Capete despre trezvie, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. IV, trad. 
introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2000, p. 
122 
34 Ioan Carpatinul, Una sută capete de mângâiere, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. IV, 
trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2000, 
p. 163 
35 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 289 
36 Nicolae, Mitropolitul Ardealului, Hristos, Viaţa noastră, p. 148, apud. Diacon prof. Florin Cosma, 
Valoarea morală a smereniei creştine, în: Ortodoxia, anul XXXI (1979), nr. 2, p. 416 
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„Smerenia este revenirea firii noastre la starea de fereastră a infinitului şi de 

încăpere goală, meniră să se umple de lumină dumnezeiască” 37.  

Smerenia este, deci, virtutea care ne ajută la dobândirea şi lucrarea virtuţilor, 

întreţinând în noi dorinţa ostenelii după ele.  

Din aceste motive, Părinţii duhovniceşti ne învaţă despre folosul duhovnicesc, 

despre semnificaţia fundamentală, în plan spiritual, a „sfintei smerenii”, această 

„împărăteasă a virtuţilor”.  

Potrivit Avvei Dorotei, despre smerenie nu poate vorbi cu adevărat decât cel care 

a aflat-o prin „cercare”, prin nevoinţă, prin fapte. Celorlalţi, ea le este „dumnezeiască şi 

de neînţeles şi nu poate fi tâlcuită prin cuvinte” 38.  

Ceea ce spun Sfinţii Părinţi este, însă, calea spre smerita cugetare, care este cea a 

nevoinţelor trupeşti şi sufleteşti, născătoare de smerenie în trup şi în suflet, căci spune 

acelaşi Părinte (Avva Dorotei): „Osteneala smereşte trupul, iar trupul, smerindu-se, se 

smereşte cu el şi sufletul” 39.  

Această smerenie trupească trebuie să ducă la adevărata smerenie, cea interioară, 

la „darul smeritei cugetări”. Eforturile şi nevoinţele trupeşti nu folosesc la nimic dacă nu 

duc la conştiinţa smerită a păcătoşeniei noastre. Însă adevărata stare de smerenie nu se 

dobândeşte prin „îndoierea grumazului, prin râncezeala coamei sau prin haina neîngrijită, 

aspră şi soioasă, în care mulţi socot că stă virtutea, ci ea vine din inimă zdrobită şi stă în 

duh de smerenie” 40.  

Părinţii filocalici leagă permanent de „sfânta smerenie” darul pocăinţei 

permanente, al plânsului celui de bucurie făcător şi al lacrimilor duhovniceşti.  

Cuviosul Nichita Stithatul o consideră expresie a iubirii de Dumnezeu, a pocăinţei 

neîncetate şi a umilinţei. Nimic, spune el, nu întraripează aşa de mult sufletul oamenilor 

ca smerita cugetare, umilinţa şi rugăciunea curată. 41 

                                                 
37 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Ascetica şi mistica ortodoxă, vol. I, Editura Deisis, Alba Iulia, 1993, p. 
186 
38 Avva Dorotei, Ale celui între sfinţi Părintelui nostru Dorotei, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale 
desăvârşirii, vol. IX, trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei 
Romanului şi Huşilor, 2002, p. 504-505 
39 Ibidem, p. 506 
40 Cuviosul Nichita Stithatul, Cele 300 de capete despre făptuire, despre fire şi despre conştiinţă, în: 
Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. VI, trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru 
Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2000, p. 266 
41 Ibidem, p. 272-273 
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Smerenia este începutul şi culmea virtuţilor creştine, „mântuirea prescurtată” 42, 

ea „nu cade, ci ridică din cădere pe cei ce o au” 43.  

Smerenia este atmosfera în care se nasc şi cresc florile frumoase ale virtuţilor 

creştine. Razele ei aruncă o lumină dătătoare de viaţă asupra oricărui efort duhovnicesc al 

nostru, oricât de mic sau nesemnificativ ni s-ar părea el nouă. Smerita cugetare 

împodobeşte faptele noastre, dându-le adevărata semnificaţie.  

Aşadar, smerenia reprezintă „temelia virtuţii” 44. Fiecare creştin trebuie să pună 

smerenia la temelia virtuţilor sale, căci ea singură dă valoare ostenelilor noastre. Ea este o 

adevărată „scară”, ce înalţă sufletul, treptat, la Dumnezeu.  

Tămăduindu-l pe om de toate patimile şi cuprinzând plinătatea virtuţilor, smerenia 

îl readuce pe om la starea sa dintru început, îl face să redevină cu adevărat om. 45 Sfântul 

Ioan Gură de Aur spune că „prin smerenie sufletul se face sănătos”.  

Smerenia se arată a fi „maica nepătimirii” 46, izvor de linişte sufletească, dar şi de 

adevărată viaţă, de veselie duhovnicească. Fără ea, nu poate omul ajunge la cunoaştere 

duhovnicească. 47 

În concluzie, putem spune că smerenia este comoara tuturor virtuţilor. Ea ascunde 

toate virtuţile şi, în final, se ascunde şi ea.  

 

2. Esenţa virtuţii smereniei creştine 

Cele mai frumoase definiţii şi caracterizări ale smeritei cugetări le avem de la cei 

ce au cunoscut darurile şi binefacerile ei. Aceşti lucrători ai smereniei, ajunşi pe treptele 

înalte ale desăvârşirii creştine, care au gustat roadele şi frumuseţile smereniei, i-au putut 

cunoaşte şi paradoxul: atunci când te smereşti, te înalţi, iar atunci când te mândreşti 

pentru ceva, acel ceva te va smeri. Cele mai mici şi mai neînsemnate fapte devin mari în 

                                                 
42 Sfinţii Varsanufie şi Ioan, Scrisori duhovniceşti, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. XI, 
trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2000, 
p. 169 
43 Ibidem, p. 292 
44 Ilie Ecdicul, op. cit., p. 309 
45 Jean-Claude Larchet, Terapeutica bolilor spirituale, trad. de Marinela Bajin, Editura Sofia, Bucureşti, 
2001, p. 584 
46 Sfântul Maxim Mărturisitorul, Capete despre dragoste, în Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, 
vol. IV, trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi 
Huşilor, 2000, p. 134 
47 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 318 
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plan duhovnicesc, atunci când sunt împodobite cu darul smereniei, după cum şi cele mai 

importante fapte îşi pierd adevărata valoare atunci când nu au ca temelie smerita 

cugetare, devenind, astfel, prilej de mândrie şi slavă deşartă, spre căderea noastră 

duhovnicească. 48 

În smerenie, credinciosul experiază, pe de-o parte, bogăţia acestei lumi duhovniceşti, 

infinitatea tainelor pe care ea i le deschide şi în care pătrunde pe măsura eforturilor sale 

ascetice şi a smeritei sale cugetări, iar, pe de altă parte, limitele firii sale. Smerenia întreţine 

în noi, permanent, tensiunea între ceea ce suntem şi ceea ce trebuie să devenim şi ne arată, 

totodată, calea mântuitoarei desăvârşiri – viaţa virtuoasă în smerenie. 49 

Smerenia este un har fără nume al sufletului, acoperământ divin al faptelor 

noastre bune.  

„Smerenia este, după cum arată Părintele Stăniloae, conştiinţa şi trăirea supremă a 

infinităţii divine şi a micimii proprii. Ea este, totodată, conştiinţa că infinitatea divină 

străbate prin toate şi prin toţi cei din jurul nostru … Dacă mândria acoperă pentru ochii 

noştri infinitul realităţii lui Dumnezeu, smerenia îl descoperă … Unde lipseşte smerenia, 

e superficialitate, e platitudine, e un univers închis, e sărmana înfumurare care trezeşte 

zâmbetul de milă. În adâncurile indefinite şi pline de taină, în Dumnezeu, trăieşte numai 

cel smerit … Trebuie să te faci mic de tot, mic până ce te socoţi nimic ca să vezi măreţia 

lui Dumnezeu şi să te simţi umilit de lucrarea Lui. Smerenia este înţelepciunea cea mai 

larg cuprinzătoare. Cel smerit, departe de a sărăci, îmbrăţişează din infinit mai mult decât 

oricare altul şi oferă altora” 50.  

Smerenia luptă, în special, împotriva egoismului şi egocentrismului nostru, 

împotriva iubirii pătimaşe de sine, maica tuturor păcatelor, şi se împotriveşte cu toată 

puterea părerii de sine, slavei deşarte şi mândriei din firea noastră. 51 

Avva Evagrie (aprox. 345-400) a zis: „Începutul mântuirii pentru om este să se 

mustre pe sine” 52. Iar un alt părinte înduhovnicit, Avva Pimen, zicea că atunci când un 

om se mustră pe sine, el va avea tărie şi răbdare în orice împrejurare. 53 

                                                 
48 Pr. Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 65 
49 Ibidem 
50 Pr. academician Dumitru Stăniloae, Spiritualitatea ortodoxă. Ascetica şi mistica, Editura Institutului 
Ecumenic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1992, p. 115 
51 Pr. Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 67 
52 Everghetinos, vol. I, Editura Polirom, Iaşi, 2003, p. 650 
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În opoziţie cu iubirea pătimaşă de sine, cu slava deşartă şi cu mândria, care 

îngustează fiinţa umană, smerita cugetare ne înalţă cu adevărat spre vieţuirea autentic 

creştină.  

Starea de smerenie este adevărata creştere duhovnicească şi unire cu Dumnezeu, 

izvorul vieţii şi fericirii celei veşnice. 54 

Lupta noastră împotriva iubirii pătimaşe de sine presupune o atitudine de 

permanentă smerită cugetare şi pocăinţă. 55 

Smerenia este „conştiinţa şi trăirea supremă a majestăţii şi infinităţii divine şi a 

micimii proprii, aducând un spor uriaş de cunoaştere pentru cel ce o are. Omul smerit se 

pleacă înaintea semenului său ca înaintea lui Dumnezeu, dar fără să sărăcească cumva, ci 

cuprinzând şi îmbrăţişând mult mai mult decât oricare altul şi oferind altora. Prin alţii în 

faţa cărora se deschide şi îi întâmpină cu respect şi iubire, cel smerit reuşeşte să se 

cunoască şi mai bine pe sine însuşi” 56. 

Sfântul Petru Damaschinul spune că „smerenia este roada cunoştinţei, iar 

cunoştinţa roada ispitelor; căci celui ce s-a cunoscut pe sine, i se dă cunoştinţa tuturor” 57. 

Zice şi Avva Casian: „Smerenia se naşte din cunoştinţă” 58. 

Sfântul Ioan Gură de Aur, insistând asupra acestui aspect, spune: „Acela, mai cu 

seamă, se cunoaşte pe sine, care socoteşte că nu e nimic”, arătând mai cu seamă că fără 

smerenie desăvârşită nu se poate omul înălţa în nici un chip pe aceste înalte trepte ale 

cunoaşterii de sine. 59 

Spre deosebire de egoism şi de slava deşartă, smerenia ne face să ne vedem aşa 

cum suntem, să ne cunoaştem neputinţele fireşti. 60 

Paradoxal, această smerire de sine, până în a ne vedea pe noi înşine că suntem 

păcătoşi, nu înseamnă o tăgăduire a chipului lui Dumnezeu din noi, ci tocmai o 

                                                                                                                                                 
53 Ibidem, p. 652 
54 Pr. Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 67 
55 Pr. conf. dr. Teşu Ioan, Teologie şi Viaţă, nr. 1-6, anul XXXIV (1996), Editura Trinitas, , Iaşi, p. 68 
56 Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Trăirea creştină, curs pentru doctoranzi în teologie, 1995, p. 45 
57 Sfântul Petru Damaschin, Învăţături duhovniceşti, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. V, 
trad. introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2001, 
p. 200 
58 Ibidem, p. 202 
59 Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, XXV, 4, p. 163, apud. Jean-Claude Larchet 
60 Pr. Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 67 
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conştientizare a strălucirii acestui chip, „revenirea firii noastre la starea de fereastră a 

infinitului şi de încăpere goală, menită să ne umple de lumina dumnezeiască” 61. 

Omul îşi trăieşte adevărata vocaţie şi înălţimea propriei demnităţi în cea mai 

adâncă smerenie. Dar în smerenia cea fără sfârşit creştinul se descoperă pe sine şi bogăţia 

de valori duhovniceşti pe care o poartă în el. cine acoperă faptele sale cu adevărata 

smerenie şi se scufundă el însuşi în abisul smereniei trăieşte, de fapt, experienţa 

descoperirii sinelui propriu autentic, iar aceasta nu ca un centru anarhic, izolat, egoist, ci 

comunitar şi în legătură cu Dumnezeu. 62 

Aceasta îl determină pe Calist Patriarhul să considere că „… ceea ce înalţă 

sufletul la nesfârşit, aceea îl smereşte în chip covârşitor. Smerenia e început al vederii şi 

vederea, desăvârşirea smereniei. De-ar cunoaşte cineva înţelepciunea lumii întregi, fără 

smerenie, e cu neputinţă să dobândească vederea cea înaltă” 63.  

Părintele Arsenie Papacioc ne spune foarte frumos următoarele cuvinte: „Trei 

lucruri cere Dumnezeu de la noi: umilinţă, umilinţă, umilinţă! Şi „lăsaţi-mă pe Mine mai 

departe!” Fără însă să renunţăm la treburile care ne aduc pâinea cea de toate zilele. Dar 

peste tot, în inima mea, să fie prezent Hristos” 64.  

Trebuie să ne smerim neîncetat, dacă vrem ca faptele noastre să nu ne smerească 

ele însele, prin puterea lor de evidenţă, şi să nu ne întoarcă împotriva noastră. Să ne 

pocăim şi să ne smerim pentru şi după fiecare cuvânt, gest sau faptă a noastră, dând loc 

lucrării tainice a smereniei şi nădejdii că Dumnezeu ne va completa şi desăvârşi 

slăbiciunea şi neputinţa. 65 

 

Capitolul III: 

Sfântul Munte Athos – Grădina Maicii Domnukui 
 

                                                 
61 Ibidem 
62 Ibidem, p. 68 
63 Calist Patriarhul, Capete care au lipsit, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, vol. VIII, trad. 
introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 2001, p. 
266 
64 Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol. I, p. 88 
65 Ibidem, p. 67 
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Aflat sub acoperământul Maicii Domnului, Sfântul Munte Athos este o minune 

dumnezeiască a lumii creştine, care rezistă de peste o mie de ani în faţa tuturor ispitelor 

omeneşti şi diavoleşti. În acest loc, numeroşi sfinţi şi cuvioşi s-au despătimit, iluminat şi 

îndumnezeit, unindu-se mistic cu Mântuitorul Iisus Hristos. Prin neîncetata rugăciune, au 

săvârşit neîntrerupt slujbele de noapte şi de zi, au slujit zilnic Sfânta Liturghie, au apărat 

dogmele credinţei ortodoxe, au combătut eresurile şi au povăţuit pe cale mântuirii pe cei 

care le-au cerut sfatul şi binecuvântarea. 66 

Orice pelerin care ajunge, fie şi pentru câteva zile, în Athos, se convinge negreşit 

că acest loc este sfânt, că aici se slăveşte Dumnezeu mai mult ca oriunde în lume, că aici 

călugării înalţă rugăciuni şi cântări zi şi noapte în cinstea Maicii Domnului şi a tuturor 

sfinţilor.  

Muntele Athos a fost din început şi rămâne peste veacuri „Grădina Maicii 

Domnului”. Când această grădină se va prihăni, când monahii athoniţi nu-şi vot mai 

îndeplini cu sfinţenie chemarea lor de rugători către Dumnezeu, de mărturisitori ai lui 

Hristos şi lăudători ai Maicii Domnului, negreşit, această grădină a Ortodoxiei se va 

pustii! 67  

Cultul Maicii Domnului, în Athos, se bucură de o deosebită cinste.  

Din cele peste 300 de biserici şi paraclise, câte sunt în Sfântul Munte, aproape o 

treime din ele au ca hram praznice închinate maicii Domnului. Apoi slujbele la hramuri 

în Athos se fac cu deosebită evlavie şi fast. Se adună sute de pelerini, egumeni, călugări 

şi cei mai vestiţi protopsalţi din tot Muntele. Se face priveghere de toată noaptea, cu 

cântări din cele mai frumoase, liturghie cu sobor de preoţi şi procesiune cu icoana Maicii 

Domnului, în jurul mănăstirii. 68 apoi se dă masă din belşug la tuturor celor de faţă şi 

milostenie la săraci. Cel mai vestit hram în tot Muntele Athos este la Mănăstirea Iviru, în 

ziua de 15 august – Adormirea Maicii Domnului.  

În Athos, se păstrează, de asemenea, cele mai renumite icoane făcătoare de 

minuni ale Maicii Domnului, din toate ţările creştin-ortodoxe. Ele formează cel mai de 

preţ tezaur al mănăstirilor athonite. Fiecare mănăstire, fiecare schit şi chilie, ca şi fiecare 
                                                 
66 Ierodiacon Cleopa Paraschiv, Pelerin în Sfântul Munte Athos, Schitul Românesc Prodromul, Editura 
Panaghia, p. 18 
67 Protosinghel Ioanichie Bălan, Pelerinaj la locurile sfinte, Editura Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1992, 
p. 504 
68 Ibidem 
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călugăr de aici caută să aibă cât mai multe şi cât mai frumoase icoane cu Maica 

Domnului, pe care întotdeauna le împodobesc cu ce au mai scump şi mai frumos. 69 În 

faţa sfintelor icoane, se aprind, ziua şi noaptea, numeroase candele, lumânări de ceară 

curată şi tămâie bine mirositoare, pregătită de mâinile harnice şi curate ale smeriţilor 

călugări. Multe icoane ale Maicii Domnului se află aşezate pe poteci, pe la răspântii şi la 

intrarea în mănăstiri. În faţa lor sunt candele aprinse şi untdelemn. Fiecare călugăr sau 

pelerin care trece prin faţa lor se închină, pune untdelemn, potriveşte candela şi merge 

mai departe. Aceste locuri se numesc „închinăciuni”.  

O altă jertfă permanentă adusă maicii Domnului, în Sfântul Munte, este acatistul 

Bunei Vestiri, pe care îl ştiu pe de rost toţi călugării athoniţi şi îl cântă în taină, fie în 

chilii, fie la ascultare, fie pe potecile muntelui, fie pe mare. 70 Iar în biserici se citeşte 

regulat acatistul Bunei Vestiri, seara la Pavecerniţă, când sunt prezenţi toţi călugării din 

obşte.  

Întreg Athosul saltă la cântările cuvioşilor călugări, de axioanele şi stihirile cu 

cele mai frumoase melodii psaltice compuse de imnografii athoniţi în cinstea Maicii 

Domnului şi mai ales de acest imn de laudă: „Bucură-te, Mireasă, pururea Fecioară!” 71 

De aceeaşi cinste se bucură şi paraclisul Maicii Domnului, pe care cei mai mulţi îl ştiu pe 

de rost şi îl repetă atât în biserici, după Sfânta Liturghie, cât şi la chilii, mai ales noaptea. 

Să asculţi o slujbă de priveghere în Sfântul Munte, să guşti frumuseţea cântărilor în 

cinstea Maicii Domnului, să vezi o icoană athonită cu icoana Prea Sfintei Fecioare 

împodobită ca o mireasă dumnezeiască de mâinile călugărilor, este o adevărată 

binecuvântare. 72 Numai atunci îţi dai bine seama că Athosul este o grădină 

duhovnicească şi un paradis pământesc.  

Toate acestea dau călugărilor athoniţi o permanentă bucurie şi nădejde de 

mântuire, iar Sfântului Munte îi dau aspectul unei adevărate grădini a Maicii Domnului, 

adică grădină a virtuţilor, în care se cultivă cel mai mult rugăciunea, privegherea de 

noapte, fecioria, dragostea, tăcerea şi smerenia. 73 

 
                                                 
69 Ibidem 
70 Ibidem, p. 505 
71 Ibidem 
72 Ibidem 
73 Ibidem 



 22

1. Importanţa duhovnicească a Sfântului Munte Athos 

Locul ales, „Grădina Maicii Domnului”, martor şi moştenitor al strălucitei culturi 

bizantine, Sfântul Munte, este tezaurul cel mai de preţ al Sfintei ortodoxii, tăria, lauda şi 

cununa ei. Sfântul Munte Athos este Muntele cel Sfânt, care, împreună cu Sinaiul şi 

Taborul, alcătuiesc triada munţilor descoperirilor dumnezeieşti. Pe Sinai, muntele din 

mijlocul pustiei, Dumnezeu Tatăl a dat poporului ales Legea Vechiului Testament. Pe 

Taborul Galileii, Dumnezeu Fiul a arătat ucenicilor săi „pe cât se putea” strălucirea slavei 

Sale, iar pe Athos, muntele din mijlocul mării – icoana Bisericii mereu bătute de valurile 

vieţii şi de-a pururi neclintită – Duhul Sfânt, prin energiile Sale sfinţitoare, Se descoperă 

pe chipurile înduhovnicite ale monahilor. 74 

De aceea, pe Muntele Athos s-a definit învăţătura dogmatică a Bisericii Ortodoxe 

despre energiile divine ale Duhului Sfânt şi tot aici s-a făurit Filocalia rugăciunii 

neîncetate. Athosul poate fi numit şcoala cea mai înaltă a Ortodoxiei, şcoală de sfinţire, 

de înaltă  teologie ortodoxă, şcoală de cultură şi artă, unică în creştinism, care a creat şi 

conservat în mod constant inestimabile valori spirituale. 75 

Dintre marii dascăli ai rugăciunii lui Iisus, amintim pe: Grigore Sinaitul, Maxim 

Cavsacalinitul, Calist şi Ignatie Xantopolos, iar dintre marii întemeietori şi organizatori ai 

vieţii mănăstireşti de obşte, amintim pe : Sfântul Atanasie Athonitul, Sfântul Pavel, 

Antonie şi Teodosie al Pecerskăi (sec. XI), pe Cuvioşii Simeon şi Sava Nemania – 

despoţii Serbiei (sec. XII-XIII), Cuviosul Nicodim cel Sfinţit de la Tismana, Cuviosul 

Paisie de la Neamţ. 76 Aici s-a nevoit şi a scris numeroase cărţi de învăţătură Cuviosul 

Nicodim Aghioritul, marele dascăl şi apărător al Ortodoxiei, din secolul al XVI-lea, până 

astăzi, numeroşi monahi ortodocşi, de toate naţionalităţile, iubitori de Hristos, dintre care 

unii au ajuns la cele mai înalte trepte ale sfinţeniei.  

Sfântul Munte Athos adăposteşte cel mai mare tezaur de spiritualitate, artă şi 

cultură veche, din întreaga lume creştină. Monahii athoniţi s-au rugat neîncetat lui 

Dumnezeu şi au creat opere nemuritoare, pe măsura credinţei lor, dar au ştiut să păstreze 

                                                 
74 Ierodiacon Cleopa Paraschiv, op. cit., p. 504-505 
75 Idem, Icoana nefăcută de mână omenească Prodromiţa, Sfântul Munte Athos, Editura Panaghia, 
Colecţia „Rugul Aprins”, p. 6  
76 Ibidem, p. 26 
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cu aceeaşi grijă valorile create de-a lungul secolelor. 77 Pe lângă acestea, călugării 

athoniţi, adăpostesc şi păstrează numeroase tezaure aduse de Bizanţ, după căderea 

Constantinopolului.  

Însă rolul cel mai de seamă al smeriţilor monahi athoniţi rămâne unul singur: 

dezpătimirea şi ruga neîncetată către Dumnezeu. Timp de peste o mie de ani, în Sfântul 

Munte nu au încetat slujbele de noapte şi de zi, spre lauda Sfintei Treimi, nu s-au stins 

candelele în sfintele biserici, în mănăstiri, schituri şi chilii. 78 În fiecare zi, se săvârşesc în 

mănăstiri, schituri şi chilii peste două sute de Sfinte Liturghii.  

 

2. Slujbele bisericeşti 

În Sfântul Munte Athos, se respectă cu sfinţenie tradiţia şi rânduiala slujbelor 

bisericeşti, după tipicul Sfântului Sava. Astfel, Utrenia începe la ora două după miezul 

nopţii. Între orele unu şi două, toţi călugării athoniţi îşi fac rugăciunile personale (canonul 

de rugăciune şi metanii, la chilie). 79 De la ora două la ora patru, se săvârşesc 

Miezonoptica şi Utrenia, în toate mănăstirile, schiturile, chiliile şi sihăstriile din Sfântul 

Munte Athos. În continuare, se citesc ceasurile: unu, trei şi şase şi se săvârşeşte Sfânta 

Liturghie.  

Între orele şase şi şapte, slujbele sunt încheiate, în tot Sfântul Munte. În unele 

mănăstiri, se serveşte masa,  după Sfânta Liturghie, iar în altele după ora zece. După 

aceasta, călugării ies la diferite ascultări de obşte. Ascultările sunt simple, ca să permită 

călugărilor să se roage cu rugăciunea lui Iisus. 80 La orele 16, se face Vecernia. După 

aceasta, monahii merg la masă, unde mănâncă şi se roagă, ascultând cuvinte de învăţătură 

de la Sfinţii Părinţi şi din vieţile sfinţilor.  

După masă se merge din nou la Biserică, pentru slujba Pavecerniţei şi acatistul 

Bunei Vestiri. După Pavecerniţă sunt aduse sfintele moaşte, pentru închinarea pelerinilor. 
81 La ora 20, călugării merg la chilie să se odihnească sau se nevoiesc după putere şi 

binecuvântarea duhovnicului. Apoi, după ora unu noaptea, sună din nou deşteptarea.  

                                                 
77 Ibidem, p. 27 
78 Ibidem 
79 Ibidem, p. 29 
80 Ibidem 
81 Ibidem 
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La hramurile şi praznicele împărăteşti, călugării athoniţi fac privegherea de toată 

noaptea, începând cu ora 20 şi terminând cu Sfânta Liturghie, între orele 8 şi 10 

dimineaţa. La slujbele bisericeşti de noapte şi de zi participă toţi călugării, în frunte cu 

egumenul, îmbrăcaţi în ţinută de biserică, rasă şi camilafcă. 82  

Posturile, ca şi slujbele, se respectă cu sfinţenie, după tipic, iar Sfânta 

Împărtăşanie se ia cu binecuvântare, săptămânal.  

 

3. Nevoinţele monahilor athoniţi 

Monahii sunt chemaţi să laude neîncetat pe Dumnezeu, să sporească în sfinţenie, 

să-L mărturisească pe Dumnezeu înaintea pelerinilor prin cuvânt şi prin exemplul vieţii 

lor şi să-i ajute pe calea mântuirii. Îngerii sunt lumina călugărilor, iar faptele călugărilor 

trebuie să fie lumina creştinilor.  

Călugărul este chip al îngerului, cetăţean al cerului, vas ales al Duhului Sfânt, 

icoană a bunătăţii desăvârşite pe pământ şi om al lui Dumnezeu. 83 Aici, în Athos, 

monahii nu au nici tată, nici mamă şi nici rude care să-i viziteze şi să-i mângâie. Dar 

rugându-se din toată inima lui Dumnezeu cu smerenie şi răbdare, dobândesc darul 

lacrimilor, care alungă toată întristarea şi gândurile rele, pentru că darul dumnezeiesc îi 

acoperă şi sfinţii îngeri îi mângâie. Când se atinge darul Duhului Sfânt de inimile 

monahilor şi se uneşte mintea cu inima prin rugăciune, atunci monahii devin cei mai 

fericiţi oameni şi nimic din cele trecătoare nu le mai trebuie. 84 Dar mai presus de toate, 

Monahii trăiesc în duhul dragostei creştine, căci iubirea creştină este treapta cea mai 

înaltă a desăvârşirii.  

Cea dintâi îndatorire a călugărilor este de a se ruga neîncetat lui Dumnezeu, 

slăvindu-L, mulţumindu-I, cerându-I mila şi iertarea pentru toţi şi pentru toate, căci 

rugăciunea este, după însuşirea ei, unirea omului cu Dumnezeu, iar, după lucrare, este 

împăcarea noastră cu Dumnezeu. prin rugăciune şi muncă binecuvântată monahul 

sporeşte în sfinţenie, luptându-se cu patimile trupului şi ale sufletului şi cu vrăjmaşii 

                                                 
82 Ibidem 
83 Ibidem, p. 29 
84 Ibidem 
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diavoli. 85 Acest război nevăzut de ochii trupeşti este câştigat numai cu smerenie şi 

ajutorul darului dumnezeiesc.  

„Voi mergeţi astăzi la luptă, să nu slăbească inima voastră, nu vă temeţi, nu vă 

îngroziţi, nici nu daţi înapoi, că Domnul Dumnezeu merge înaintea voastră, ca împreună 

cu voi, să bată pe vrăjmaşii voştri şi să vă mântuiască” (Deuteronom 20, 3-4).  

După mistuirea patimilor din jurul inimii sale, monahul se pogoară în adâncul 

smereniei şi se umple de harul dragostei duhovniceşti şi astfel poate să iubească pe 

Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul şi din tot cugetul său şi din toată puterea sa iar 

pe aproapele ca pe sine însuşi (Marcu 12, 30- 31). Faţă de Biserică, monahii au datoria de 

a apăra până la jertfă credinţa ortodoxă, de a menţine neschimbate sfintele slujbe de zi şi 

de noapte şi mai ales Sfânta Liturghie, nădejdea mântuirii noastre. 86  

Mănăstirile athonite, prin tradiţia milenară şi prin cuvioşii călugări sunt vetre de 

trăire duhovnicească în Iisus Hristos, adevărate porţi spre Rai, locaşuri de lumină, de 

mângâiere şi întărire în credinţă, prin sfintele slujbe care se fac aici, prin învăţăturile 

duhovniceşti ale monahilor şi mai ales prin pilda vieţii lor curate. Aici, în Sfântul Munte 

Athos, monahii vin să se desăvârşească luând marele chip îngeresc al schimniciei.  

Iar dacă în ţară se jertfesc pentru alţii, ajutându-i pe calea mântuirii, aici, în 

Grădina Maicii Domnului, fiind mai lipsiţi de grijile pământeşti, au mai mult timp pentru 

a se ruga, posti şi priveghea. Aici, în Sfântul Munte, s-au nevoit mii şi mii de călugări, 

sfinţi, cuvioşi, sihaştri, asceţi şi mari lucrători ai „Rugăciunii lui Iisus”.  

Aici este Stăpână şi stareţă Maica Domnului, împreună cu cetele cuvioşilor părinţi 

athoniţi. Aici sunt cele mai renumite sfinte moaşte din toate ţările ortodoxe şi cele mai 

renumite icoane făcătoare de minuni. Athosul este patria monahismului, inima şi lauda 

ortodoxiei. 87 Aici se nevoiesc pe calea desăvârşirii creştine numeroşi monahi şi se fac 

cele mai frumoase slujbe bisericeşti. Pentru aceasta Athosul se numeşte Sfântul Munte, 

căci este un Munte al rugăciunii neîncetate, al smereniei şi al jertfirii, în care se laudă 

Dumnezeu mai mult decât oriunde în lume.  

În Sfântul Munte au şi românii peste două sute de călugări care slăvesc neîncetat 

pe Dumnezeu şi se roagă pentru lume. Din inimile smerite şi iubitoare de Hristos ale 
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monahilor, pacea şi darurile Duhului Sfânt se revarsă peste lume. Inimile monahilor ard 

în darul Duhului Sfânt pentru dragostea lui Hristos, pentru slujbele bisericii şi pentru 

toată fapta cea bună.  

Athosul este o cetate mondială unică a creştinismului, în general, şi a Bisericii 

Ortodoxe în special, care se impune prin marea sa spiritualitate, prin numeroasele sale 

mănăstiri şi prin tezaurul neegalat pe care îl posedă. 88 Athosul este a doua patrie a 

monahilor români. Atâţia călugări râvnitori din ţara noastră s-au nevoit aici. Atâţia au 

slăvit aici pe Dumnezeu. atâţia s-au sfinţit, aici, în „Grădina Maicii Domnului”, şi sunt 

nenumăraţi în ceata Cuvioşilor Părinţi ai Athosului. 89 

Călugării athoniţi iubesc până la jertfă pe Dumnezeu, iubesc fără deosebire pe toţi 

oamenii, căci toţi sunt zidiţi după chipul lui Dumnezeu şi se roagă pentru întărirea 

credinţei ortodoxe în lume, pentru alinarea suferinţelor care apasă inimile creştinilor şi 

pentru ţara în care s-au născut.  

În general, părinţii de la mănăstirile cu viaţă de obşte duc o nevoinţă 

duhovnicească mult mai sporită, decât cei cu viaţă de sine, iar părinţii care se nevoiesc în 

pustie, duc o viaţă monahală şi mai înaltă. 90 Măsura vieţii duhovniceşti a monahilor, 

numai Dumnezeu o ştie, cel ce cearcă inimile şi rărunchii.  

Au fost perioade în care Sfântul Munte a cunoscut o mare înflorire. Începând cu 

primele decenii ale secolului al IX-lea, monahismul aghiorit intră într-o nouă fază. 

Muntele Athos îşi dobândeşte caracterul său de ţinut exclusiv monahal, cu graniţe bine 

determinate, cu organizare administrativă proprie şi cu capitala la Kareia. 91  

În secolul al IX-lea, au trăit în Sfântul Munte două mari personalităţi: Sfântul 

Petru Athonitul, considerat unul dintre cei mai mari pustnici, şi Sfântul Eftimie din 

Tesalonic, care a întemeiat o lavră monahală pe la mijlocul secolului al IX-lea. 92 

Muntele Athos este o ţară deosebită, aflată la jumătatea drumului între cer şi 

pământ. De peste o mie trei sute de ani, este un ţinut aparte faţă de celelalte ţări 
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pământene, modul său de viaţă deosebindu-se de cel lumesc. 93 Este locuit de bărbaţi 

nemulţumiţi de tot ceea ce poate oferi lumea. Ei caută ceva mai mult decât lumea 

materială, ceva dincolo de frumuseţea pământească. Pentru a găsi acest „ceva”, au venit 

la Muntele Athos, unde sfârşeşte pământul şi începe cerul. 94 Prin îndelungă răbdare şi 

lupte supranaturale, au găsit aici ceea ce căutau, şi l-au îmbrăţişat ca pe o comoară; o 

comoară pe care năzuiesc s-o păstreze până la sfârşitul vieţii, căci ceea ce au găsit este cu 

adevărat un petic de cer.  

Locuitorii Sfântului Munte duc un mod de viaţă nou, care dă o pregustare a 

fericirii viitoare. Sufletele lor sunt însufleţite de gândul veşniciei, care, ca un izvor 

pururea curgător, îi încurajează şi îi mângâie când viaţa e aspră şi grea. 95 

Numărul mănăstirilor din Muntele Athos este stabilit la 20, iar a schiturilor la 12. 

numărul chiliilor nu se ştie exact, deoarece au fost foarte multe părăsite şi s-au dărâmat. 

Cele 20 de mănăstiri sunt următoarele, în ordinea după cum sunt aşezate în catalogul 

mănăstirilor athonite: Marea Lavră, Vatopedu, Iviru, Hilandaru, Dionisiu, Caracalu, 

Filoteu, Simonpetra, Sfântul Pavel, Stavronichita, Xenofont, Grigoriu, Esfigmenu, 

Sfântul Pantelimon (Russikon) şi Constamonitu. 96 

Părinţii virtuoşi, acele „flori dulce-mirositoare ale raiului”, care au răspândit 

pretutindeni mireasma lor covârşitoare în Grădina Maicii Domnului, în secolul al XX-lea, 

sunt nenumăraţi şi atleţi duhovniceşti necunoscuţi. Printre cei care s-au remarcat 

menţionăm pe Cuviosul Paisie Aghioritul, pe Părintele Porfirie, Părintele Filothei 

Zervakos şi Stareţul Efrem Katunakiotul.  

 

Capitolul IV: 

Sfântul Siluan Athonitul – un sfânt fără frontiere 
 

1. Stareţul Siluan, un sfânt actual şi universal 

                                                 
93 Arhimandrit Heruvim Karambelas, Părinţi duhovniceşti contemporani de la Sfântul Munte Athos, vol. I, 
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Figură excepţională a Bisericii Ortodoxe contemporane, stareţul Siluan e în 

acelaşi timp un autentic martor al vremii noastre şi un sfânt universal.  

Un martor autentic, cu alte cuvinte un om care prin prezenţa sa, prin viaţa şi 

scrierile sale, ne pune în prezenţa lui Hristos, nu printr-o învăţătură, un sistem teologic 

sau un discurs, ci printr-o experienţă nemijlocită a lui Dumnezeu, trăită în adâncul fiinţei 

sale.  

„Sfânt fără frontiere”, „mistic al Bisericii universale”, „părinte de o modernitate 

tulburătoare”, „sfânt ecologic …” 97. Câte denumiri nu i-au fost atribuite stareţului Siluan 

Aghonitul. El nu vorbeşte decât despre ceea ce a văzut şi cunoscut prin Duhul Sfânt, 

despre ceea ce a realizat în viaţa sa şi a trăit în fiinţa sa, în trupul, sufletul şi duhul său.  

Un autentic martor al lui Hristos, aşadar, dar şi un om duhovnicesc al epocii 

noastre. Ca semn evident al actualităţii lui sunt cuvintele pe care le-a primit de la Hristos, 

expresie sintetică a învăţăturii sale duhovniceşti şi una din cheile iradierii sale: „Ţine-ţi 

mintea în iad şi nu deznădăjdui”. Un cuvânt care a ajutat deja nenumărate persoane pe 

calea lor duhovnicească.  

Stareţul Siluan, călugăr rus în Muntele Athos, născut în 1866, mort în 1938 şi 

canonizat în 26 noiembrie 1987, apare astăzi ca unul dintre cei mai mari sfinţi ortodocşi 

ai secolului al XX-lea. Încă din 1958, Thomas Merton, celebrul monah tropist american, 

scrie în cartea sa Pacea monahală: „Se va descoperi poate că monahul cel mai autentic al 

secolului al XX-lea a fost părintele Siluan, acest remarcabil stareţ de la Muntele Athos” 98.  

Lumina interioară a Sfântului Siluan Athonitul este cu atât mai ieşită din comun, 

cu cât, diferit de alţi mari sfinţi ortodocşi, precum Sfântul Serafim de Sarov sau Ioan de 

Kronsthodt, el n-a atras mulţimile de credincioşi în timpul vieţii. Dimpotrivă, la Muntele 

Athos, arhimandritul Sofronie (1896-1993) era singurul său ucenic; numai câţiva pelerini 

căutau să-l întâlnească, înfruntând, de altfel, glumele proaste ale unora dintre călugări şi 

teologi, care se întrebau, nedumeriţi, ce poate afla lumea la el.  

„Lucru neobişnuit, viaţa cu totul ieşită din comun a stareţului va rămâne, ca să 

zicem aşa, necunoscută celor mulţi şi numai după moarte şi-au dat seama cât de mare îi 
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era sfinţenia”, scrie părintele Sofronie. El mai adaugă: „Până în ultima clipă, simplitatea 

şi smerenia stareţului Siluan i-au acoperit sfinţenia” 99.  

Prin însăşi viaţa sa, Sfântul Siluan Athonitul ne îndeamnă să luăm cunoştinţă de o 

altă perspectivă asupra sfinţeniei. Sfinţenia pe care ne-o dezvăluie Sfântul Siluan, 

făcându-ne-o accesibilă, este ascunsă şi discretă, născută din smerenie: „Credinciosul 

poate fi demn milă în înfăţişarea sa trupească, înveşmântat ca un nevoiaş, lipsit de apărare 

înaintea Prinţului lumii acesteia; însă după Duhul care sălăşluieşte într-unul se măreşte 

adevărata lui sfinţenie”, scrie stareţul Siluan. „Împărăţia căreia aparţine aceasta”, mai 

adaugă el. în altă parte, Sfântul Siluan arată că adevăratele fiinţe duhovniceşti trăiesc cel 

mai adesea în taină, „departe de privirile oamenilor, fiindcă nu săvârşesc minuni ce pot fi 

văzute cu ochii trupeşti. Însă în inima lor, se săvârşesc adevărate minuni în fiecare zi. 

Numai că oamenii nu le pot vedea” 100.  

În actul de canonizare stareţul Siluan e prezentat drept „dascăl apostolic şi 

profetic al Bisericii şi poporului creştin”. Important e aici şi acest „şi”, cu late cuvinte 

faptul că Siluan e socotit nu numai ca un sfânt pentru Biserica Ortodoxă „stricto sensu”, 

ci şi pentru toţi creştinii.  

Există evident nenumărate moduri de a vorbi despre un sfânt. În ceea ce mă 

priveşte, am hotărât să pun mai puţin accentul pe viaţa sa, pe biografia sau personalitatea 

sa, cât mai ales pe experienţa sa şi învăţătura sa duhovnicească despre smerenie. 101 

Trei puncte esenţiale atestă actualitatea şi universalitatea lui:  

1. Experienţa darului şi pierderii harului  

2. În inima acestei mişcări de flux şi reflux a Duhului Sfânt, faimosul cuvânt al lui 

Hristos „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” 

3. Rugăciunea pentru lumea întreagă aşa cum apare şi în cuvântul înscris pe sulul 

ţinut în mână de Sfântul Siluan în icoana sa, şi iubirea de vrăjmaşi drept criteriu ultim al 

Bisericii. 102 

 

2. Darul şi pierderea harului 
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Stareţul Siluan, pe numele său adevărat Simeon Ivanovici Antonov, s-a născut 

într-un sat din Rusia (Şovsk) în anul 1866. provenea dintr-o familie de ţărani, tipică, 

simplă, evlavioasă şi numeroasă – avea patru fraţi şi două surori. El însuşi va duce viaţa 

obişnuită a unui fecior de la ţară din vremea sa. Astfel, a primit o educaţie extrem de 

rudimentară – avea două ierni de şcoală. Ca şi Hristos, a făcut ucenicie de dulgher. A 

făcut serviciul militar, servind în batalionul de geniu al gărzii imperiale. Din punct de 

vedere fizic, stareţul are imaginea tradiţională a unui bărbat, solid, puternic şi viteaz, 

blând şi paşnic, ceea ce nu îl împiedică să se încaiere, să-i placă să bea şi să mănânce 

bine, să iasă cu fetele, să cânte la acordeon, să facă chefuri. Are o asemenea forţă fizică 

încât poate să bea chiar trei litri de votcă până cădea sub masă, poate să înghită fără 

probleme, într-o zi de Paşti, o omletă făcută din 50 de ouă. 103 

Însă sub această vieţuire, în aparenţă convenţională, pulsează totuşi o viaţă 

lăuntrică de cu totul altă dimensiune, căci viaţa interioară a sfântului nostru e altceva. 

Pentru a o caracteriza putem spune că încă de la început ea este marcată de mişcare, care, 

atât pentru stareţul Siluan, cât şi pentru arhimandritul Sofronie e însăşi inima creşterii şi 

căii duhovniceşti. Această dinamică are forma unei sinergii – a conlucrării între voinţa ui 

Dumnezeu şi voinţa omului – în trei timpi: darul harului, pierderea harului şi recâştigarea 

harului.  

Orice persoană angajată pe calea lui Hristos a făcut în grade diferite, conştient sau 

nu, această experienţă a trăit aceste trei momente.  

Primul moment: darul harului. Stareţul Siluan scrie: „Înainte de a fi atins de har, 

omul trăieşte crezând că totul e bine, că totul e în rânduială în sufletul său. Când harul îl 

cercetează însă, descoperă în el un cu totul alt sălaş”. Un alt sălaş, cu alte cuvinte, în 

spaţiul interior, luminat şi descoperit de Duhul Sfânt. O descoperire care îi schimbă 

viziunea asupra lucrurilor, răstoarnă, inversează perspectiva existenţei sale. 104 

În general, acest prim dar al harului este gratis. Domnul, despre care Siluan spune 

că ne iubeşte mai mult decât îşi iubeşte o mamă copiii, fiindcă nu uită niciodată pe 

nimeni, se face primul cunoscut din pură bunătate – şi de aceea îl şi putem căuta. În 
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această stare, omul se aseamănă lui Adam în Rai. Totul pare uşor, armonios, plăcut. E 

plin de râvnă, ca purtat, inspirat, aspirat spre înalt, într-o formă de fericire pascală.  

Problema e că, cel mai adesea, această stare lăuntrică nu durează. Arhimandritul 

Sofronie spunea: „Nu ne instalăm în mijlocul Mării Roşii. O traversăm şi, după ea, vine 

pustia. Patruzeci de ani de pustie!”. La fel, apostolii Petru, Iacob şi Ioan n-au putut 

întinde corturile pe Muntele Tabor. Au trebuit să coboare la câmpie şi, mai rău încă, îl 

vor renega şi vor fugi de Hristos după arestarea şi răstignirea Sa. În al doilea moment la 

creşterii duhovniceşti: pierderea harului, din cauza lipsei de experienţă duhovnicească, de 

vigilenţă, de atenţie. Dar ai dovada că, în pedagogia sa misterioasă, Dumnezeu vrea să ne 

întărească sufletul în credinţă şi smerenie. 105  

Victima patimilor sale, el pierde harul. Are sentimentul că Dumnezeu îl lasă, că 

Dumnezeu Sfânt îl părăseşte. E adevărat că e de ajuns un fleac, o simplă mişcare de 

mândrie, un gând deşart sau de judecată a semenului, pentru ca inima să se închidă şi să 

se înăsprească pentru ca gândurile rele – rădăcini ale păcatului – să se nască în suflet, 

pentru ca mintea să se întunece, pentru ca „mâna stângă să surpe ceea ce dreapta lui 

Dumnezeu i-a dat”. totul devine atunci anevoios. Dorinţa de rugăciune scade, tensiunea şi 

atenţia duhovnicească se relaxează. Relaţiile cu semenul se complică.  

Uneori, acest sentiment de abandon e atât de mare încât omul cade în akedie, 

această maladie binecunoscută a monahilor pe care părintele Sofronie o defineşte prin 

„nepăsarea faţă de mântuire”. Departe de a căuta să se înalţe spre Dumnezeu, viaţa se 

limitează la nevoile zilnice, la patimile lumii şi la acte de rutină.  

De unde întrebarea crucială pentru cea de-a treia mişcare: cum să regăsim harul 

pe care l-am pierdut? Aici intervine asceza, lucrarea cu noi înşine, transformarea lăuntrică 

prin căinţă, convertirea neîncetată, rugăciunea, postul, paza poruncilor lui Hristos, 

ucenicia smereniei. 106  

Aici, ne spune stareţul Siluan, omul intră într-un război împotriva vrăjmaşului şi 

împotriva lui însuşi. O luptă nemiloasă, plină de eforturi şi suferinţă. Să ne gândim, cu 

titlul de comparaţie la cele o mie de zile de iad lăuntric, pe care Sfântul Serafim le-a 

petrecut în patria sa. Pentru a putea spune, ca şi el, „bucuria mea” fiecărei persoane şi a 
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radia lumina Duhului Sfânt, pentru a putea îmbrăţişa ca Siluan, lumea întreagă cu o 

privire plină de blândeţe, iubire şi compasiune, trebuie plătit într-un fel oarecare preţul. 

Părintele Sofronie spune: „Nepătrunse sunt adâncurile vieţii în Hristos. Nu le putem 

asemăna decât unui proces îndelungat care ne cere o  mare tensiune interioară şi toate 

eforturile noastre. Dureroasă e lupta pe care trebuie să o ducem pentru a ne dezbrăca de 

patimile care împiedică venirea luminii. Dacă pierdem pe Duhul Sfânt îl putem regăsi, 

dar numai cu preţul a numeroase lacrimi, a îndelungatei rugăciuni” 107.  

E tocmai ceea ce va trăi în mod propriu stareţul Siluan dar, evident, cu o 

intensitate şi cu o violenţă pe măsura harului şi a puterilor pe care i le va da Dumnezeu.  

La vârsta de 4 ani, după vizita unui negustor de cărţi ambulant, care pretinde că 

Dumnezeu nu există, micul Simeon e tulburat. Îndoiala se furişează în sufletul său. Îşi 

spune: „Când voi fi mare îl voi căuta pe Dumnezeu pe tot pământul” 108.  

Cincisprezece ani mai târziu, lucrând pe un şantier, e atins de mărturia bucătarului 

echipei sale, care se întorsese dintr-un pelerinaj la mormântul unui sfânt, unde a văzut 

făcându-se minuni. Îşi spune: „Dacă acesta e sfânt, înseamnă că Dumnezeu e cu noi şi că 

nu trebuie să străbat tot pământul ca să-l găsesc”. La acest gând, care e un adevărat har, 

inima sa se aprinde de dragoste pentru Dumnezeu. Siluan a găsit credinţa. Se converteşte, 

viaţa sa se schimbă. Se roagă mult vărsând lacrimi şi simte pentru prima dată dorinţa de a 

se face monah. Dar tatăl său îi spune că trebuie să-şi facă mai întâi serviciul militar. 109 

Această stare excepţională, acest prim har va dura trei luni, după care va dispărea 

puţin câte puţin. Siluan îşi reia viaţa obişnuită, lumească, am putea spune. Va face chiar 

două păcate mari, pentru care se va căi amarnic.  

Dar Dumnezeu, care l-a ales, nu-l părăseşte pe tânărul Simeon. Câtva timp mai 

târziu – un nou har – îl cheamă din nou printr-o vedenie. Simeon visează că un şarpe se 

strecoară în gura sa şi-i intră în inimă. Se trezeşte scârbit şi aude un glas foarte frumos şi 

blând pe care îl recunoaşte drept cel al Maicii Domnului: „Ai înghiţit un şarpe şi lucrul te 

scârbeşte. Nici mie nu-mi place să văd ce faci!” 110  
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Acest al doilea har e hotărâtor. Simeon se căieşte din nou, dar mai adânc decât 

întâia oară. Un simţ ascuţit al păcatului se trezeşte în el. viziunea sa despre lume, viaţa sa 

zilnică, legăturile sale cu ceilalţi, toate se transformă. Îşi face serviciul militar şi pleacă 

spre Muntele Athos – leagăn al monahismului ortodox, unde soseşte în 1892. Are 26 de 

ani. Aici devine monahul Siluan, la mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon. 111 

Departe de oameni, rupt de lume, Muntele Athos e limanul de pace şi stabilitate la 

care visează? Aşa crede. Dar se înşeală.  Fiindcă alternanţa de haruri şi părăsiri ale lui 

Dumnezeu pe care a cunoscut-o în lume continuă, ba chiar cu o intensitate sporită.  

Astfel, încă de la sosirea sa, după ce s-a spovedit, Siluan îşi începe plin de râvnă 

noua sa viaţă de ierarh, avântându-se în asceză. Dar este cuprins de gânduri obsedante, 

care sugerează să se întoarcă în lume şi să se căsătorească.  

Siluan angajează o nouă luptă împotriva acestor gânduri, se căieşte, se hotărăşte 

să se roage fără încetare. Trei săptămâni mai târziu, pe când se roagă înaintea icoanei 

Maicii Domnului, el primeşte un nou har excepţional, pe care majoritatea asceţilor îl 

dobândesc în general decât după ani şi ani de lupte: darul rugăciunii neîncetate. 

Rugăciunea lui Iisus intră în inima sa şi începe să ţâşnească de la sine, fără efort, zi şi 

noapte, însoţită de lacrimi. 112  

Prin harul lui Dumnezeu Siluan, face un salt pe scara sfinţeniei, dar riscul de a 

cădea e cu atât mai mare. Din nou, lupta lăuntrică împotriva a tot felul de gânduri, care îl 

cufundă în adânc. Mai rău, asemenea Sfântului Antonie i se arată demoni. El îşi îndoieşte 

rugăciunile dar are sentimentul că ele se pierd în gol. Se simte singur, părăsit, sufletul îi 

este năpădit de întuneric. Forţele sale fizice slăbesc. Îşi pierde curajul. Plin de spaimă, 

deznădăjduit, se prăbuşeşte: „Dumnezeu e neînduplecat, poţi să-L rogi, însă nu te 

ascultă”.  

Atunci ca un răspuns la mâhnirea sa, sau mai degrabă la predarea sa totală în 

mâinile lui Dumnezeu, el primeşte un har şi mai mare decât cel dinainte. Şase luni după 

sosirea sa la Muntele Athos, în timpul vecerniei, pe când se roagă înaintea icoanei lui 

Hristos, i se arată Domnul. Pentru o clipă, Siluan îl vede pe Hristos, viu, strălucind de 
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lumină, frumuseţe şi bucurie. Numaidecât, întreaga sa fiinţă, trup, suflet şi minte, se 

umple de focul harului, de lumina Duhului Sfânt. El gustă aici şi acum viaţa veşnică. 113  

Această experienţă nemaiauzită va fi începând de atunci, referinţa centrală şi 

permanentă a întregii sale existenţe. Pentru cine a cunoscut slava lui Dumnezeu, bucuria 

pacea, blândeţea şi iubirea care le însoţesc, pierderea harului, îndepărtarea lui Dumnezeu 

e cea mai mare nefericire, ne spune stareţul.  

Dar, din nefericire, Siluan nu are încă experienţe, maturitate duhovnicească care 

să-i îngăduie să păstreze şi să facă să rodească acest har neasemănat. Odată cu trecerea 

zilelor, această stare de fericire pascală slăbeşte puţin câte puţin, până piere aproape cu 

totul. Şi lupta pe care o cunoscuse mai înainte reîncepe. Mai puternică, mai adâncă, mai 

radicală. 114  

Şi iată-l pe Siluan angajat în lupta nemiloasă împotriva celei mai rele şi mai 

subtile dintre patimi: mândria. Un război sfânt, înverşunat, ce va dura 15 ani.  

Începe acum în viaţa sfântului o perioadă în care aproape singur Siluan se dedică 

unei asceze extreme, petrecându-şi nopţile în rugăciune, într-o luptă fără odihnă 

împotriva gândurilor care îi tulbură şi îi întunecă mintea, împotriva demonilor care i se 

arată.  

Spre anul 1906, în miezul uneia dintre acele nopţi cumplite în care demonul 

merge până acolo încât se interpune între el şi icoana lui Hriros, Siluan, deznădăjduit cu 

totul, îi spune Domnului: „Vezi că mă silesc să mă rog Ţie cu cuget curat, dar demonii 

mă împiedică. Învaţă-mă ce trebuie să fac ca ei să înceteze să mă tulbure”. Şi atunci 

primeşte în sufletul său acest gând: „Cei mândri sunt chinuiţi mereu de demoni”. Atunci 

întreabă: „Doamne, învaţă-mă ce să fac ca sufletul meu să se smerească”. Şi din nou aude 

în inima sa acest răspuns al lui Hristos: „Ţine-ţi mintea ta în iad şi nu deznădăjdui!” 115.  

Şi de îndată, stareţul Siluan va pune în aplicare această „poruncă” ca un leac 

pentru sufletul său bolnav. E începutul unei noi perioade – din nou de 15 ani – în care, 

înarmat cu această sabie duhovnicească va duce o lungă luptă împotriva mândriei. Încetul 

cu încetul, mintea sa îşi va găsi odihna în Dumnezeu, iar Duhul Sfânt va mărturisi 

mântuirea sa.  

                                                 
113 Ibidem  
114 Ibidem, p. 22  
115 Ibidem  
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Începând din 1920 începe o nouă perioadă, marcată de seninătatea şi pacea 

dobândite în urma biruinţei împotriva gândurilor şi a demonilor, de intrarea „în sferele 

cele mai înalte ale sfintei nepătimiri”. În această perioadă îşi scrie însemnările, pe care 

ucenicul său cel mai apropiat, părintele Sofronie, le va aduna după moarte sa, în 1938. 116  

 

3. Un cuvânt de mântuire: „Ţineţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”  

Merită să ne oprim o clipă asupra acestei fraze, care e manifestarea prin excelenţă 

a actualităţii stareţului Siluan. E un cuvânt care impresionează şi interpretează, o frază 

misterioasă şi problematică.  

Trebuie să vorbim despre ea, dar cu smerenie, ştiind că e nu numai  anevoios, dar 

aproape cu neputinţă să o înţelegem şi să-i rostim ce adevărat sensul profund. Pentru 

aceasta ar trebui să facem noi înşine această suferinţă, să fi fost sau să fim noi înşine în 

aceeaşi stare duhovnicească ca şi stareţul Siluan.  

Cum să înţelegem această frază: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui”?  

Cuvântul stareţului Siluan nu face altceva decât să traseze calea pocăinţei: „Nu 

putem ajunge în Împărăţie, în care nu intră nimic necurat, decât prin mari suferinţe, un 

cuget zdrobit şi mulţime de lacrimi”, scrie stareţul Siluan.  

Altfel spus, nu ajungem la Înviere decât prin moarte, nu ajungem la adevărata 

Lumină decât prin întuneric, nu ajungem la bucurie decât prin suferinţă. Aşa cum Hristos 

Şi-a golit dumnezeirea pentru a lua condiţia de sclav şi mai trebuie să ne golim de noi 

înşine, să ne curăţim de patimi, pentru a crea în inima noastră un spaţiu în care harul 

Duhului Sfânt să poată lucra, trăi şi manifesta prezenţa sa. Iar ceea ce ne umple de noi 

înşine, ceea ce ridică un obstacol în calea harului este, aşa cum i-a spus Hristos lui Siluan, 

mândria. Nici mai mult, nici mai puţin, mândria este rădăcina tuturor relelor, izvorul 

tuturor chinurilor, cea care i-a făcut pe Adam şi Eva să cadă. 117  

Dar cum trebuie să luptăm împotriva mândriei, cum să tămăduim această maladie 

care se strecoară cu atâta uşurinţă în inimile noastre într-o lume atât de secularizată, ostilă 

şi păcătoasă, supusă goanei după plăceri, cum este lumea în care trăim? Nu există decât 

un singur mijloc: ucenicia smereniei.  

                                                 
116 Ibidem  
117 Ibidem, p. 25.  
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Zis-a avva Antonie: „Am văzut toate cursele vrăjmaşului întinse pe pământ şi 

suspinând am zis: « Oare cine poate să le treacă pe acestea?» şi am auzit glas zicându-mi: 

« Smerenia!»” 118.  

Pentru stareţul Siluan, smerenia este uşa mântuirii, cheia luptei duhovniceşti, 

izvor libertăţii, „lumina în care putem vedea Lumina”. Modelul acestei smerenii este 

evident Hristos, dar şi Fecioara Maria, care a ştiut să renunţe la voia sa proprie pentru a 

trăi după voia lui Dumnezeu.  

De unde o nouă întrebare: cum să ne facem smeriţi? Tocmai la această întrebare 

răspunde Hristos prin cuvântul pe care îl dă stareţul Siluan ca un mijloc  terapeutic. 

„Domnul m-a învăţat să-mi ţin mintea în iad şi să nu deznădăjduiesc şi aşa învaţă sufletul 

meu smerenia (…) Aşa îi biruim pe vrăjmaşi”, scrie stareţul Siluan. 119  

Acest instrument terapeutic care îngăduie vindecarea maladiei orgoliului, această 

armă duhovnicească împotriva patimii este autocondamnarea. Stareţul Siluan care nu 

şovăie să se considere pe sine însuşi drept un „câine râios”, scrie: „Trebuie să ne socotim 

mai răi decât toate făpturile şi să ne osândim la iad. Nu sunt vrednic de Dumnezeu, nici 

de rai. Sunt vrednic de chinurile iadului şi în veci voi arde în foc. Când îmi ţin mintea în 

iad, sufletul meu e în pace. Când dimpotrivă, îmi las mintea să-mi iasă din iad, gândurile 

care nu-i plac lui Dumnezeu se fac din nou puternice” 120.  

Trebuie să înţelegem bine aici sensurile cuvintelor, îndeosebi a cuvântului iad.  

Împărăţia morţii, iadul nu este un loc geografic ci o stare duhovnicească, o stare a 

sufletului tăiat de Dumnezeu din pricina păcatelor sale. După cum spune Sfântul Isaac 

Sirul, „chinurile iadului sunt chinurile iubirii”. În această perspectivă, fraza lui Hristos 

adresată stareţului Siluan exprimă pur şi simplu căinţa dusă pe treapta ei de strălucire cea 

mai înaltă. Focul iadului nu este altul decât focul iubirii lui Dumnezeu.  

„În curând am să mor şi mă voi sălăşlui în iadul cel întunecat”, gândeşte stareţul. 

El vorbeşte despre cel care „se socoteşte vrednic de focul cel veşnic” şi-l sfătuieşte pe 

cititorul său: „Smereşte-te la gândul că după moarte vei fi aruncat în temniţă, unde vei fi 

mistuit de durere şi vei tânji după Domnul”. Şi mai departe: „E bine să-ţi obişnuieşti 

                                                 
118 Patericul, ce cuprinde în sine cuvinte folositoare ale Sfinţilor bătrâni, în colecţia Izvoare duhovniceşti, 
Editura Episcopiei Ortodoxe Române, Alba Iulia, 2003, p. 4 
119 Maxime Egger, în volumul comun Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!, p. 25.  
120 Ibidem  
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sufletul să gândească: Voi arde în focul iadului”. Să nu credem însă că stareţul avea 

despre iad o viziune naivă; tot ce am spus mai înainte este lămuritor pentru înţelesul 

profund pe care îl dă el chinurilor iadului. 121  

Astfel, stareţul se socoteşte vrednic de iad din pricina păcatelor sale din trecut 

(„după faptele mele sunt vrednic de chinuri şi pe pământ şi în iad”), şi mai ales pentru 

mândria sa. Doar prin recunoaşterea propriei păcătoşeniei şi prin osândirea de sine să 

ajungă el la smerenie, iar sfatul lui Hristos nu pare să aibă alt scop decât de a-l ajuta pe 

Siluan să câştige această virtute care alături de iubire, este cea mai înaltă dintre virtuţile 

creştine.  

„Domnul însuşi m-a învăţat cum trebuie să mă smeresc: Ţine-ţi mintea în iad ţi nu 

deznădăjdui”, spune stareţul, şi adaugă: „De îndată ce îmi las mintea să iasă din foc, 

cugetele prind din nou putere”. Aceste cugete, după cum limpede ne indică contextul, 

sunt cugetele de mândrie. De altfel, sfatul lui Hristos este răspunsul la rugăciunea lui 

Siluan de a afla smerenia: „Doamne, ce să fac ca să-mi smeresc sufletul?”; „Domnul m-a 

învăţat să ţin mintea mea în iad şi să nu deznădăjduiesc, şi aşa sufletul meu se smereşte” 
122.  

Astfel atunci când stareţul îl îndeamnă pe cititorul său să se socotească şi el 

vrednic de chinurile iadului, face aceasta pentru a-i deschide calea smereniei prin care se 

poate preţui harul dumnezeiesc şi se câştigă pacea gândurilor şi ferirea de năvălirile 

demonilor: „Smereşte-te la gândul că după moarte vei fi aruncat în temniţă, unde vei fi 

mistuit de durere şi vei tânji după Domnul. Când plângem şi ne smerim sufletul suntem 

păziţi de harul lui Dumnezeu” 123.  

Este limpede că a-ţi ţine mintea în iad, pentru Sfântul Siluan, înseamnă a te smeri 

în chipul cel mai deplin şi reciproca: „Smereşte-te cât poţi de mult. Ţine mintea şi inima 

ta în iad” 124. Trebuie să te smereşti până într-acolo încât să te socoteşti „mai rău decât 

toate făpturile”, iar atunci osândirea la chinurile iadului o să ţi se pară cu adevărat 

îndreptăţită.  

                                                 
121 Jean-Claude Larchet, Dumnezeu este iubire, Mărturia Sfântului Siluan Athonitul, trad. de Marinela 
Bajin, Editura Sofia, Bucureşti, 2003, p. 40  
122 Ibidem, p. 41  
123 Ibidem  
124 Ibidem  
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Osândirea de sine şi ţinerea minţii în iad sunt pentru Sfântul Siluan o adevărată 

nevoinţă ascetică, al cărei scop este o desăvârşită smerire de sine, prin care se atinge cea 

mai înaltă treaptă a smerenie. Iar scopul smereniei este primirea harului lui Dumnezeu. 

revărsarea harului este, după Sfântul Siluan, după măsura smereniei: „Cu cât te vei smeri 

mai mult, cu atât mai mari vor fi darurile lui Dumnezeu” 125. 

Stareţul subliniază însă paguba duhovnicească pe care o poate aduce împlinirea 

fără discernământ acestei nevoinţe adică aşa cum vom vedea, atunci când smerenia 

deplină însoţită de nădejdea tare în Dumnezeu, iar mai înainte de această, atunci când 

omul ia asupra sa o sarcină pe care nu o poate duce: „În această lucrare trebuie să-ţi 

cunoşti puterile, ca să nu-ţi zdrobeşti sufletul. Învaţă să te cunoşti şi să nu-i dai sufletului 

o povară pe care să nu o poată duce” 126.  

 

4. Smerenia în viziunea altor Sfinţi Părinţi 

Această cale duhovnicească pe care stareţul Siluan a urmat-o din îndemnul lui 

Hristos şi care l-a dus la sfinţenie a fost urmată înaintea lui de mulţi alţi Sfinţi Părinţi.  

Stareţul însuşi vorbeşte despre unele din aceste experienţe duhovniceşti ale 

Părinţilor dinaintea lor, luminându-se astfel felul în care înţelegea el sfatul lui Hristos.  

În primul rând, aminteşte de cuvântul avvei Pimen către fraţi: „Credeţi-mă fiilor 

că în locul unde se aruncă Satana, acolo voi fi aruncat” 127. Apoi, cum, mergând Sfântul 

Antonie cel Mare la un cizmar din Alexandria ca să afle care este nevoinţa acestui 

vieţuitor în lume, despre care i se vestise că o întrecea pe a lui, a auzit pe scurt acest 

cuvânt: „Toţi se vor mântui, numai eu voi pieri” 128.  

Cât priveşte smerirea de sine în general, aflăm la Părinţi multe învăţături care stau 

alături de nevoinţa şi învăţătura Sfântului Siluan. Urmând cuvântul Apostolului Pavel: 

„Cu smerenie unul pe altul să socotească mai de cinste decât pe el însuşi” (Filip. 2, 3). 

Părinţii spun că trebuia să ne socotim mai prejos decât toţi oamenii şi chiar decât toată 

zidirea. Astfel, avva Pimen spune despre un frate că: „L-a întrebat pe avva Alonie, 

zicând: ce este defăimarea de sine? Şi a zis bătrânul: Să fii tu dedesubtul celor 

                                                 
125 Ibidem¸ p. 25  
126 Ibidem 
127 Pateric, Cuvinte pentru avva Pimen, p. 170  
128 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 43  
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necuvântătoare şi să ştii că acelea sunt neosândite” 129; iar el însuşi spune că cel curat „se 

vede pe sine mai prejos decât toată zidirea” 130. Avva Sisoe socoteşte smerenia mai amre 

chiar decât rugăciunea neîncetată: „Un frate l-a întrebat pe Avva Sisoe, zicând: mă văd pe 

mine că aducerea aminte a lui Dumnezeu petrece cu mine. I-a zis lui bătrânul: Nu este 

mare lucru să fie cugetul lui Dumnezeu, ci mare este să te vezi pe tine sub toată zidirea, 

că aceasta… povăţuieşte la chipul smeritei cugetări” 131.  

Sfântul Ioan Casian arată că unul din semnele smereniei este „să  te declari mai 

prejos decât toţi şi nu numai cu buzele, ci chiar din întreaga inimă să crezi aceasta” 132.  

Iar Sfântul Simeon Noul Teolog spune că pentru a dobândi omul lacrimile şi prin 

ele smerenia, trebuie nu numai să se învinuiască pe sine, dar să aibă şi „simţirea judecăţii 

viitoare şi a chinurilor veşnice”; „cel ce nu s-a făcut astfel, nu se poate uni cu Duhul 

Sfânt” 133.  

Unui frate care îl întreabă cum poate să dobândească străpungerea inimii, Avva 

Silvan îi spune: mai ales „cugetând la păcatele tale şi la pedeapsa pentru ele” 134.  

Tot la fel de des aflăm la Părinţi referiri la osândirea de sine, la chinurile veşnice 

ale iadului ca pe o nevoinţă duhovnicească a lor, la care îi îndeamnă şi pe alţii. Astfel, 

Evagrie sfătuieşte: „Când eşti în chilie, strânge-ţi gândul tău … şi adu-ţi aminte şi de 

aşezarea cea acum în iad. Socoteşte chinuirea cea neîncetată, lacrima cea sufletească şi 

fără de sfârşit” 135.  

În Pateric, citim că unui frate care întreba cum poate scăpa de cugetele ucigaşe de 

suflete i se dă acest sfat: „Când voieşte mama să-l înţarce pe prunc, îşi unge sânul cu 

iarbă amară şi când pruncul vrea să sugă, după cum este obişnuit, din pricina amărăciunii, 

se depărtează de sân. Ia şi tu asupra ta o iarbă amară. Şi a întrebat fratele: Şi care este 

această plantă amară pe care trebuie să o iau? Iar bătrânul i-a zis: Aducerea aminte de 

moarte şi pedepsele viitoare” 136.  

                                                 
129 Pateric, Pentru Avva Pimen, p. 41  
130 Ibidem, p. 97  
131Idem, Pentru Avva Sisoe, p. 13   
132 Aşezămintele mănăstireşti IV, p. 39  
133 Sfântul Simeon Noul Teolog, Cele 325 de capete teologice şi practice; în Filocalia sfintelor nevoinţe ale 
desăvârşirii, vol. VI, trad., intr. şi note de Dumitru Stăniloae, Editura Institutului Biblic şi de Misiune a 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1997, p. 23  
134 Pateric, Pentru Avva Pimen, p. 119  
135 Pateric, Pentru Avva Evagrie, p. 84 
136 Apoftegme, seria anonimilor, N 182, p. 145  
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Unii Părinţi dau mărturie despre o vedere cu adevărat a iadului, însoţită uneori de 

o simţire lăuntrică a lui şi deci de o mare suferinţă. Astfel, aflăm dintr-un cuvânt din 

Pateric că: „Un ucenic a auzit odată noaptea cum Bătrânul lui striga cu putere, scrâşnind 

din dinţi şi plângând. Şi voind ucenicul să-l mângâie, zicea Bătrânul: Am fost dus la iad 

şi am văzut în ce suferinţă se află sufletele păcătoşilor şi nu mă mai pot mângâia” 137.  

Pentru Părinţi, scopul acestei nevoinţe – a cugeta la iad şi a te socoti atât de 

vrednic de el încât să simţi de mai înainte chinurile de acolo – este dobândirea mai 

deplină şi mai adâncă a căinţei, ca şi formelor sale mai înalte, străpungerea inimii, 

întristarea după Dumnezeu şi lacrimile şi, mai ales, a smereniei desăvârşite, stare pe care 

ei o socotesc esenţială pentru viaţa duhovnicească. Or, am văzut că spre acestea ţintea şi 

stareţul Siluan, în a cărui învăţătură aflăm drept teme fundamentale, pe lângă iubirea lui 

Dumnezeu şi a aproapelui, pocăinţa şi smerenia.  

 

5. „… dar nu deznădăjdui!” 

A doua parte a îndemnului lui Hristos „.. dar nu deznădăjdui!” subînţelegându-se: 

de milostivirea lui Dumnezeu şi deci pentru mântuirea ta nu poate fi în nici un chip 

despărţită de partea întâi. A te socoti vrednic de ea şi a fi cu totul deznădăjduit pentru 

mântuirea ta – nemaicrezând deci în milostivirea lui Dumnezeu – înseamnă a săvârşi un  

mare păcat şi a cădea în înfricoşata patimă a deznădejdii. Stareţul însuşi a cunoscut 

această ispită: „Dacă Domnul nu mi-ar fi dat să-L cunosc prin Duhul Sfânt şi dacă nu mi-

ar fi stat în ajutor Prea Sfânta Sa Maică, m-aş fi deznădăjduit cu totul pentru mântuirea 

mea” 138.  

Stareţul Siluan subliniază faptul că această osândire de sine, în lipsa nădejdii în 

mila lui Dumnezeu, implică un mare risc duhovnicesc: „Din păcate, puţini sunt cei care 

înţeleg acest lucru. Mulţi cad în deznădejde şi merg spre pierzanie. Li se împietreşte 

inima şi nu mai vor nici să se roage, nici să citească, nici chiar să se mai gândească la 

Dumnezeu” 139. El arată că acest gând: „Nu te vei mântui” poate fi o şoaptă a 

vrăjmaşului. Şi atunci osândirea de sine este totuna cu a te socoti condamnat în mod 

definitiv, fără nici o putinţă de îndreptare.  

                                                 
137 Pateric, Pentru Avva Antonie, p. 38 
138 Jean-Cloude Larchet, op. cit., p. 51 
139 Ibidem 
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Aşadar, pentru o dreaptă cumpănire, osândirea de sine la iad trebuie însoţită 

neapărat de o puternică nădejde în Dumnezeu: „Trebuie să ne osândim pe noi înşine, dar 

să nu deznădăjduim de milostivirea şi dragostea lui Dumnezeu” 140.  

Se cuvine să observăm că nădejdea îi apare stareţului drept o cale la fel de bună 

de a ajunge la smerenie ca şi păstrarea minţii în iad: „Domnul m-a învăţat să ţin mintea 

mea în iad şi să nu deznădăjduiesc şi aşa sufletul meu învaţă să se smerească”. Prin 

acestea două, înjugate, pot fi alungaţi diavolii şi satana, care încetează să se mai arate, şi 

omul iese biruitor din lupta cu ei, nemaiavând a se teme din pricina lor şi aflând pacea 

inimii. 

Părinţii subliniază şi ei, în repetate rânduri, primejdia pe care o reprezintă pentru 

viaţa duhovnicească deznădejdea, considerată de ei o patimă foarte rea şi vătămătoare, 

insuflată cel mai adesea direct de demoni. „Demonul – spune Sfântul Ioan Gură de Aur – 

nu are la îndemână armă mai cumplită decât deznădejdea; de aceea mai mult se bucură 

dacă deznădăjduim decât dacă păcătuim” 141.  

Sfântul Macarie Egipteanul se numără fără nici o îndoială printre acei Părinţi care 

insistă cel mai mult asupra primejdiilor duhovniceşti ale deznădejdii, arătând că ea este 

lucrare diavolească şi îndemnând, prin urmare la păstrarea cu orice preţ a nădejdii în 

Dumnezeu. Astfel, el spune că: „nenumărate sunt uneltirile vrăjmaşului care încearcă să 

ne despartă de nădejdea şi de dragostea lui Hristos. Căci nu aduce înlăuntrul sufletului 

necazuri prin duhurile răutăţii, sau îi înfiripă acestuia gânduri spurcate şi neîngăduite, 

dezgropând amintirea păcatelor de mai înainte, ca unul ce voieşte să strecoare în el 

moleşeală şi gânduri de deznădejde. Dar cu cât trimite vicleanul aceste săgeţi împotriva 

noastră, cu atât mai mult se cuvine să ne prindem de nădejdea în Dumnezeu şi să ştim 

sigur că e voia Lui să se dea la încercări sufletele care îl iubesc, ca să se vadă dacă îl 

iubesc cu adevărat” 142. „De aceea, este nevoie totdeauna de multă credinţă, îndelungă 

răbdare, luptă, chinuri, de foame şi de sete după bine, de isteţime, curaj, discernământ şi 

judecată. Cei mai mulţi voiesc să dobândească Împărăţia Cerurilor fără luptă, osteneli şi 

sudoare. Însă acest lucru este imposibil” 143. Acelaşi Sfânt Părinte spune în altă parte: „Se 

                                                 
140 Ibidem 
141 Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre căinţă I, p. 57 
142 Sfântul Macarie Egipteanul, Omilii duhovniceşti, p. 147 
143 Ibidem, p. 150 
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cuvine, deci, ca toată lupta omului să se săvârşească fată de cugete, să nu se lase în voia 

lor. Să luăm aminte la cugete şi să luptăm în primul rând cu ele” 144.  

Felul în care este formulat sfatul lui Hristos către stareţul Siluan este de un 

echilibru absolut şi face cu putinţă biruirea celor două gânduri care sunt amândouă 

insuflate de diavol: „Eşti un sfânt” şi „Nu te vei mântui”. O nădejde oarbă care l-ar lipsi 

pe om de vederea păcătoşeniei sale şi deci de smerenie, ca şi sentimentul propriei 

păcătoşenii lipsit de orice nădejde de mântuire sunt două rătăciri de ordin spiritual de care 

omul trebuie să se ferească.  

Să menţionăm, în sfârşit, şi legătură strânsă dintre îndemnul „Ţine-ţi mintea în iad 

şi nu deznădăjdui” – trebuie privit în totalitatea lui – şi virtutea răbdării şi a stăruinţei pe 

care Sfinţii Părinţi le socotesc fundamentale pentru vieţuirea duhovnicească, mai ales în 

faţa împotrivirilor de tot felul pe care le are omul de înfruntat. În aceeaşi perspectivă, 

putem sugera o apropiere între acest îndemn şi aceste alte cuvinte ale Mântuitorului: „Cel 

care va răbda până la sfârşit, acela se va mântui” (Mt. 24, 13).  

 

6. Concluzii 

1. Îndemnul „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” împreunează în mod 

deosebit, mai mult decât formulările asemănătoare pe care le putem afla în scrierile 

potrivnice din vechime. Pe de altă parte, faptul că Hristos Însuşi I-a dat acest sfat lui 

Siluan şi conferă formulei o putere şi mai mare. Ea devine un adevărat cuvânt evanghelic. 

Dar în contextul în care a fost rostită formula capătă valoare de poruncă specială şi chiar 

de poruncă unică, pe care Mântuitorul i-a dat-o lui Siluan. Ea dobândeşte ca să spunem 

aşa o valoare absolută.  

2. La stareţul Siluan, aflăm sentimentul profund şi foarte dureros pe care îl 

cunoaşte inima sa în care s-a coborât mintea că este vrednic de iad, suferind încă de pe 

acum chinurile de acolo, îngemănat însă cu nădejdea care izvorăşte dintr-o inimă 

încercată că va mântuit prin lucrul lui Dumnezeu.  

3. este limpede că sfatul lui Hristos are menirea de a-i arăta lui Siluan cum să se 

curăţească şi să se ferească de tot păcatul, cum să scape de sub stăpânirea diavolului şi să 

se izbăvească din iad şi, mai cu seamă, cum să dobândească smerenia cea mai adâncă. 

                                                 
144 Ibidem, p. 175 
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Către această virtute ţintesc cele două părţi ale îndemnului „Ţine-ţi mintea în iad şi nu 

deznădăjdui!”. Tot spre ea ţintesc învăţătura şi nuanţele asemănătoare pe care le-am 

întâlnit la Sfinţii Părinţi. Cel care-şi ţine mintea în iad şi îşi pune întreaga sa nădejde în 

mila lui Dumnezeu se înfăţişează înaintea lui ca un adevărat „sărac cu duhul”, desprins cu 

totul de lume şi de sine însuşi, care nu-şi mai pune deloc nădejdea în sine şi în propriile 

puteri. El ştie prin cercarea lucrului că tot binele nu poate veni decât de la singur 

Dumnezeu. Şi aşa rugăciunea lui ajunge la o ardoare şi o stăruinţă necunoscute înainte. El 

înţelege prin cercare un alt cuvânt al Domnului „puterea Mea se desăvârşeşte în 

slăbiciunea” (II Cor. 12, 9). 

4. Pentru că sfatul „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” este dat de Însuşi 

Hristos şi are greutatea unui cuvânt evanghelic de asemenea pentru că acest sfat 

corespunde unei practici obişnuite a părinţilor din vechime, el dobândeşte o valoare 

nemaiîntâlnită universală şi într-o măsură mai mare sau mai mică, el trebuie să-şi afle 

locul în viaţa duhovnicească a oricărui creştin.  

Patima mâhnirii şi înaintemergătoarea ei, slava deşartă sunt patimi spirituale, 

apăsătoare ale sufletului, mai fine şi rafinate şi de aceea lupta împotriva lor este foarte 

dificilă. Aceste patimi se nasc în sufletul nostru şi sunt alimentate de iubirea noastră de 

sine.  

Cunoscându-le vicleşugurile şi capcanele, Sfântul Ioan Casian şi Sfântul Ioan 

Gură de Aur compară aceste patimi cu o stâncă foarte primejdioasă ascunsă de valuri 

mari şi tulburi dar care pe cei care nu caută marea liniştită şi nu navighează cu grijă îi 

loveşte fulgerător şi îi scufundă. Iar Sfântul Efrem Sirul spune astfel: „Mândria este 

asemenea unui copac înalt şi putred, ale cărui ramuri sunt şubrede; şi dacă cineva se va 

urca în el se va prăbuşi îndată de sus”.  

Mândria constituie rădăcina tuturor relelor. Ea este urâtă înaintea lui Dumnezeu şi 

a oamenilor căci „trufia nu-i plăcută nici lui Dumnezeu, nici omului” (Isus Sirah 10, 7). 

Sufletul stăpânit de acest păcat se fărâmiţează zadarnic şi-şi periclitează sănătatea: „(…) 

căci buruiana rea s-a înrădăcinat în inima lui”. De aceea, omul nu trebuie să se lase biruit 

de mândrie.  
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Capitolul V: 

Smerenia, marea ştiinţă cerească – podoabă a  

Sfântului Siluan Athonitul 
 

„Dacă m-ar întreba cineva: „Ce-ţi doreşti 

tu de la Dumnezeu mai mult, care dar?”, aş 

răspunde: „Darul smereniei, care, mai mult 
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decât orice altceva este bineplăcut Domnului”. 

Smerenia este lumina întru care noi putem 

vedea Lumina: pe Dumnezeu Însuşi.  

Sufletul omului smerit este asemenea 

mării, dacă aruncăm o piatră în mare, aceasta 

tulbură pentru o clipă suprafaţa apei, apoi cade 

în adâncuri. În felul acesta sunt înghiţite 

necazurile în sufletul omului smerit, deci este 

cu el puterea lui Dumnezeu.  

Doamne, dă-ne nouă darul sfintei Tale 

smerenii!” 

Sfântul Siluan Athonitul 

 

De ce nu reuşeşte sufletul meu să păstreze de-a pururea harul? De ce nu-şi află 

liniştea? De ce pătimeşte el cât timp vieţuieşte pe pământ şi-i tulbură şi pe fraţii 

dimprejur? De ce este greoi, lipsit de dorinţă şi de dragoste de Dumnezeu, lipsit de 

puterea să stăruie în rugăciune? Sfântul Siluan ne răspunde neclintit: din cauza mândriei, 

care-ţi zăvorăşte sufletul pătrunderii Sfântului Duh.  

Dacă trufia este izvorul adânc al tuturor relelor, singurul mijloc de a o vindeca 

este opusul ei, şi anume smerenia. Stareţul Siluan ne îndeamnă: „Smeriţi-vă inimile şi 

Duhul Sfânt se va sălăşlui în lăuntrul vostru. Fiindcă Domnul îşi dăruieşte harul celui cea 

are smerenie” 145.  

1. Vătămările pricinuite de lipsa smereniei 

Dacă Sfântul Duh este generatorul vieţii duhovniceşti, smerenia este cheia 

acesteia. O perlă preţioasă şi scânteietoare, darul cel mai înalt al Sfântului Duh, care 

cuprinde într-însul toate celelalte daruri ne mai spune apoi Sfântul Siluan. Smerenia este 

darul cel mai de preţ de care nu se poate nicicum lipsi mântuirea noastră, adică 

îndumnezeirea noastră. „Dumnezeu nu se lasă impresionat de cei strălucitori, El se 

sălăşluieşte numai în sufletele smerite” 146.  

                                                 
145 Maxim Egger, op. cit., p. 52 
146 Ibidem, p. 52 
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„O, smerenie a lui Hristos! – exclamă cu atâta putere Sfântul Siluan – O cunosc 

deşi nu pot să o am, O cunosc din harul lui Dumnezeu, dar nu o pot descrie. O caut ca pe 

un mărgăritar scump şi scânteietor. E mai plăcută şi mai dulce sufletului decât lumea 

întreagă” 147.   

Sfântul Siluan rămâne într-o uimire de nedescris în faţa măreţiei smereniei. El 

doreşte această virtute înaltă ca pe o comoară fără de preţ, ca pe cel mai dulce dar, chiar 

decât lumea întreagă. Cuviosul Siluan a suferit 40 de ani dureri insuportabile de cap şi el 

însuşi chiar mărturiseşte că acestea i-au fost date ca să nu se mândrească. Şi a înţeles din 

acestea următoarele: „Ziua şi noaptea trebuie să învăţăm smerenia lui Hristos şi aşa vom 

afla odihnă. Dacă oamenii ar fi ce e smerenia lui Hristos şi blândeţea şi odihna Lui, atunci 

ar părăsi cu toţii toată ştiinţa şi ar învăţa smerenia şi blândeţea” 148.  

Cuviosul Siluan Athonitul numeşte atât de frumos smerenia drept o „mare ştiinţă, 

pe care nu ne-o însuşim degrabă” 149 şi de aceea avem nevoie de timp pentru a o învăţa: 

„Şi aşa, toată viaţa sa omul învaţă smerenia lui Hristos şi, până când nu o va fi învăţat, 

sufletul nu cunoaşte odihna de la gânduri şi nu se poate ruga cu mintea curată” 150.  

Sfântul Siluan spune că nu toate sufletele nu sunt la fel de puternice: unele sunt 

tari ca piatra altele slabe ca fumul. „Asemenea fumului sunt sufletele celor mândri; aşa 

cum vântul poartă fumul încotro bate el, tot aşa şi pe ele vrăjmaşul ne trage unde vrea el, 

pentru că s-au n-au în ele răbdare, sau vrăşmaşul le amăgeşte uşor. Dar sufletele smerite, 

spune Sfântul Siluan, păzesc poruncile Domnului şi stau în ele neclintite ca-n mare o 

stâncă de care se sparg valurile” 151.  

Pentru a putea înţelege pentru ce Sfântul Siluan acordă o asemenea atenţie 

smereniei, este necesar să arătăm mai întâi relele pe care el socoteşte că le naşte lipsa ei.  

„Mândria şi trufia ne fac să pierdem harul” şi ne împiedică să-l regăsim. Domnul 

ne iubeşte mai mult decât iubeşte o mamă pe copiii ei şi ne dă în dar harul Duhului Sfânt, 

dar noi trebuie să-l păzim cu tărie, pentru că nu e nenorocire mai mare decât faptul de a-l 

pierde. De aceea, trebuie să veghem zi şi noapte asupra sufletelor noastre şi să le 

                                                 
147 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, Îndemnări duhovniceşti, trad. de 
diacon Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2001, p. 214 
148 Ibidem, p. 116 
149 Ibidem, p. 220 
150 Ibidem, p. 225 
151 Ibidem, p. 227 
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împodobim cu miros de rugăciuni, cu multă blândeţe şi smerenie, încercând, pe cât ne 

este cu putinţă, să nu-L supărăm pe Dumnezeu nici măcar cu un gând necuviincios sau cu 

o urmă de mândrie, pentru că astfel se îndepărtează harul Duhului Sfânt de la inimile 

noastre. „Domnul nu-i dă sufletului harul câtă vreme nu a învăţat smerenia”.  

„O, smerenie a lui Hristos! Cine te-a gustat, acela se avântă spre Dumnezeu 

nesăturat ziua şi noaptea”, exclamă cu deosebit elan Sfântul Siluan.  

Tot el spune mai departe că trebuie să luptăm prin smerenie cu vrăjmaşii. Când 

vezi că se luptă altă minte cu mintea ta, smereşte-te şi lupta va înceta.  

„A recunoaşte în tine însuţi mândria e un lucru foarte chinuitor. Dar iată semnele 

ei: dacă te năpădesc vrăjmaşii sau te chinuie gândurile rele, aceasta înseamnă că în tine 

nu e smerenie, şi de aceea, chiar dacă n-ai înţeles mândria ta, smereşte-te” 152. Deci, ar 

trebui să căutăm cu orice preţ să ne smerim sufletul în faţa lui Dumnezeu şi să fugim de 

patima mândriei.  

Lipsa smereniei este pentru om izvorul tuturor relelor:  

- al celor din sufletul său: „Sufletul mândru se chinuie pe sine însuşi”; „Fără 

smerenie […] o grea întristare şi descurajare cuprind sufletul”; „Când din mândrie ne 

depărtăm de Domnul, ne predăm pe noi înşine frământărilor şi suferinţei: frica, tristeţea şi 

gândurile rele ne sfâşie”; „Dacă ţi se întâmplă să vezi demoni, nu te spăimânta, ci 

smereşte-te, şi demonii vor pieri; dar dacă te stăpâneşte frica, nu scapi de o nenorocire. 

Fii curajos. Adu-ţi aminte că Domnul te priveşte să vadă dacă îşi pui nădejdea în El” 153.  

Acestea sunt cuvintele de o modernitate tulburătoare şi o puternică forţă de 

convingere ale Sfântului Siluan, pe care ar trebui să le aplicăm ori de câte ori este nevoie 

în viaţa de zi cu zi, în încercările şi ispite cu care ne confruntăm şi care ne deschid calea 

spre cer;  

- al celor pe care le au de îndurat ceilalţi din pricina noastră: „Nu suntem smeriţi 

şi de aceea ne chinuim şi pe noi înşine, şi pe cei ce trăiesc împreună cu noi” 154.  

Mândria nu lasă sufletul să apuce pe calea credinţei; ne spune Sfântul Siluan; dar 

ca să te mântuieşti, adaugă el, „trebuie să te smereşti, adică omul mândru, chiar dacă ar fi 

băgat cu de-a sila în rai nu şi-ar găsi acolo odihna, ar fi nemulţumit şi ar spune: „De ce nu 
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sunt pe primul loc?”. Dar sufletul smerit e plin de iubire şi nu caută întâietăţi ci doreşte 

binele pentru toţi şi se mulţumeşte cu orice” 155.   

Lipsa smereniei este în general, izvorul oricărei suferinţe a omului, dar şi a 

întregii lumi. „crede cu tărie şi fii sigur că nu suferim atâta vreme cât nu am ajuns încă 

smeriţi”; „oamenii nu învaţă smerenia şi, din pricina mândriilor, nu pot primi harul 

Duhului Sfânt şi astfel lumea întreagă e cufundată în suferinţă”; „Domnul ne iubeşte 

mult, dar noi toţi cădem pentru că nu avem smerenie. Pentru a păstra smerenia trebuie să 

omorâm trupul şi să primim duhul lui Hristos” (Rom. 8, 13) 

Sfinţii au dus lupte crâncene cu demonii şi au biruit cu smerenie, rugăciune şi 

post.  

„Cine s-a smerit pe sine însuşi acela i-a biruit pe vrăjmaşi” 156.  

Lipsa smereniei „împiedică sufletul să o ia pe calea credinţei”, îi răpeşte omului 

puterea de care are nevoie pentru a duce războiul cel duhovnicesc, îl împiedică să se 

roage cu inima curată şi deschide intrarea gândurilor rele care tulbură sufletul: „Dacă 

sufletul cade în slavă deşartă […] nu se mai poate ruga cu curăţie, ci gândurile rele vin şi-

l tulbură”; „Gândurile rele hărţuiesc sufletul mândru”; „Câtă vreme nu va învăţa omul 

smerenia gândurile nu vor lăsa sufletul în pace şi el nu se va putea ruga cu inima curată”; 

„Astfel, întreaga viaţă, sufletul şi-o petrece în luptă cu gândurile. Tu, însă, nu slăbi în 

luptă, pentru că Domnul iubeşte pe cel ce luptă cu bărbăţie” 157.  

Dacă nu are smerenie, sufletul se lipseşte de iubirea lui Dumnezeu şi este 

înstrăinat de El: „Omul mândru nu cunoaşte iubirea lui Dumnezeu şi este departe de 

Dumnezeu”.  

„Fraţilor preaiubiţi, ni se adresează cuviosul Siluan, să ne smerim pe noi înşine ca 

să fim vrednici de iubirea lui Dumnezeu, ca Domnul să ne împodobească cu smerenia şi 

blândeţea Sa şi să ne facem vrednici de lăcaşurile cereşti pe care ni le-a gătit Domnul”158.  

Lipsa smereniei împiedică adevărata cunoaştere: „Oamenii mândri cred că înţeleg 

totul cu mintea lor, dar Dumnezeu nu le dă adevărata înţelegere”; „Chiar dacă ar studia 

toate cărţiile pământului, omul mândru nu va cunoaşte niciodată pe Domnul”; „Sufletul 

                                                 
155 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 86 
156 Ibidem, p. 87 
157 Ibidem, p. 223 
158 Ibidem, p. 149 



 49

care nu este smerit, care nu se predă pe sine voii lui Dumnezeu, nu poate cunoaşte 

nimic”; „Dacă nu ne smerim, nu vom putea vedea pe Dumnezeu”; „Lucrul cel mai preţios 

pe lume e să cunoaştem pe Dumnezeu şi să înţelegem, măcar în parte, cu voia Lui” 159; 

„Cine îşi face griji pentru sine însuşi, acela nu se poate preda pe sine voii lui Dumnezeu, 

astfel ca sufletul lui să aibă parte în Dumnezeu” 160. Într-adevăr, „Domnul nu se 

descoperă pe Sine sufletului mândru”, căci „mândria lui nu lasă loc în el pentru harul 

Duhului Sfânt şi Dumnezeu nu e cunoscut decât prin Duhul Sfânt”. 

Lipsa smereniei întunecă sufletul şi duce la moartea duhovnicească a unora. Fără 

smerenie, „lumina vieţii se stinge şi sufletul moare”, candela credinţei nu mai arde cu 

putere, iar sufletul rămâne în sărăcie şi ruină.  

A câştiga smerenia este, deci, lucrul de căpetenie în viaţa de nevoinţă. „Scopul 

întregii noastre lupte este să aflăm smerenia”, scrie Sfântul Siluan, adăugând: „Dacă n-ar 

întreba Domnul: „Ce ai dori să ai de la Dumnezeu, ce dar?”, aş răspund „Duhul smereniei 

care place Domnului mai mult decât orice” 161.  

 

2. Căutarea smereniei lui Hristos 

„Omule, învaţă smerenia lui Hristos 

şi Domnul îţi va da să guşti dulceaţa 

rugăciunii”.  

Sfântul Siluan Athonitul 

Unul dintre aspectele cele mai originale ale Sfântului Siluan, în ceea ce priveşte 

această virtute, este faptul că el o centrează pe „smerenia lui Hristos”: „Mare lucru este a 

învăţa smerenia lui Hristos”; „Rugaţi-vă pentru mine, toţi sfinţii, ca sufletul meu să înveţe 

smerenia lui Hristos!”; „Smerenia lui Hristos e de netâlcuit şi nesfârşit de dulce!”; 

„Duhul Sfânt ne învaţă smerenia lui Hristos, ca sufletul să poarte în el harul lui 

Dumnezeu”; „Ziua şi noaptea cer de la Dumnezeu smerenia lui Hristos”; „Toată viaţa sa, 

omul învaţă smerenia lui Hristos”; „Cine a dobândit smerenia lui Hristos doreşte 

întotdeauna să i se facă reproşuri, primeşte cu bucurie ocările şi se întristează când este 

lăudat. Dar aceasta nu este decât primul început al smereniei. Când sufletul cunoaşte prin 
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Duhul Sfânt cât de blând şi smerit e Domnul, atunci se vede pe sine însuşi mai rău decât 

toţi păcătoşii şi se bucură să stea pe gunoaie, în zdrenţe, ca Iov şi să vadă pe oameni în 

Duhul Sfânt, strălucitori şi asemenea lui Hristos” 162. De aici porneşte neîncetata lui 

rugăciune: „Doamne, dă-mi duhul smereniei Tale!” 

Numai cu ajutorul smereniei, în acelaşi timp ţel şi instrument al bătăliei noastre 

ascetice, putem ajunge să ne biruim patimile şi să ne păstrăm năzuinţele duhovniceşti. Şi 

tot cu ajutorul ei putem să dobândim rugăciunea curată, în care mintea ni se uneşte cu 

inima, fără a fi tulburate de gânduri străine, ca şi iubirea vrăjmaşilor. Prin smerenie, în 

sfârşit, trăim revelaţia tainei lui Dumnezeu şi a iubirii Sale. 163 Pentru a-L cunoaşte pe 

Dumnezeu nu este nevoie nici de averi, nici de proprietăţi, ci numai de smerenie. 164 

Hristos a arătat dintru început marea Sa smerenie, binevoind să primească din 

înălţimea Slavei Sale spre omul care murea în păcate şi să-L izbăvească de greşelile lui, 

prin care omul Îl rănea şi Îl întrista, şi chiar să i le arate. Astfel, Sfântul Siluan spune: 

„Doamne, iubitorule de oameni, cum n-ai uitat pe sluga Ta în păcatul ei? Ci din înaltul 

Slavei Tale, Ţi-ai aruncat în milostivirea Ta privirea asupra mea şi – lucru ce întrece 

înţelegerea mea! -, mi te-ai arătat”, cu toate că „Te-am rănit şi Te-am întristat neîncetat” 
165.  

Sfântul Siluan a cunoscut smerenia lui Hristos când Domnul I s-a arătat 

înţelegând atunci ce este adevărata smerenie şi cât de profundă poate fi. De aceea, 

smerenia lui Hristos este pentru el pilda supremă. Vederea smereniei Lui l-a făcut să o 

dorească şi să o caute neîncetat, căci nu smerenia pur şi simplu trebuie să caute sufletul, 

ci „smerenia lui Hristos” 166.  

Stareţul distinge diferite trepte ale smereniei: „Sunt multe feluri de smerenie. 

Unul e ascultător şi se învinuieşte pe sine însuşi întru toate; şi aceasta e smerenia. Un 

altul se căieşte pentru păcatele sale şi se socoteşte un nemernic înaintea lui Dumnezeu, şi 
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aceasta e smerenia. Iar alta e smerenia celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt; 

cunoaşterea şi gustul celui ce a cunoscut pe Domnul prin Duhul Sfânt sunt altele” 167.  

Avem, aşadar, aici o distincţie fundamentală între două nivele ale smereniei: pe de 

o parte, smerenia ascetică obişnuită, dobândită prin lupta vieţii monahale, prin nevoinţă; 

şi, pe de altă parte, o smerenie mai adâncă, învăţată direct de Duhul Sfânt. Acest al doilea 

nivel poate fi definit mai precis de „smerenia lui Hristos”, fiindcă nu poate fi deprins 

decât de la Hristos, prin şi în Duhul Sfânt. Smerenia e un lucru pe care îl învăţăm de la 

Hristos. De aceea Sfântul Siluan spune: „Dacă lumea ar cunoaşte puterea cuvintelor lui 

Hristos „Învăţaţi de la Mine smerenia şi blândeţea”, atunci lumea întreagă ar părăsi 

celelalte ştiinţe şi nu ar mai căuta decât această ştiinţă cerească” 168.  

Sursă nesecată a „fericirilor”, smerenia este calea regală şi directă către Împărăţia 

Cerurilor. Tot omul care se va smeri pe sine va fi înălţat de către Dumnezeu şi va 

contempla slava lui Dumnezeu. O, smerenie întru Iisus Hristos! Cât de dulci sunt roadele 

tale, căci ele nu aparţin pământului! Roadele acestea sunt chiar ale Duhului Sfânt, despre 

care ne vorbeşte Sfântul Apostol Pavel (Gal. 5, 22-23): dragostea plină de blândeţe şi de 

milostenie, liniştea lăuntrică şi bucuria dobândite din  odihna sufletului întru Domnul. 169 

„Povară uşoară, smerenia face viaţa plăcută şi fericită, şi inima primeşte totul cu bucurie. 

Cu cât mai mult te vei smeri pe tine însuţi, cu atât mai mari vor fi darurile lui 

Dumnezeu”170, ne aminteşte Sfântul Siluan. 

Smerenia, astfel, nu mai este o virtute a celui înţelept, ci, întemeindu-se pe Însăşi 

Persoana lui Hristos, ea devine o virtute specific creştină: „Când sufletul vede pe 

Domnul, vede cât este de blând şi smerit, şi atunci se smereşte până la capăt şi, mai 

presus de orice, doreşte smerenia lui Hristos”. 

De aceea, nu poate niciodată uita Siluan că smerenia este ţelul vieţuirii creştine, 

pentru că el nu-L poate niciodată uita pe Hristos Cel viu, Care i S-a arătat şi Care, El 

Însuşi, i-a descoperit, prin Duhul Sfânt, ce este smerenia şi marele ei preţ.171 Şi de aceea 

este stareţul neîncetat însetat de smerenie, pentru că neîncetat însetează de Hristos şi 

                                                 
167 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, p. 92, apud Kallistos Ware, în 
volumul comun „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!”, p. 224 
168 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 87 
169 Maxime Egger, op. cit., p. 53 
170 Cuviosul Siluan Athanistul, op. cit., p. 96 
171 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 241 
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totdeauna doreşte să-L afle din nou pe El, Cel care i S-a arătat în smerenia sa. „Cât timp 

va trăi pe pământ, sufletul nu va înceta să caute această smerenie mai presus de 

înţelegere, pe care nu o poate uita” 172. Astfel, năzuinţa spre Hristos este năzuinţa spre 

smerenie, iar năzuinţa spre smerenie mişcă sufletul spre Hristos „Duhul Sfânt a făcut 

cunoscut sufletului meu smerenia lui Hristos, pe care ne-a poruncit să o învăţăm de la El 

(Mt. 11,28), şi sufletul meu e fără încetare atras spre El” 173. „Sufletul meu însetează să 

ajungă la smerenia lui Hristos, năzuieşte spre ea zi şi noapte, şi uneori Te chem, strigând: 

„Sufletul meu tânjeşte după Tine şi Te caută cu lacrimi!” 174 Şi pentru că smerenia poate 

fi aflată în Hristos, el o caută aşa cum îl caută şi pe Hristos, „plângând ca un copil mic ce 

s-a pierdut de mama lui”. 

Aflăm chiar din gura lui Hristos că numai de la El putem învăţa smerenia, căci 

spune: „Învăţaţi de la Mine, căci sunt blând şi smerit cu inima”(Mt. 11,28). Sfântul Siluan 

repetă neîncetat aceste cuvinte ale Lui în însemnările sale, până la sfârşit. 

Sfântul Siluan stăruie să ne amintească cât este de proprie, de altfel, de 

necuprinsă, smerenia lui Iisus Hristos. Este o taină de necuprins şi de negrăit. Smerenia 

aceasta este, în fapt, nedespărţită de persoana şi de parcursul pământesc ale Celui ce îi 

este stăpânul din urmă, în special, al „kenozei” Sale – ce vine din termenul grecesc 

kenosis, care înseamnă „gol” – înfăţişată atât de exact de către Apostolul Pavel, în 

epistola sa către Filipeni (Filip. 2,6-8)175. 

După Sfântul Siluan, smerenia este cea dintâi caracteristică personală a lui Iisus 

Hristos, izvorul desăvârşirii Sale şi semnul paradoxal al divinităţii Sale. A deveni 

ucenicul Său şi a te uni cu El înseamnă, înainte de toate, a regăsi smerenia Lui. A dobândi 

smerenia lui Hristos înseamnă a-L iubi şi a-L urma în ascultarea de care a dat dovadă în 

grădina Ghetsimani, în umilirea Sa de bunăvoie pe Golgota, în iertarea vrăjmaşilor Săi, 

dăruită pe Cruce. Smerenia este, în chip fundamental, un proces de chenoză.176 

                                                 
172 Cuviosul Siluan Athanistul, op. cit., p. 110 
173 Ibidem, p. 93 
174 Ibidem, p. 53 
175 Maxime Egger, op. cit., p. 55 
176 Ibidem, p. 56 
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Această smerenia chenotică, asemenea lui Hristos, dobândită cu încetul, e o 

taină.177 „Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare şi cu neputinţă de dezvăluit”. 

Vedem aici latura apofatică a vieţii şi învăţăturii Sfântului Siluan, care revine de 

multe ori în scrierile sale. Smerenia asemenea lui Hristos înseamnă pogorâre la iad. 178 

„Domnul Însuşi m-a învăţat felul în care să mă smeresc”, spunea Sfântul Siluan: „Ţine-ţi 

mintea în iad şi nu deznădăjdui!”. Acest cuvânt, de care e legat mai presus de toate 

numele său şi care face din el un sfânt pentru epoca noastră marcată de nihilism, i-a fost 

descoperit tocmai în contextul luptei contra mândriei, pentru deprinderea smereniei. Când 

Sfântul Siluan a auzit prima dată acest cuvânt, ispitele demonice îl aduseseră la 

deznădejde şi disperare. Episodul s-a petrecut la 15 ani după vederea lui Hristos. 179 

Aşadar, vederea lui Hristos a venit mai întâi, experienţa deznădejdii a urmat ulterior.  

Taină de negrăit, smerenia lui Iisus Hristos poate fi cunoscută întru Sfântul Său 

Duh, dar rămâne de neatins în plinătatea ei. Taina aceasta este o „ucenicie”, care necesită 

trei lucruri. 180 Mai întâi, mult timp: „Nu vei dobândi smerenia dintr-o dată, ci anevoios, 

după o îndelungă, răbdătoare şi credincioasă slujire lui Dumnezeu. Sfinţii s-au smerit şi s-

au războit întreaga lor viaţă cu trufia” 181, ne atenţionează Sfântul Siluan.  

În al doilea rând, o îndelungă bătălie: „Trebuie multă nevoinţă şi nenumărate 

lacrimi pentru a păstra smerenie morţii lui Iisus Hristos” 182.  

Şi, în sfârşit, pentru că nici timpul, nici nevoinţele nu ajung, este necesară 

intervenţia divinităţii, un dar al Duhului cel smerit. Fără îndoială, harul acesta este cu 

totul gratuit, subliniază Sfântul Siluan, cu toate acestea, putem să-l atragem către noi. 

Cum anume? Dorindu-l din toate puterile şi cerându-l zi şi noapte în rugăciunile noastre, 

cu lacrimi de pocăinţă şi de ascultare faţă de poruncile lui Iisus Hristos. În cele din urmă, 

Dumnezeu Însuşi este cel care ne va călăuzi pe acest drum prin intermediul harului şi al 

încercărilor la care ne supune. 183 

                                                 
177 Kallsitos Ware, Chenoza şi smerenia asemenea lui Hristos după Sfântul Siluan, în volumul „Ţine-ţi 
mintea în iad şi nu deznădăjdui!”, p. 224 
178 Ibidem 
179 Ibidem 
180 Maxime Egger, op. cit., p. 56 
181 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 38 
182 Ibidem, p. 95 
183 Maxime Egger, op. cit., p. 57 
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Ca însuşire dumnezeiască, smerenia adevărată şi adâncă, cea a lui Hristos, 

descoperită prin Duhul Sfânt, „nu poate fi tâlcuită în cuvinte”. „Taina smereniei lui 

Hristos e mare şi cu neputinţă de dezvăluit”. Ca şi bunătatea şi blândeţea lui Hristos, 

smerenia Sa nu poate fi cunoscută decât intuitiv şi doar atunci când o trăieşte într-o 

întâlnire personală şi intimă cu Hristos, în vederea Lui faţă către faţă. 184 Anumite 

precizări, pe care le face Sfântul Siluan, ne arată însă că el vede smerenia lui Hristos nu 

atât ca iconomie a kenozei Sale, cât ca bogăţie de virtuţi: „În smerenia lui Hristos e 

iubire, pace, blândeţe, trezvie, ascultare, îndelungă răbdare şi toate virtuţile sunt cuprinse 

în ea” 185. Sfântul Siluan arată însă că smerenia lui Hristos este o smerenie „cu totul 

deosebită”, mai presus de orice smerenie.  

Smerenia asemenea lui Hristos presupune nu numai pogorârea cu Hristos în iad, 

ci şi o încredere neclintită în mila lui Dumnezeu. Moartea e uşa vieţii. Smerenia şi 

deznădejdea merg mână în mână. 186  

După 40 de ani de vieţuire monastică, stareţul Siluan se considera, în chip sincer, 

ca un novice, începător, nedemn de a fi numit monah. Pe patul de moarte i-a mărturisit 

ucenicului său, arhimandritul Sofronie: „Eu n-am atins încă treapta smereniei” 187.  

 

3. Condiţiile pentru a dobândi smerenia 

Chiar dacă Sfântul Siluan spune că smerenia este un dar al lui Dumnezeu, aceasta 

nu înseamnă că el nesocoteşte rostul nevoinţelor ascetice. Dimpotrivă, el arată că 

dobândirea şi păstrarea acestei virtuţi cere multă osteneală din partea omului: „Multe 

osteneli şi multe lacrimi trebuie pentru a păstra duhul smerit al lui Hristos” 188. Smerenia 

nu poate fi aflată decât la capătul unui lung război: „Numai după o îndelungă luptă 

sufletul învaţă să fie smerit” 189. Cu atât mai mult e nevoie de multe strădanii pentru a 

atinge smerenia lui Hristos, care se învaţă de-a lungul întregii vieţi: „Toată viaţa omul 

învaţă smerenia lui Hristos”; „Pentru a păstra smerenia, trebuie să ne omorâm trupul” 190. 

                                                 
184 Jean-Calude Larchet, op. cit., p. 242 
185 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 131 
186 Kallistos Ware, op. cit., p. 225 
187 Maxime Egger, op. cit., p. 57 
188 Cuviosul Siluan Athonitul, Între iadul deznădejdii şi iadul smereniei, p. 88, apud Jean-Calude Larchet, 
Dumnezeu este iubire, Mărturia Sfântului Siluan Athonitul, p. 243 
189 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 96 
190 Ibidem, p. 100 
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Dar aceasta nu este de ajuns, căci „trupul poate fi uscat repede prin post, sufletul însă nu 

e deloc uşor de supus, ca el să rămână mereu smerit, şi aceasta ia multă vreme. Sfânta 

Maria Egipteanca a luptat 17 ani împotriva patimilor ei, ca şi cu nişte fiare sălbatice” 191.  

Ca s-o dobândim, trebuie „s-o dorim din tot sufletul” înţelegând că înălţimea ei nu 

poate fi atinsă decât prin harul Duhului Sfânt, ea fiind un dar de mult preţ al lui 

Dumnezeu; însă „e cu putinţă să atragem harul la noi”. Sfântul Siluan e conştient de 

paradoxul acestei situaţii: „Dar cum pot să doresc ce n-am cunoscut?” şi-l rezolvă 

spunând: „Noi toţi avem puţin din această cunoştinţă, şi Duhul Sfânt mişcă fiecare suflet 

să caute pe Dumnezeu” 192.  

O altă condiţie fundamentală pentru a învăţa de la Dumnezeu adevărata smerenie, 

adică smerenia lui Hristos, este să te smereşti pe tine însuţi, făcându-te cu totul mic. De 

aceea, „toată viaţa lor, Sfinţii s-au smerit şi au luptat împotriva mândriei. Şi eu mă 

smeresc zi şi noapte” 193.  

Şi ne smerim cu adevărat şi dobândim de la Dumnezeu darul umilinţei dacă ne 

socotim pe noi înşine mai răi decât toţi oamenii – aşa cum învaţă toţi Părinţii: „Trebuie să 

ne socotim ca mai răi decât toţi oamenii, şi atunci Domnul ne va da şi nouă să cunoaştem 

smerenia lui Hristos prin Duhul Sfânt” 194. De aceea, „smerenia lui Hristos locuieşte în 

cei mici”.  

Iarăşi ne smerim cu adevărat dacă ne osândim, socotindu-ne cu totul nevrednici 

de bunătăţile cereşti şi vrednici de iad. Hristos Însuşi l-a învăţat pe Siluan să dobândească 

smerenia într-un chip radical: „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!”.  

În strânsă legătură cu osândirea de sine „aducerea aminte de moarte” este de mare 

folos pentru a deveni cu adevărat smerit.  

Încercările vieţii ajută la dobândirea smereniei, căci prin ele îşi cunoaşte omul 

mărginirea şi slăbiciunea: „Domnul iubeşte pe oameni, dar îngăduie să fie loviţi de 

încercări şi necazuri ca să-şi cunoască neputinţa lor şi să se smerească” 195.  

Smerenia începe, pe treapta cea mai de jos, prin fuga de „laudele oamenilor şi de 

gândurile de slavă deşartă”, prin înţelegerea dezastrelor pe care le produce mândria.  
                                                 
191 Ibidem, p. 98 
192 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 244 
193 Ibidem 
194 Ibidem 
195 Ibidem, p. 245 
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Mai întâi de toate smerenia trebuie cerută de la Dumnezeu prin rugăciune: „O, 

cum trebuie cerut Domnului ca El să dea sufletului smerit pe Duhul Sfânt!” 196. De aceea, 

trebuie să ne rugăm: „Doamne, dă-ne darul sfintei Tale smerenii!”.  

Nu doar smerenia cea mai înaltă şi desăvârşită care este dar al Duhului Sfânt 

trebuie s-o cerem lui Dumnezeu, dar chiar formele de rând ale smereniei să le învăţăm tot 

prin harul lui Dumnezeu. Sfântul Siluan stăruie mult asupra acestui lucru, de-a lungul a 

multor pagini.  

Din toate aceste cugetări ale sale transpare subtila dialectică, proprie tradiţiei 

patristice răsăritene, a sinergiei dintre strădania omenească şi harul dumnezeiesc: smerenia 

este un dar al lui Dumnezeu, dar ea cere şi osteneala omului; noi trebuie să ne smerim, 

pentru ca Dumnezeu să ne înveţe, prin harul Duhului Sfânt, să fim cu adevăraţi smeriţi. 197 

Aşa se face trecerea şi minunata înălţare de la smerenia ca rod al ostenelii omeneşti, în 

parte naturală, la smerenia ca dar dumnezeiesc, cu totul supranaturală – însuşire şi putere a 

lui Dumnezeu pe care Acesta binevoieşte s-o împărtăşească omului. 198 

 

4. Semnele smereniei 

Cum poate fi recunoscut omul cu adevărat smerit?  

El este ascultător, îşi recunoaşte păcătoşenia, „se căieşte pentru păcatele sale şi se 

socoteşte un nemernic înaintea lui Dumnezeu”.  

Omul smerit fuge de laude şi primeşte cu bucurie să fie învinuit de ceilalţi şi nu 

încetează să se învinuiască el însuşi. „Omul mândru se teme să fie învinuit, dar cel smerit 

nicidecum. Cel ce a atins smerenia lui Hristos doreşte statornic să i se aducă învinuiri, 

primeşte cu bucurie ocările şi se întristează când este lăudat” 199. Încă şi mai mult – 

„pentru că aceasta nu este decât începutul smereniei” – este fericit să-i vadă pe ceilalţi 

mai presus decât el şi să fie cel mai mic. Cunoscând „prin Duhul Sfânt cât de blând şi 

smerit e Domnul, se socoteşte pe sine însuşi mai rău decât toţi păcătoşii”, vrednic de 

chinurile iadului, dar e fericit „să-i vadă pe ceilalţi” şi „în Duhul Sfânt strălucind 

asemenea lui Hristos”. 
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La modul pozitiv, cel smerit se predă în întregime voii lui Dumnezeu şi se leapădă 

cu totul de voia proprie.  

În sfârşit, „sufletul smerit îşi aduce aminte întotdeauna de Dumnezeu”, şi 

neîncetat dă slavă şi mulţumire lui Dumnezeu pentru toate, căci a fi smerit aceasta este: 

să recunoşti că tu nu eşti nimic şi că Dumnezeu este totul şi că Lui îi datorezi tot ce eşti şi 

tot ce ai. 200  

 

5. Roadele duhovniceşti ale smereniei 

„O, smerenie a lui Hristos! Te cunosc, 

dar nu te pot dobândi. Roadele tale sunt dulci 

că nu sunt pământeşti” 

Cuviosul Siluan Athonitul 

Smerenia este o condiţie indispensabilă pentru mântuire: „Pentru a te mântui, 

trebuie să te smereşti”.  

Mai întâi, pentru că „de îndată ce omul … se smereşte înaintea lui Dumnezeu, 

Domnul îi iartă totul”.  

Prin smerenie, omul dobândeşte, regăseşte şi păstrează harul lui Dumnezeu: „Domnul 

dă celui smerit harul Său”; „Pentru smerenia lor oamenii primesc Duhul Sfânt”; „dacă vrei să 

ai în mod simţit harul Duhului Sfânt, atunci smereşte-te ca şi Sfinţii Părinţi” 201. 

Smerenia îi dă omului puterea de a birui păcatul şi pe vrăjmaşii mântuirii sale, 

demonii, şi de ai alunga, căci ei se tem de smerenie. Astfel, Sfântul Siluan spune: „Luptă 

împotriva vrăjmaşului cu arma smereniei!” 202 Monahul „smereşte sufletul său şi, în 

smerenia sa, îndepărtează pe vrăjmaşi atât de la sine însuşi, cât şi de la cei ce cer 

rugăciunile lor”; „Când sufletul devine smerit, vrăjmaşii sunt biruiţi” 203; „Dacă ţi se 

întâmplă să vezi demoni, nu te teme, smereşte-te şi demonii vor pieri”; „Cel ce a atins 

smerenia a biruit pe toţi vrăjmaşii” 204. Dimpotrivă, „omul mândru sau se teme de 

duşmani, sau se face asemenea lor”. În războiul cel duhovnicesc, „gândurile smerite sunt 
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muniţiile noastre, dacă le pierdem duşmanii ne vor birui” 205. De aceea, acest război este 

greu de dus pentru cel mândru, dar pentru cei smeriţi, dimpotrivă, este uşor.  

Pe toate treptele vieţii duhovniceşti, smerenia este cea care-l scapă pe om de 

cursele diavolilor. „Dacă sufletul iubeşte smerenia, toate cursele vrăjmaşilor vor fi 

sfărâmate” 206. El fereşte pe om mai cu seamă de înşelarea duhovnicească, ispită foarte de 

temut, şi de vederile amăgitoare , care i se întâmplă omului din mândrie: „Dacă vezi în 

duh demoni, smereşte-te”; „Omul cade în amăgire fie din lipsa de experienţă, fie din 

mândrie. Dacă vom cădea din mândrie, sufletul va suferi până va fi învăţat smerenia” 207.  

Smerenia pune capăt relelor şi suferinţelor pe care omul le îndură din pricina 

mândriei.  

Omului smerit, Dumnezeu îi împlineşte toate nevoile fie duhovniceşti, fie trupeşti: 

„Să ne smerim, şi Domnul ne va iubi şi ne va da pe pământ tot ceea ce e de folos pentru 

suflet şi trup” 208.  

În vreme ce mândria este un semn al bolirii sufletului, smerenia îl vădeşte de 

sănătos: „Sufletul bolnav e plin de mândrie, dar sufletul sănătos iubeşte smerenie învăţată 

de la Duhul Sfânt” 209.  

Smerenia curăţă sufletul de gândurile rele: „Trebuie să dobândim duh umilit şi 

înfrânt, şi atunci vor dispărea toate gândurile şi mintea va deveni curată”; dimpotrivă, 

„gândurile rele hărţuiesc sufletul mândru şi, cât timp nu se smereşte, nu va cunoaşte 

slăbirea luptei”.  

Astfel, prin smerenie, sufletul îşi află odihna desăvârşită în Dumnezeu: omul 

trebuie „să înveţe smerenia şi să-şi găsească odihna în Dumnezeu”; „Sufletul smerit se 

bucură de o mare pace”. Află, de asemenea, adevărata pace, cea pe care o dăruieşte Însuşi 

Dumnezeu, Cel Care a zis: „Pacea Mea dau vouă” (In. 14, 27). Aşa cum arătat, Sfântul 

Siluan nu încetează să repete aceste cuvinte ale lui Hristos: „Învăţaţi de la Mine că sunt 

blând şi smerit cu inima şi veţi afla odihnă sufletelor voastre” (Mt. 11, 29).  

Celor cu inima smerită, Dumnezeu le dă adevărata libertate, cea care poate fi 

aflată numai în El. Sfântul Siluan doreşte libertatea şi o caută zi şi noapte. El a înţeles că 
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ea este la Dumnezeu şi e dată de Dumnezeu inimii smerite, care s-a pocăit şi şi-a tăiat 

voia proprie înaintea Lui.  

Cuviosul Siluan, Părintele iubirii arzânde de Dumnezeu şi oameni, exclamă 

înaintea tuturor cu mult entuziasm: „Noroade ale pământului, cad în genunchi înaintea 

voastră şi vă rog cu lacrimi: „Veniţi la Hristos! Eu cunosc iubirea Lui pentru voi. O 

cunosc şi de aceea strig întregului pământ. Dacă nu cunoşti ceva, cum vei vorbi despre 

aceasta?” 210.  

Smerenia „face viaţa mai uşoară şi fericită şi totul devine dulce inimii”.  

Pentru ea, Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, dăruieşte sufletului o mare bucurie: 

„Dacă sufletul se smereşte aşa cum se cuvine, Domnul îi dă o mare bucurie”; „Când 

sufletul a devenit smerit, atunci nici descurajarea, nici tristeţea, nu se apropie de el, căci 

Duhul lui Dumnezeu îl umple de bucurie şi veselie” 211.  

Prin smerenie, se primeşte de la Dumnezeu „tăria de a trăi după voia Lui”.  

Smerenia dă sufletului frica de Dumnezeu. De aceea, Sfântul Siluan se roagă: 

„Doamne, dă-mi smerenia Ta, ca să-mi vie întru mine sfânta frică a Ta”. Şi tot ea dă tăria 

nădejdii: „Sufletul smerit nădăjduieşte cu tărie în Dumnezeu”.  

Smerenia ne aşează dintr-o dată în starea firească a existenţei noastre. Ea nu este o 

virtute printre celelalte, ci este o aşezare fundamentală a omului care se vede în prezenţa 

lui Dumnezeu.  

„Smerenia adună mintea şi o păzeşte curată în rugăciune. Cel smerit, când se 

roagă, nici nu îndrăzneşte să roage pe Dumnezeu ceva, considerându-se nevrednic de 

mila lui Dumnezeu, ci tace doar cu gândurile şi lacrimile sale, aşteptând mila Părintelui 

ceresc” 212. 

Smerenia reprezintăpentru sufletul dornic de mântuire „poarta Împărăţiei” 213. Ea 

este poarta de aur care introduce în Împărăţia iubirii. Sfântul Ioan Scărarul numeşte 

                                                 
210 Ibidem, p. 132 
211 Ibidem, p. 98 
212 Sfântul Isaac Sirul, Cuvinte despre nevoinţă, Cuvântul I, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale desăvârşirii, 
vol. X, trad., introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1981, 
p. 405 
213 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 306 
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smerenia „împărăţia virtuţilor” 214, care ne deschide uşa cerului adică ne deschide lui 

Dumnezeu şi pe Dumnezeu ni-L deschide nouă.  

Smerenia sufletului este o „armă nesfărmată” 215, ne spune Avva Evagrie.  

Părinţii duhovniceşti ai Filocaliei descriu lucrarea şi roadele binecuvântate ale 

smereniei în cuvinte de o profunzime deosebită, îndemnându-ne la urmarea lor întru totul.  

Foloasele smereniei sunt multe şi preaminunate: dreapta socoteală, blândeţea, 

pacea, curăţia inimii şi a minţii, despătimirea. Cel ce are smerenie dobândeşte o 

cunoaştere clară şi adevărată de spre sine. Iar cel ce se cunoaşte pe sine, cunoaşte în sine 

toate. Cel ce-şi supune sufletul, îşi supune împreună cu el toate. Darul cel mai de preţ ce-l 

dobândim prin smerenie este mântuirea sufletului nostru, după cuvântul Psalmistului: 

„umilit am fost şi El m-a mântuit” (Psalmi 114, 6). Însuşi Mântuitorul făgăduieşte că cei 

smeriţi vor ajunge moştenitori ai Împărăţiei Sale: „Cine se va smeri pe sine ca acest copil, 

acela este mai mare în Împărăţia Cerurilor” (Mt. 18, 4).  

Sufletul care se va smeri înaintea Domnului va dobândi mila Lui în ziua Judecăţii: 

„Precum umbra urmează trupului, tot astfel smeritei cugetări urmează mila lui 

Dumnezeu” 216, spune Sfântul Isaac Sirul.  

Acelaşi Sfânt Părinte Isaac Sirul ne spune că smeritei cugetări îi urmează 

înfrânarea şi sfiala şi totodată sufletul se împodobeşte cu întreaga înţelepciune. Iar cel 

înţelept are o înţelegere a rostului său în această lume. această vedere corectă este 

posibilă doar prin smerenie. Sfinţii Părinţi au arătat legătura ce există între smerenie, pace 

şi înţelepciune: „Îmbracă-te în smerenie, şi nu în mătase. Caută să dobândeşti pacea, şi nu 

împărăţia lumească” 217. 

„Nu este înţelept care să nu aibă smerenie. Şi cel ce nu are smerenie nu se va 

înţelepţi. Nu este om smerit la cuget care să fie lipsit de pace. Şi cel lipsit de pace nu e 

smerit la cuget” 218.  

Numai adâncindu-se în sine, omul poate cugeta serios şi poate cunoaşte motivele 

smeririi sale, îşi poate schimba viaţa în bine şi o poate conduce tot înainte pe cale binelui. 

„Cel smerit nu se simte niciodată înteţit, grăbit şi tulburat. În el nu sunt gânduri 
                                                 
214 Ibidem, p. 298 
215 Avva Evagrie, Grădina cu flori duhovniceşti, Editura Bunavestire, Bacău, 1997, p. 190 
216 Sfântul Isaac Sirul, op. cit., p. 98 
217 Părintele Hristofor Panaghiatis, op. cit., p. 157 
218 Sfântul Isaac Sirul, op. cit., p. 306 
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înfierbântate şi uşuratice. În toate vremea se află într-o odihnă lipsită de încordare. De s-

ar ciocni cerul cu pământul, el nu s-ar speria. Dar nu tot cel liniştit e şi smerit în cugetare. 

însă tot cel smerit este şi liniştit. Cel ce nu e smerit cu cugetul nu e adunat în sine”.  

Smerenia rodeşte spor de înţelepciune şi de cunoaştere. Iar înaintarea în smerita 

cugetare este o înaintare în adâncurile Duhului, care dă neputinţei noastre susţineri în 

existenţă şi bogăţie de viaţă. Celui ce se cunoaşte pe sine Dumnezeu „îi descoperă toate 

tainele” 219, ne spune Sfântul Cuvios Siluan Athonitul.  

Cuviosul Nichita Stathatul consideră cunoaşterea de sine roadă a adevăratei 

smerenii, dând următorul îndemn: „Cunoaşte-te pe tine însuţi! Iar aceasta este adevărata 

smerenie, care ne învaţă să cugetăm smerit, ne frânge inima şi ne învaţă să lucrăm şi să 

păzim această stare. Iar dacă nu te-ai cunoscut încă pe tine, nu ştii încă ce este 

smerenia”220. 

Vedem o faptă antinomică: smerenia rodeşte în cunoaştere de sine, iar cunoaşterea 

de sine aduce după ea preaplin de smerenie.  

Smerenia aduce în viaţa noastră duhovnicească adevărata lumină. Cel ce a 

dobândit smerenia se luminează şi este luminat şi mai mult, iar cel ce nu se smereşte pe 

sine, rătăceşte în întuneric, căzând în păcate grele asemenea diavolului.  

„Dumnezeu vrea schimbarea minţii noastre” 221, dintr-o minte mândră şi 

întunecată de diavoli, care nu-şi cunoaşte slăbiciunile şi păcatele, într-o minte smerită şi 

luminată de harul dumnezeiesc. Pentru că prin mintea noastră ne facem buni şi tot prin 

mintea noastră ne facem netrebnici înaintea lui Dumnezeu, având, ca oamenii, puterea 

raţiunii şi a libertăţii. În mintea celor smeriţi se află darul Duhului Sfânt şi descoperiri 

cereşti.  

În comoara smereniei se păzesc mărgăritarele umilinţei şi în ea se odihneşte 

Împăratul Hristos Dumnezeu, împărţind darurile Duhului Sfânt celor hrăniţi de ea.  

Iar darurile cele mari pe care smerenia ni le dă sunt: cuvântul cunoştinţei celei 

duhovniceşti, înţelegerea lucrărilor dumnezeieşti, nepătimirea şi unirea mistică cu 

                                                 
219 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 76 
220 Cuviosul Nichita Stathatul, Cele 300 de capete despre făptuire, în: Filocalia sfintelor nevoinţe ale 
desăvârşiriii, vol. VI, trad., introducere şi note de Pr. prof. dr. Dumitru Stăniloae, Editura I.B.M.B.O.R., 
Bucureşti, 1977, pp. 269-270 
221 Sfântul Ioan Scărarul, op. cit., p. 136 
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Dumnezeu, pentru ca omul să împărăţească împreună cu El în Împărăţia lui Dumnezeu 

Tatăl.  

Sfântul Siluan Athonitul ne spune: „Ce bucurie pentru noi că Domnul nu numai 

că ne iartă păcatele noastre, dar se face cunoscut pe sine sufletului, de îndată ce el se 

smereşte. Fiecare, chiar şi ultimul sărman, se poate smeri şi cunoaşte pe Domnul prin 

Duhul Sfânt. Pentru a cunoaşte pe Domnul, nu e nevoie nici de bani, nici de averi, ci 

numai de smerenie. Domnul Se dă pe Sine Însuşi numai pentru milostivirea Sa. Domnul 

dă pacea Sa chiar şi în somn, dar fără Dumnezeu nu e pace în suflet” 222.  

Smerenia reprezintă calea cea mai scurtă, care îl duce pe om la nepătimire. 

Smerenia e adevărata asemănare a omului cu Iisus Hristos, Care a concentrat în ea 

măreţia Lui dumnezeiască.  

Aşa cum cea mai puternică armă împotriva curselor diavoleşti este smerenia, tot 

astfel cea mai vicleană armă a diavolului împotriva noastră este mândria. Şi, Doamne, 

câtă mândrie este astăzi pe globul pământesc! Foarte rare sunt fiinţele care să fie smerite 

cu adevărat. Smerenia autentică, spun Sfinţii Părinţi, este singura virtute care nu poate fi 

umilită de diavol, pentru că este plină de har dumnezeiesc. Câte tulburări nu sunt în lume 

din cauza lipsei smereniei, a acestei virtuţi dumnezeieşti! Şi câtă pace, câtă linişte ne 

aduce cu sine smerenia atunci când corabia vieţii noastre este cuprinsă de furtuna 

necazurilor! Nimic nu poate birui o asemenea virtute.  

Cuviosul Siluan Athonitul ne spune: „Dumnezeu Îşi descoperă tainele Sale 

sufletului smerit. Toată viaţa lor, sfinţii s-au smerit şi au luptat cu mândria.  

O, smerenia lui Hristos! Ea dă sufletului o bucurie de nedescris în Dumnezeu şi 

din iubirea lui Dumnezeu sufletul uită şi pământ şi cer, şi toată dorinţa lui se avântă spre 

Dumnezeu. 

Fraţii mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rânduri: Când sufletul cunoaşte pe 

Dumnezeu prin Duhul Sfânt, în fiecare minut este cuprins de neîncetată uimire înaintea 

milostivirii lui Dumnezeu, a măreţiei şi atotputerniciei Lui. Dar dacă sufletul n-a câştigat 

încă smerenia, ci numai năzuieşte spre ea, vor fi în el schimbări: după o vreme va fi luptat 

                                                 
222 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 66 
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cu gândurile şi nu va avea odihnă, dar uneori va primi slobozire de gânduri şi va vedea pe 

Domnul şi va înţelege iubirea Lui” 223.  

„Când sufletul cunoaşte pe Domnul în Duhul Sfânt, în fiecare minut el se 

minunează neîncetat înaintea milostivirii lui Dumnezeu, a măreţiei şi atotputerniciei Lui, 

şi Domnul Însuşi învaţă sufletul prin harul Său milostiv, ca o mamă copilul ei preaiubit, 

gânduri bune şi smerite şi-i dă simţământul prezenţei şi al apropierii Lui. 

Şi în smerenie sufletul vede pe Domnul fără nici un fel de gânduri” 224.  

„Domnul ne iubeşte mult, dar noi toţi cădem pentru că nu avem smerenie. Pentru 

a păstra smerenia, trebuie să omorâm trupul şi să primim Duhul lui Hristos (Rom. 8, 13). 

Sfinţii au dus lupte crâncene cu demonii şi i-au biruit prin smerenie, rugăciune şi 

post.  

Cine s-a smerit pe sine însuşi, acela i-a biruit pe vrăjmaşi” 225.  

„Unde locuieşti tu, suflete smerit? Cine viază întru tine? Şi cu ce te-aş putea 

asemăna? 

Tu arzi limpede ca soarele, dar nu te mistui şi încălzeşti pe toţi cu căldura ta.  

Al tău este pământul celor blânzi, după cuvântul Domnului.  

Tu eşti asemenea unei grădini în floare, în mijlocul căreia e o preafrumoasă casă 

în care îi place lui Dumnezeu să locuiască.  

Pe tine te iubesc cerul şi pământul. 

Pe tine te iubesc sfinţii Apostoli, prooroci, sfinţii ierarhi şi cuvioşi.  

Pe tine te iubesc îngerii, serafimii şi heruvimii.  

Pe tine te iubeşte şi de tine se bucură Domnul” 226.  

„Dă, milostive Doamne, tuturor să guste smerenia lui Hristos care e de nedescris 

şi atunci, sufletul nu va mai dori nimic, ci va trăi veşnic în smerenie, iubire şi 

blândeţe”227. 

Părintele Arsenie Papacioc ne spune: „Trei lucruri vrea Dumnezeu de la noi, şi le 

cere cu ardoare: umilinţă, umilinţă, umilinţă! Şi lăsaţi-Mă pe Mine mai departe! Fără însă 

                                                 
223 Ibidem, p. 63 
224 Ibidem, p. 64 
225 Ibidem, p. 87 
226 Ibidem, p. 88-89 
227 Ibidem, p. 91 



 64

să renunţăm la treburile care ne aduc pâinea cea de toate zilele. Dar peste tot în inima 

mea să fie prezent Hristos! 

Iată, bunăoară, se pun probleme în lumea nevoitorilor, în lumea tartorilor, 

probleme de mântuire, de existenţă duhovnicească. Nu prea sunt pentru o mare nevoinţă. 

Sunt mai mult pentru o mare trezvie! O permanentă smerenie” 228. 

Un act de smerenie măruntă, de bună cuviinţă şi de seriozitate este sinceritatea. 

Aşa este omul: când este smerit este şi sincer, este şi conştiincios, iar ceea ce face el 

dăinuieşte. Pe când, la oamenii mândri, şi lucrul lor e superficial, făcut în grabă şi cu lipsă 

de seriozitate. Un om smerit e un om care ţine legătura cu Dumnezeu, prin rugăciune.  

Cunoscând „comoara smereniei”, roadele ei, dulceaţa şi frumuseţea acesteia, 

Cuviosul Nichita Stathatul ne îndeamnă să luptăm mai întâi pentru dobândirea ei, iar 

odată ce am primit-o, pentru păstrarea ei curată, căci în ea sunt ascunse virtuţile 

dragostei, mărgăritarele umilinţei, şi în ea se odihneşte, ca pe un tron, Mântuitorul Iisus 

Hristos, împărtăşind celor hrăniţi de ea darurile Duhului Sfânt.  

Smerenia dă sufletului bucuria rugăciunii: „Omule, învaţă smerenia lui Hristos şi 

Domnul îţi va da să guşti dulceaţa rugăciunii. Dacă vrei rugăciunea curată, fii smerit şi 

rugăciunea te va iubi” 229.  

Prin cunoaşterea şi dobândirea smereniei lui Hristos, sufletul câştigă multă 

dulceaţă şi mare bucurie duhovnicească: „O, smerenie a lui Hristos! Cât de dulce şi 

plăcută este!”; „O, smerenie a lui Hristos! Ea dă sufletului în Dumnezeu o bucurie cu 

neputinţă de tâlcuit!” 230 

Bucuria e legată şi de iubire. Prin lucrarea Duhului Sfânt, ea se înalţă pe o treaptă 

atât de înaltă, încât ajunge totuna cu fericirea cerească: „Când sufletul e smerit şi Duhul 

Sfânt este în el, atunci mintea se cufundă în fericirea iubirii lui Dumnezeu” 231. 

Sfântul Siluan stăruie mult asupra faptului că smerenia deschide uşa cunoaşterii 

celei adevărate a lui Dumnezeu şi că fără ea este cu neputinţă să-L cunoaştem pe 

Dumnezeu.  

                                                 
228 Ne vorbeşte Părintele Arsenie, vol. I, p. 88 
229 Cuviosul Siluan Athonitul, op. cit., p. 37 
230 Ibidem, p. 41 
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Aşadar, cunoaşterea smereniei lui Hristos este mai presus de orice cunoaştere, 

este în modul cel mai înalt şi adevărat ştiinţă, şi de aceea pentru ea se cuvine să părăsim 

toată ştiinţa acestei lumi. 232  

Toate aceste roade ale smereniei, pe care le-am prezentat aici, pe rând, uneori 

Sfântul Siluan le înmănunchează, spunând, de pildă: „Într-un suflet smerit locuieşte 

Duhul Sfânt şi El îi dă libertatea, pacea, iubirea şi fericirea”; „când sufletul se smereşte, 

atunci vine bucuria, smerita înduioşare a inimii şi lumina” 233.  

 

6. Omul are întotdeauna nevoie de smerenie 

Omul trebuie să se pocăiască de-a lungul întregii sale vieţi; dar smerenia întrece 

hotarele morţii, ea este veşnică.  

Prin smerenie, nu doar se dobândeşte harul, ci se şi păstrează: „Pentru a păstra 

harul, trebuie să ne smerim neîncetat.” 

Omul cu adevărat smerit nu socoteşte niciodată că a ajuns la capătul smereniei, 

cunoaşte în tot ceasul că are nevoie de smerenie şi o caută mereu. „Toată viaţa lor, Sfinţii 

s-au smerit şi au luptat împotriva mândriei. Şi eu mă smeresc zi şi noapte şi totuşi n-am 

ajuns atât de smerit cât trebuie” 234. 

Bineştiind că smerenia, în desăvârşita ei înălţime şi profunzime, este o virtute 

dumnezeiască, înţelege că nu va putea niciodată să ajungă la ea. „O, smerenie a lui 

Hristos! Te cunosc, dar nu te pot atinge!” 235  

Din tot ce a scris, până la ultimele rânduri, Sfântul Siluan ne dă pildă de căutare a 

smereniei, neîncetând să spună: „Ziua şi noaptea cer şi eu smerenia lui Hristos”; „Zi şi 

noapte mă nevoiesc să câştig această ştiinţă, care este smerenia lui Hristos, dar nu ajung 

s-o stăpânesc. Sufletul meu gândeşte mereu: n-am atins încă ceea ce caut şi nu pot să mă 

împac cu aceasta” 236; „sufletul meu însetează după ea, dar nu o poate atinge, şi o caut 

plângând, ca un copil mic ce s-a pierdut de mama lui” 237. Aflăm din aceste frumoase 

cuvinte ale Sfântului Siluan semnul marii sale smerenii şi al sfinţeniei sale.  

                                                 
232 Jean-Claude Larchet, op. cit., p. 252 
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7. Rugăciunea de cerere a smereniei 

Însetat de smerenie, Sfântul Siluan se roagă mereu: „Rugaţi-vă pentru mine, toţi 

sfinţii, ce sufletul meu să înveţe smerenia lui Hristos!” 238; „Îl rog pe Dumnezeu şi pe toţi 

Sfinţii din cer şi pe voi toţi - care cunoaşteţi smerenia lui Hristos – rugaţi-vă pentru mine, 

ca să se pogoare asupra mea duhul smereniei lui Hristos, după care sufletul tânjeşte cu 

lacrimi. Nu pot să nu tânjesc după această smerenie pe care sufletul meu a cunoscut-o 

prin Duhul Sfânt. Dar am pierdut acest dar şi de aceea inima mea e întristată până la 

lacrimi” 239; „Rugaţi-vă pentru mine toţi Sfinţii şi toate popoarele, ca sfânta smerenie a 

lui Hristos să pogoare asupra mea!” 240 

„Vă rog cu smerenie, fraţilor, care cunoaşteţi iubirea lui Hristos, rugaţi-vă pentru 

mine ca să fiu izbăvit de duhul mândriei şi smerenia lui Hristos să se sălăşluiască întru 

mine” 241.  

Sfântul Siluan îi face părtaşi acestei rugăciuni pe toţi oamenii, cerându-I lui 

Dumnezeu, Prea Sfintei Sale Maici şi tuturor sfinţilor ca toţi oamenii să cunoască 

smerenia: „Stăpâne Preamilostive, dă-ne duh umilit, ca sufletele noastre să-şi găsească 

odihna în Tine! Prea Sfântă Maică a Domnului, Tu eşti milostivă, roagă-te ca sufletele 

noastre să afle smerenia! Sfinţilor toţi, care vieţuiţi în ceruri, voi vedeţi slava lui 

Dumnezeu şi duhul vostru se bucură – rugaţi-vă ca şi noi să fim împreună cu voi!” 242 

El nu încetează să-i îndemne pe oameni la dobândirea smereniei, bineştiind cât de 

mari bunătăţi aduce sufletului ostenit: „Din toate puterile cereţi Domnului smerenie” 243.  

Sfântul Siluan îşi vădeşte astfel dorinţa fierbinte ca toţi oamenii să-L cunoască şi 

să-L iubească pe Hristos, înveşmântaţi în „haina smereniei” şi în acest fel să fie mântuiţi, 

pentru că el ştie că prin smerenie lucrul acesta este cu putinţă. 244 
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240 Ibidem, p. 29 
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243 Ibidem, p. 38 
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Capitolul VI: 

Cuviosul Paisie Aghioritul 

(1924-1994) 
 

1. Bogăţie de smerenie 

Precum sarea intră în toate mâncărurile şi le dă gust bun, tot astfel şi în viaţa 

stareţului, în toate manifestările cuvintele, scrierile şi legăturile lui cu ceilalţi, întâlnim 
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cugetarea smerită. Sufletul său s-a îmbrăcat cu smerenie, „veşmântul dumnezeiesc” 245, 

ca şi cu o haină.  

Minunile şi binefacerile lui Dumnezeu, în loc să-i aducă gânduri de mândrie, i se 

făceau pricini de smerenie şi de nevoinţe mai mari. Aceasta este particularitatea 

smereniei lui: smerenie nobilă, „bogăţie de smerenie” 246.  

Se vedea pe sine însuşi mai prejos decât toată zidirea, mai rău chiar decât toate 

animalele. Într-una din epistolele sale (25 decembrie 1965). Stareţul spune: „ne 

asemănăm cu animalele şi le mai şi judecăm, dar noi suntem mai răi decât ele. Într-o zi, 

mă gândeam să aflu ceva cu care să mă asemăn şi în cele din urmă m-am oprit la 

scarabeu. Dar, după o cercetare mai amănunţită, am văzut că o neîndreptăţesc pe sărmana 

insectă, deoarece şi aceasta îşi îndeplineşet menirea, aceea de a tăia gunoiul în bucăţele 

mici şi de al mânca. Eu însă, om raţional, făptura lui Dumnezeu după chipul şi 

asemănarea Sa, adun gunoi în Biserica lui Dumnezeu prin păcat. Dar lucrul rău este că nu 

numai scarabeu nu primesc să-mi spună cineva, dar nici măcar măgăruş, ale cărui slujiri 

ostenitoare ce le aduce omului cu multă răbdare sunt tuturor cunoscute şi nici răsplată nu 

primeşte, ci moare şi dispare” 247. 

Trăia profund tăria smereniei şi de aceea mintea lui năştea înţelesuri şi cuvinte 

smerite. Se numea pe sine însuşi prost, mucos, ţăran, netrebnic, momâie, analfabet, redus 

la minte.  

Se asigura pe sine cu smerenia. Ştia că „din mândrie izvorăşte pierzarea şi mare 

neorânduială” (Tobit 4, 13), în timp ce smerenia este magnet dumnezeiesc care atrage 

spre om toate lacrimile şi binecuvântările lui Dumnezeu. De aceea a iubit-o din toată 

inima şi îi plăcea să folosească expresii potrivite: „smereşte lampa”, „un scăunel smerit”, 

„acest copac are nevoie de smerenie” (curăţire) şi altele. 248  

Dumnezeu se odihneşte în toate zilele acolo unde este smerenie; şi sfinţii au ştiut 

asta şi au lăudat pe Dumnezeu, spunând: „Două scaune are Bunul Dumnezeu: cerul cel 
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preaînalt şi inima celui smerit” 249. Acolo unde omul s-a plecat în smerenie, acolo 

Dumnezeu a vărsat har peste buzele sale.  

Părintele Paisie dacă greşea în judecata sa, avea smerenia să o recunoască, iar 

dacă judeca, să ceară iertare. Îşi cunoştea măsura. Nu credea că poate răspunde la toate. 

Atunci când îl întrebau despre subiecte speciale, bisericeşti, canonice sau ştiinţifice, îi 

trimitea la persoanele potrivite pentru a le cere sfatul.  

Fugea şi se scârbea de cinstiri, preţuiri, vrednicii, întâietăţi, precum albina de fum. 

Avea o adevărată şi profundă smerită-cugetare despre sine, aşa cum se vede din 

manifestările sale spontane.  

Când a fost militar, i-au acordat o decoraţie pentru bărbăţia de care a dat dovadă, 

dar în locul lui a mers altul şi a luat-o. „Bine ai făcut că ai luat-o”, i-a spus aceluia, „Eu 

ce să fac cu ea?” 250  

Când a mers în Kerkira, la prietenul şi colegul său de armată, Pantelimon Tzekos, 

acesta l-a recomandat mamei sale, spunând: „Acesta este cel care m-a salvat”. Atunci 

stareţul a sărit în sus şi a spus: „Nu , nu eu, ci Domnul!” 251 Şi ca să se păzească de slava 

deşartă, stareţul şi-a ascuns numele său de monah. Mai târziu, când Filip, fiul lui 

Pantelimon, la vizitat în Sfântul Munte, stareţul şi-a dat seama cine este, dar nu s-a 

descoperit pe sine însuşi. 252 A trimis şi câteva daruri lui Pantelimon, prin fiul lui. Filip i-

a vorbit tatălui său despre bunătatea părintelui Paisie, însă acela îl căuta pe Arsenie 

Eznepidis. Treizeci şi cinci de ani l-a căutat şi numai după adormirea sa a aflat că Arsenie 

Eznepidis este stareţul Paisie. Spunea: „Aş fi spus întregii lumi că acesta este izbăvitorul 

meu şi aş fi mers să rămân cu el” 253.  

Cuviosul Paisie Aghioritul îi fericea pe acei oameni care, prin smerenia lor, au 

reuşit să imite smeritul pământ care, deşi se calcă de toţi, totuşi pe toţi îi rabdă cu 

dragostea sa şi-i hrăneşte cu afecţiune de mamă bună, el, care şi-a dat şi materia pentru 

trupul nostru, la creaţie. El primeşte, de asemenea, cu bucurie, orice i-am arunca, de la 
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roade până la gunoaie necurate, pe care le transformă fără zgomot în vitamine, şi le oferă 

cu îmbelşugare, neîncetat, prin roadele sale, oamenilor buni şi răi. 254  

Tot astfel şi cel smerit primeşte cu bucurie ocările şi defăimările din partea 

celorlalţi întocmai ca şi pământul pe care călcăm.  

Omul smerit, precum se vede, este cel mai tare din lume, deoarece şi el biruieşte, 

dar şi ridică cu multă uşurinţă greutate străină prin conştiinţa sa. Deşi trăieşte dispreţuit şi 

nedreptăţit pentru păcatele străine pe care şi le însuşeşte din dragoste, lăuntric însă, ne 

spune Cuviosul Paisie, simte cea mai mare bucurie din lume, căci este sfărâmat de 

această lume deşartă.  

Ocările, nedreptăţile, sunt cele mai bune bisturie pentru cei ce au greşit, căci cu 

ele se curăţă răurile vechi. Iar pentru cei ce n-au greşit, deşi sunt cuţite de călău, deoarece 

le primesc cu bucurie pentru dragostea lui Hristos, unii ca aceştia sunt număraţi împreună 

cu mucenicii. 255  

Cei mai înaintaţi în vârstă, care nu primesc ocările şi observaţiile aspre, ca să se 

tămăduiască sau să ia plată (când nu sunt vinovaţi), sunt mai fără minte decât pruncii, 

care nici nu vor să audă de doctor, temându-se de injecţii, răbdând continuu temperatura 

şi tusea. 256  

Mai multă recunoştinţă trebuie să arătăm celor ce ne-au trădat şi ne-au scos spinii 

sufletului nostru, decât celor ce ne-ar fi săpat în dar ogorul nostru şi ne-ar fi descoperit 

necunoscuta noastră vistierie ascunsă. 257 

Din clipa în care simţi că nu eşti în rânduială şi spui cu smerenie „am greşit, 

Dumnezeul meu”, Dumnezeu iartă, ajută şi dă harul Său şi dacă moartea te va afla în 

starea aceasta, te vei mântui. 258 Pentru că nu spui în mod simplu că nu eşti în rânduială şi 

rămâi pe un drum strâmb, ci te nevoieşti, luând asupra ta jugul smereniei.  

Când omul are smerenie mare, îşi recunoaşte greşeala, îşi simte vinovăţia, într-o 

măsură mare şi suferă, atunci Hristos se va purta cu îngăduinţă şi-l va ierta. „Fiul Meu, îi 

va spune, nu te mai gândi. Gata, s-a rezolvat”. Dar dacă nu-şi simte vinovăţia sa şi se 
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odihneşte la gândul că Hristos se va purta cu îngăduinţă şi milă, aceasta este foarte 

primejdios. 259 

A-şi simţi cineva păcătoşenia sa este un lucru mare şi dăruieşte putere mare. După 

aceea, se scârbeşte de sine, se smereşte, atribuie toate bunătăţile sale numai iubirii de 

oameni şi bunătăţii lui Dumnezeu şi simte o mare recunoştinţă. De aceea, Dumnezeu 

iubeşte mai mult pe păcătoşii care îşi recunosc păcătoşenia lor, şi se pocăiesc şi trăiesc în 

smerenie, decât pe cei ce se nevoiesc mult, dar nu-şi recunosc păcătoşenia lor şi nu au 

pocăinţa. 260  

Când cineva trăieşte lumeşte, dar după aceea taie legăturile cu duhul lumesc, este 

atras de multe ori de el fără să vrea. Cu toate acestea, nu trebuie să deznădăjduiască. 

Părintele Paisie crede că în cazul acesta sporirea este şi faptul că începe neliniştea cea 

bună. 261 Încet-încet, începe o luptă, omul se smereşte vrând-nevrând şi se 

deznădăjduieşte cu deznădejdea cea bună, adică se deznădăjduieşte de eul său. Atunci, pe 

toate le atribuie harului lui Dumnezeu şi crede cu adevărat ceea ce a spus Domnul: „Fără 

Mine nu puteţi face nimic” 262. Dacă în continuare se nevoieşte cu mărime de suflet, cu 

multă smerenie, nădăjduind în atotputernicia lui Dumnezeu, Bunul Dumnezeu îl va milui. 
263  

Nu foloseşte sfărâmarea genunchilor cu nenumăratele metanii celui ce nu-şi 

sfarmă în acelaşi timp şi faţa sa cu smerenia.264  

Smerita cugetare a stareţului Paisie se trăda încă şi prin unele manifestări 

exterioare. La privegheri, prefera să stea în strănile din spate. Evita să citească şi să cânte 

psalmi, cântările şi troparele care, potrivit tipicului, se cuvin celui mai mare. 265 Şi aceasta 

cu toate că ceilalţi părinţi din biserică erau ucenicii lui, iar ca vârstă puteau să-i fie fii şi 

nepoţi. De obicei, la Sfânta Liturghie se împărtăşea al doilea. Punea înaintea lui pe unul 

mai tânăr sau pe vreun copil şi după aceea se împărtăşea el. şi simţea cel mai de pe urmă 

dintre cei mai de pe urmă. 266  
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Pentru a nu uita cine este, a scris cu creionul pe peretele chiliei sale de la „Sfânta 

Cruce”: „Domnul scoate din pulbere pe cel sărac şi ridică din gunoi pe cel sărman” (Ps. 

112, 7).  

Părintele Paisie a vizitat odată o mănăstire de maici. Stareţa, fiind plină de 

bucurie, a adunat toată obştea şi a poruncit să tragă clopotele ca să-i facă o primire de 

onoare. Dar Părintele Paisie nu i-a plăcut aceasta şi a spus oarecum supărat: „Maică 

Stareţa, ce înseamnă această? Tinichele trebuie să-mi bateţi, nu clopote” 267. (Mai demult 

oamenii loveau în tinichele, atunci când voiau să dezonoreze pe cineva).  

Devenea aspru şi îi certa pe cei care voiau despre el. Atunci când îi arătau 

fotografii cu el, cerea, chipurile , să le mai vadă şi le rupea. Casetele pe care unii le 

înregistraseră în ascuns le lua şi le ardea în sobă. Unuia care i-a cerut binecuvântare să 

scrie un articol despre el i-a spus: „De ce te ocupi cu lucruri caraghioase? Numai de mine 

să nu te preocupi, nici să scrii ceva, dacă vrei să te primesc pe aici” 268.  

Odată, când stareţul a aflat că un oarecare monah, pe care îl primea adeseori ca 

să-l ajute duhovniceşte, a început să vorbească despre el, i-a dat canon să nu mai vină la 

el trei ani. Pe când se afla la Surati, cineva l-a numit „sfânt”. Atunci Stareţul a început să 

plângă. Ce putea să facă? Oricât s-ar fi străduit, nu mai reuşea să trăiască în ascuns. 

Dumnezeu voia să-l slăvească şi în această viaţă. Aceasta este o lege duhovnicească. 269 

Cu cât omul aleargă după umbra sa (după slavă), cu atât aceasta fuge de el. Şi cu cât se 

depărtează de ea, cu atât aceea se apropie de el. Aceasta se întâmpla şi cu Stareţul.  

Dacă omul se mişcă în chip simplu, cu încredere şi nădejde în Dumnezeu, intră în 

viaţa lui pocăinţa, smerenia şi urcă la înălţimi duhovniceşti. 270  

Tâlcuind cuvintele lui Avva Alanie: „De va vrea omul, de dimineaţa până seara 

vine la măsura duhovnicească”, Cuviosul Paisie spune: Viaţa duhovnicească nu are 

trebuinţă de ani. Într-o secundă cineva se poate muta din iad în rai, dacă se pocăieşte. 

Omul este schimbător. Se poate face înger, dar se poate face şi diavol. Pocăinţa are mare 

putere, deoarece absoarbe harul dumnezeiesc. 271 Un gând smerit să-şi aducă omul în 

minte şi s-a mântuit. Un gând de mândrie să-şi aducă şi s-a dus, s-a pierdut, dacă nu se 
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pocăieşte şi îl află moartea aşa. Desigur, gândul smerit trebuie să fie însoţit şi de suspinul 

lăuntric, de zdrobirea lăuntrică. Pentru că gândul este gând, dar există şi inima. 272  

Cel care cere smerenie de la Dumnezeu, dar nu primeşte pe omul pe care i-l 

trimite Dumnezeu ca să îl smerească, nu ştie ce cere, deoarece virtuţile nu se cumpără ca 

alimentele de la băcănie, câte kilograme voim, ci ne trimite Dumnezeu oameni ca să ne 

încerce, să lucrăm, să câştigăm şi să ne încununăm. 273 

Cel ce se pleacă cu smerenie şi primeşte loviturile de la ceilalţi alungă propriile 

sale umflături, se înfrumuseţează duhovniceşte ca un înger, şi astfel făcându-se încape pe 

poarta cea strâmtă a raiului.  

Fericit este omul acela ce şi-a curăţat umflăturile sale şi călătoreşte pe calea 

Domnului cea cu scârbe, cu greutate străină (clevetiri, etc.), lăsând pe oameni liberi să-i 

împletească cununi neveştejite prin clevetiri, deoarece unul ca aceasta se vede că are 

smerenia cea curată, care nu cercetează ce zic oamenii, ci ceea ce va spune Dumnezeu, în 

ziua Judecăţii. 274  

Atunci când patriarhul ecumenic Dimitrios a vizitat Sfântul Munte, a mers şi 

Stareţul să ia binecuvântare de la el. când cineva a spus: „Preafericite, Părintele Paisie”, 

smeritul patriarh s-a ridicat din tronul său ca să-l binecuvinteze. Atunci Stareţul a făcut o 

metanie până la pământ şi a rămas în genunchi, cu capul lipit de pardoseală, până ce unul 

din episcopi l-a ridicat. 275  

Tot atunci se afla în Sfântul Munte şi preşedintele Greciei. Şeful gărzii personale 

a preşedintelui, Domnul Constantin Paputis, mărturiseşte: „Ne aflam în Karyes, în 

Biserica Protaton. Auzisem despre Părintele Paisie, dar mi-l închipuiam înalt, impunător 

şi mă aşteptam să-l văd aşezat într-un loc de cinste. Dar atunci când mi l-au arătat, am 

văzut că stătea în spatele bisericii, ghemuit într-un colţ. Era un bătrânel mic la trup, dar 

avea ceva dumnezeiesc, care te atrăgea. 276  

Un oarecare poliţist l-a recunoscut şi le-a spus celorlalţi: „Părintele Paisie …”. Că 

la un semn, toţi gardienii au alergat la stareţ, iar eu am rămas singur cu preşedintele. M-
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am pierdut cu firea. I-am chemat să se întoarcă la locurile lor, dar în zadar. 277Apoi, 

urmând îndemnul inimii şi nu al raţiunii, fără să mai gândesc, am alergat şi eu la stareţ. 

Dar Dumnezeu a păzit şi nu s-a întâmplat nimic.  

Stareţul, neputând evita „atacul” forţelor poliţieneşti, ne-a lovit uşor peste cap, 

spunându-se: „Hai, mergeţi înapoi la treaba voastră!”. Înăuntrul  nostru se produsese o 

schimbare. O bucurie nemaiîntâlnită ne inundase inimile!” 278  

Atunci când îl întrebau dacă nu se mâhneşte după atâtea cinstiri, răspundea: „Cum 

să mă mândresc, când ştiu cine sunt? Şi când mă gândesc, cât sânge a vărsat Hristos 

pentru mine, puţin de nu-mi pierd minţile.”  

Se mâhnea pentru faptul că ajunsese cunoscut pretutindeni. De aceea s-a 

destăinuit unui apropiat de-al său: „Cel mai mare duşman al meu este numele meu. Iar cel 

mai mare rău mi l-au făcut cunoscuţii şi prietenii mei, iar nu duşmanii. Dacă aş fi ştiut 

dintru început unde am să ajung, aş fi mers la Ierusalim, aş fi devenit monah într-ascuns, 

aş fi purtat un palton negru şi un fes şi mi-aş fi lăsat barbă şi păr lung. Nimeni nu ar fi 

ştiut că sunt monah şi m-aş fi mişcat fără zgomot” 279. Nu primea laude şi nu se îndulcea 

de slava mincinoasă a oamenilor, de aceea nici nu s-a vătămat. Spunea: „Prin faptele 

mele se huleşte Numele lui Dumnezeu, dar nu o fac intenţionat şi de aceea cred că 

Hristos mă va milui” 280. 

Atunci când vorbeai cu stareţul, nu te lăsa să te simţi mai prejos decât el, pentru 

că el însuşi nu se credea mai presus decât alţii, că îi vedea pe ceilalţi mai presus decât el. 

Un monah de la o chilie învecinată, atunci când întâlnea închinători, le spunea: „De ce 

mergeţi la acest Paisie?” Şi îndată începea să-l clevetească pe stareţ. 281Deşi Părintele 

Paisie afla toate acestea, nu se mâhnea şi nici nu cerea explicaţii, căci acestea îi plăceau 

mai mult decât laudele. Şi nu numai atât, ci îi trimitea şi daruri. „Desăvârşirea smereniei 

stă în a primi cu bucurie învinovăţirile mincinoase” 282.  

Credea cu tărie că „omul smerit valorează mai mult decât toată lumea. Este mai 

puternic decât toţi. Pentru ca monahul să aibă putere în rugăciune şi în nevoinţă, trebuie 

                                                 
277 Ibidem 
278 Ibidem, p. 377  
279 Ibidem  
280 Ibidem, p. 378 
281 Ibidem  
282 Sf. Isaac Sirul, Cuvântul 56, p. 283 



 75

să aibă putere în rugăciune şi în nevoinţă, trebuie să aibă smerenie, care ascunde înăuntrul 

ei putere dumnezeiască. Dar dacă are mândrie, se slăbănogeşte şi sufleteşte şi trupeşte. 

Atunci când se nevoieşte cu smerenie, are putere, chiar dacă nu face multă nevoinţă” 283.  

Odată, vrând să arate roadele smereniei, stareţul a spus următoarele: „Aveam o 

pisică ce se îmbolnăvise. Sărmana!… Voia să vomite dar nu putea. Văzându-o cum 

suferă, mi s-a făcut milă de ea. Am însemnat-o cu semnul Sfintei Cruci, dar nimic. „Bre, 

netrebnicule, mi-am spus în sinea mea, nici măcar o pisică nu poţi să ajuţi” 284. De îndată 

ce m-am smerit, s-a şi făcut bine.  

Stareţul spunea că „astăzi, nimeni nu mai cumpără smerenie” 285. Oamenii nu 

cunosc valoarea şi puterea ei şi de aceea nu se străduiesc să o dobândească. Şi totuşi este 

atât de necesară, încât fără ea nu putem urca la cer. De aceea se şi numeşte „înălţătoare” 

„La cer nu urcă nimeni cu urcuşul lumesc, ci cu coborâşul duhovnicesc (cu smerenia). 

Cel care se smereşte şi ai aminte, se va mântui. Monahul trebuie să facă din smerenie o 

stare firească a sa. Iar aceasta este absolut necesară mai ales pentru ultima clipă a vieţii 

sale” 286.  

Toţi cei care au trăit o viaţă păcătoasă şi apoi s-au pocăit şi au început să trăiască 

duhovniceşte trebuie să primească în continuare cu bucurie smeririle şi miluirile ce li se 

întâmplă, pentru că astfel îşi plătesc datoriile. Vedem pe Cuvioasa Maria Egipteanca, care 

a trăit o viaţă păcătoasă, cum, şi după ce s-a pocăit şi şi-a schimbat viaţa, dorinţele 

lumeşti o chinuiam. 287 Însă a dat o luptă mare ca să le alunge.  Ce pocăinţă a avut! Alte 

cuvioase, care nu trăiseră o viaţă lumească, nu au avut război. Însă Cuvioasa Maria, care 

nu trăiseră o viaţă lumească, a avut şi război. Şi astfel ajung la sfârşit şi unii şi ceilalţi în 

aceeaşi stare.  

Cei foarte păcătoşi, dacă se cunosc pe sine, au în mod firesc şi foarte mult 

material pentru smerenie. 288 Orice cădere este, negreşit, o cădere, dar este şi material 

pentru smerenie şi rugăciune. Păcatele, dacă se pun în valoare orientându-le către 

smerenie, sunt şi gunoiul ce îl punem la rânduri. Aşadar, de ce să nu folosească cineva 
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acest material ca să îngraşe ogorul sufletului său pentru a deveni fertil şi dătător de 

roade? Adică unul care a făcut păcate mari, dacă ar simţi cât a greşit şi ar spune: „N-ar 

trebui nici capul, să-l ridic, ca să mă uit la vreun om”, fiindcă se smereşte mult, primeşte 

şi mult har, sporeşte statornic şi poate ajunge la măsuri mari.  

Cuviosul Paisie ne îndeamnă că încercăm, pe cât putem, să eliminăm toxinele 

duhovniceşti, patimile, ca să ne dobândim sănătatea duhovnicească.  

Cei care au smerenie au şi bunătate, şi iluminare duhovnicească şi nu se potrivesc 

niciodată în călătoria lor duhovnicească de cursele celui viclean.289  

Cel ce nu se sfătuieşte în călătoria sa duhovnicească încurcă drumurile, se 

odihneşte mult şi întârzie. Dacă nu se va smeri ca să întrebe, chiar şi mai târziu, cu greu 

să ajunge la destinaţia sa. 290 În timp ce aceia ce se sfătuiesc călătoresc odihniţi, cu 

siguranţă, sunt acoperiţi de harul lui Dumnezeu şi se luminează, pentru că se smeresc.  

 

2. Cel care se cunoaşte corect pe sine are smerenie 

în orice iarnă duhovnicească, să aşteptăm cu răbdare şi nădejde primăvara 

duhovnicească. 291Cele mai mari ispite sunt de obicei de o clipă şi, dacă în clipa aceea le 

evităm, falanga diavolilor trece şi se duce şi scăpăm. Atunci când omul se uneşte cu 

Dumnezeu, nu mai are ispite.  

Viaţa duhovnicească, spune Părintele Paisie, este foarte simplă şi uşoară; noi o 

facem grea pentru că nu nevoim corect. Cu puţină străduinţă şi multă smerenie şi 

încredere în Dumnezeu, oricine poate spori mult. 292 Pentru că acolo unde există 

smerenie, diavolul nu are loc; şi acolo unde nu există diavol, este firesc să nu existe nici 

ispite.  

Stareţul spunea despre smerenie: „Nu este de ajuns numai să alungăm gândurile 

de mândrie, ci să ne şi gândim la Jertfa şi binefacerile lui Dumnezeu, precum şi la 

nerecunoştinţă noastră. Atunci inima noastră, chiar şi de granit să fie, se va înmuia. Când 

omul se cunoaşte pe sine, atunci smerenia devine pentru el o stare firească. Atunci 
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Dumnezeu vine şi se sălăşluieşte în om, iar rugăciunea se rosteşte de la sine” 293. 

Cunoaşterea de sine duce la smerenie şi „i se face temelie şi rădăcina şi început a toată 

bunătatea” 294.  

Sfântul Isaac Sirul ne spune, atât de frumos că „cel ce se învrednicit să se vadă pe 

sine este mai presus decât cel ce s-a învrednicit să vadă îngerii” 295.  

Iar Sfântul Ioan Gură de Aur afirmă că „se cunoaşte pe sine însuşi îndeosebi acela 

care se socoteşte drept un nimic” 296. Cunoaşterea de sine stabileşte o privire adevărată nu 

numai asupra noastră înşine, ci şi asupra oamenilor şi determină cum trebuie acţiunile 

noastre nu numai în raportul lor cu noi şi cu semenii, ci şi faţă de Dumnezeu. 297  

Cei ce petrec simplu, cu gânduri bune, îşi spun toate gândurile lor şi, din multa lor 

smerenie, cred că nu au nici un bine, deşi se nevoiesc cu mărime de se suflet; unii ca 

aceştia ascund înăuntrul lor visteria lor duhovnicească fără s-o cunoască nici ei, nici alţi 

oameni, şi astfel nu se risipesc nici de ei înşişi, nici nu fură de alţii. 298  

Dacă se smereşte cineva înaintea omului smerit se foloseşte mult, în timp ce dacă 

te smereşte înaintea omului care nu cunoaşte smerenia, cerându-i sfat sau spunându-i 

căderile tale, îl faci mai mândru şi mai neruşinat.  

Omul ce nu are smerenie şi gânduri bune este plin de nedumerire şi de semne de 

întrebare. 299 Şi, deoarece este mereu zăpăcit, la început are nevoie de un stareţ cu mare 

răbdare, ca mereu să-i dea explicaţii, până ce i se va curăţa mintea ca să poată vedea 

curat.  

Stareţul îşi dorea ca şi după moartea sa să-l însoţească smerenia. Odată, înainte de 

adormirea sa, a spus cuiva: „Atunci când voi muri, să mă aruncaţi în râpa de lângă satul 

„Sfânta Parascheva”, ca să mă mănânce câinii”. Mai demult spusese: „Aş vrea ca oasele 

mele să se facă negre, pentru ca lumea să spună: „Acesta este renumitul Paisie?” În felul 

acesta nu o să mă mai cinstească oamenii” 300.  
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Pentru a evita manifestările de preţuire din timpul înmormântării sale, îşi dorea să 

moară şi să fie înmormântat în Sfântul Munte neştiut de nimeni. 301 

Dar atunci când a primit înştiinţare de la Dumnezeu că nu aceasta este voia Lui, s-

a supus cu smerenie şi şi-a înfrânat ultima sa dorinţă. Singurul lucru pe care l-a cerut a 

fost să nu fie chemat nimeni la înmormântarea lui. 

 

3. Harul lui Dumnezeu se atrage prin smerenie 

Dumnezeu este foarte aproape de noi, dar şi la mare înălţime. Pentru ca cineva să-

L „îndoaie” pe Dumnezeu, să-L facă să se coboare şi să rămână cu el, trebuie să se 

smerească şi să se pocăiască. Atunci Preamilostivul Dumnezeu, văzând smerenia lui, îl 

înalţă până la ceruri şi-l iubeşte foarte mult. „Bucurie se face în cer pentru un păcătos 

care se pocăieşte”, spune Evanghelia. 

Harul lui Dumnezeu lipseşte de la oamenii contemporani, pentru că nu au 

smerenie, iar prin păcat alungă şi puţinul pe care îl au. Oamenii zilelor noastre sunt plini 

de mândrie şi de vanitate şi de aceea pleacă de la ei harul dumnezeiesc, iar ei sunt numai 

trupuri, îngrijindu-se doar de cele materiale. Din acest motiv, pentru a atrage harul lui 

Dumnezeu, trebuie să ne smerim, să cultivăm doar gânduri bune şi constructive, după 

cum ne spune Cuviosul Paisie Aghioritul: „cea mai bună lucrare a creştinului este să-şi 

facă o fabrică de gânduri bune, iar gândurile să le transforme în gânduri bune, având ca 

temelie smerita cugetare” 302. Atunci când se înmulţesc gândurile bune, omul se curăţă 

sufleteşte, se mişcă cu evlavie, şi viaţa lui e rai. 

În epoca noastră, din păcate, oamenii nu vor să-şi taie patimile lor şi nu primesc 

sfaturi. Pe lângă aceasta, mai vorbesc şi cu obrăznicie, alungând astfel harul lui 

Dumnezeu. iar atunci când omul este părăsit de har se face mai rău decât diavolul. 

Scopul vieţii noastre duhovniceşti este să dobândim harul dumnezeiesc. Iar ca să 

dobândeşti harul dumnezeiesc trebuie să se taie toate dorinţele, chiar şi bune de ar fi; să 

se taie voia. Atunci omul se smereşte, iar când se va smeri, vine harul dumnezeiesc. Când 

inima va fi nemulţumită lumeşte, atunci se va bucura duhovniceşte. Pe cât poate fiecare, 

să înveţe să evite mângâierea lumească, să aibă lucrare duhovnicească lăuntrică, ca astfel 
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să dobândească mângâierea dumnezeiască. 303 Oamenii încearcă să se liniştească cu 

calmante sau cu teorii yoga, şi nu vor adevărata linişte, care vine atunci când se smereşte 

omul şi care aduce mângâiere dumnezeiască înăuntrul lor. Când vedem un om cu o 

nelinişte mare, cu mâhnire şi supărare, deşi le are pe toate – nu-i lipseşte nimic – atunci 

să ştim că îi lipseşte Dumnezeu.  

Dacă cineva se nevoieşte din mărime de suflet, se bucură şi omul, se bucură şi 

Dumnezeu de fiul lui iubitor de osteneală. Dacă este mânat de dragoste, El picură miere 

în inima sa, iar dacă e presat de egoism se chinuieşte. Cineva care se chinuia în mod 

egoist şi e presat de egoism se chinuieşte. Cineva care se chinuia în mod egoist şi era 

presat de nelinişte a spus: „O, Hristoase al meu, foarte strâmtă ai făcut uşa! Nu încap!” 304 

Dacă s-ar fi nevoit cu smerenie, ar fi încăput. Cei ce se nevoiesc cu mândrie, în posturi şi 

primejdii se chinuiesc fără vreun folos duhovnicesc, pentru că lovesc aerul şi nu pe draci. 

În timp ce inima celor care se nevoiesc mult, cu multă smerenie şi multă nădejde în 

Dumnezeu, se bucură, iar sufletul li se întraripează.  

Părintele Paisie ne spune: „să nu faci vreun lucru fără să te încredinţezi cu 

smerenie lui Dumnezeu, fiindcă astfel te vei osteni, îţi vei obosi şi mintea ta şi te vei simţi 

rău duhovniceşte. De obicei, înăuntrul neliniştii este ascunsă necredinţa. Dar nu se poate 

ca cineva să se neliniştească şi din mândrie” 305.  

Dacă omul de smereşte şi cere puţin ajutor de la Dumnezeu, Acela îl ajută. De 

multe ori omul depune o străduinţă egoistă şi de aceea nu îl ajută Hristos. Aruncă-te pe 

tine în nevoinţă, nu te băga în seamă şi harul lui Dumnezeu va locui înlăuntrul tău 306. 

Noi dorim să dobândim sfinţenia în chip magic. Însă Dumnezeu nu ajută o stare greşită. 

Chiar şi puţin de ar intra interesul, se împiedică ajutorul dumnezeiesc.  

Ca să ajute Dumnezeu trebuie să existe o dispoziţie pentru nevoinţă. Şi când 

spunem dispoziţie pentru nevoinţă înţelegem să depună cineva puţină străduinţă să-şi 
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depăşească neputinţa sa. 307 Puţină dispoziţie curată de ar vedea Dumnezeu îl va ajuta pe 

om cu dărnicie şi îi va trimite harul său.  

Când cerem ceva de la Dumnezeu şi mult timp nu ajută, atunci există mândrie. De 

îndată ce pleacă predispoziţia spre mândrie şi omul îşi dobândeşte sănătatea sa 

sufletească, atunci Dumnezeu îl va elibera imediat de patima ce-l chinuie şi-l va răsplăti. 

De aceea, ca să ne ajutăm pe noi înşine trebuie să-L ajutăm pe Dumnezeu prin cugetarea 

noastră smerită. Să spunem: „Mare netrebnic sunt, Dumnezeul meu, te rog, iartă-mă şi 

mă ajută” 308. Atunci ajută Dumnezeu, căci sufletului i se cuvine ajutor deoarece s-a lăsat 

în mâinile Lui cu dispoziţie bună şi smerită.  

Trebuie să credem că Hristos şi Maica Domnului ne păzesc şi ne ajută 

întotdeauna, numai să avem cugetare smerită. Dumnezeul nostru nu este surd, ca să nu ne 

audă, nici orb, ca să nu ne vadă, precum ne este Baal.  

De are cineva evlavie şi străpungere de inimă şi este şi smerit, primeşte harul 

dumnezeiesc. 309 Iar dacă nu are evlavie şi smerenie, harul lui Dumnezeu nu se apropie de 

el. ce spune Scriptura? : „Către cine voi căuta, fără numai către cel smerit şi blând şi care 

se cutremură de cuvintele Mele” (Isaia 66, 2).  

Atunci când omul ia în serios nevoinţa pe care trebuie s-o facă în această viaţă, 

are în el făclie dumnezeiască. Dacă lipseşte această flacără dumnezeiască este nefolositor. 

Aceasta este ceea ce îi dă bucurie, îi dă vioiciune, îi dă mărime de suflet. Este ceea ce a 

spus Domnul: „Foc am venit să arunc”. Atunci când există acest foc dumnezeiesc, atunci 

şi psalmodia şi rugăciunea lui, fie că sunt pentru sine, fie că sunt pentru alţii, au rezultate. 

Mai ales inima femeiască are mare putere atunci când se curăţă. 310 Şi sporeşte mult în 

rugăciune. Se face radar. Cel ce nu are mărime de suflet, jertfă, va avea sau bucurie 

lumească sau supărare lumească, el nu poate simţi veselia duhovnicească.  

Omul îşi află bucuria numai lângă Hristos. Cel mai înţelept lucru pe care îl voi 

gândi, spune Părintele Paisie, cea mai înţeleaptă soluţie pe care o voi găsi, este cea mai 
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mare neghiobie, pentru că are egoism înlăuntrul ei. În timp ce smerenia este înţelepciune. 
311 

 

4. Smerenia topeşte pe diavol 

Smerenia are mare putere şi topeşte pe diavoli. Este cel mai puternic şoc pentru 

diavoli. Acolo un este smerenie, diavolul nu are loc. Şi acolo unde nu există diavol, este 

firesc să nu existe ispite. Odată, un pustnic a silit pe aghiuţă să spună: „Sfinte 

Dumnezeule …”. A spus aghiuţă: „Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de 

moarte”, dar nu spunea „Miluieşte-ne pe noi”. Spune: „Miluieşte-ne pe noi!” Nimic. 

Dacă ar fi spus, ar fi devenit înger. Toate le spune aghiuţă, dar pe „miluieşte-mă” nu-l 

spune, pentru că trebuie smerenie: „miluieşte-mă” are smerenie şi sufletul primeşte mila 

cea mare a lui Dumnezeu pe care el o cere. 312 

Orice am face, este nevoie de smerenie, dragoste, nobleţe. Lucrurile sunt simple. 

Noi le complicăm. Pe cât putem, să facem ceea ce e complicat pentru diavol şi uşor 

pentru om. Dragostea şi smerenia sunt grele pentru diavol dar uşoare pentru om. Şi omul 

bolnăvicios, ce nu poate face nevoinţă, îl poate lovi pe diavol cu smerenie. 313  

Într-un minut omul poate deveni înger sau drac. Cum? Cu smerenia sau cu 

mândria. Ce, oare au trebuit ore întregi ca luceafărul să se facă diavol sau înger? S-a făcut 

în câteva secunde. Modul cel mai uşor ca să ne mântuim este dragostea şi smerenia. 314 

De aceea, să începem cu dragostea şi smerenia şi după aceea vom înainta şi cu celelalte.  

Omul smerit şi binevoitor, fiindcă are curăţenie sufletească şi liniştea interioară şi 

exterioară, are şi adâncime duhovnicească, văzând în profunzime raţiunile dumnezeieşti 

şi folosindu-se mai mult, mărindu-i-se credinţa prin trăirea tainelor lui Dumnezeu. 315  

Cel mândru, pe lângă faptul că este întunecat, şi din uşurătatea egoismului său stă 

întotdeauna la suprafaţa lucrurilor, neputând înainta în adânc, unde se află mărgăritarele 

dumnezeieşti, ca să se îmbogăţească duhovniceşte. 316  
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5. Stareţul Paisie – trăitor al experienţelor dumnezeieşti înalte 

Printre monahii din Sfântul Munte există câţiva bătrâni binecuvântaţi, care au 

ajuns, fără să-şi dea seama, la mari înălţimi duhovniceşti. Datorită marii lor simplităţi nici 

măcar nu bănuiesc bogăţia duhovnicească pe care o au. Unul dintre aceştia vedea lumina 

necreată, dar nu ştia ce este aceasta. Credea că toţi monahii sunt luminaţi în timpul nopţii 

de o lumină (necreată), care se aprinde şi se stinge singură.  

Stareţul Paisie nu făcea parte dintre acestea. el avea fericita simplitate, avea 

sfinţenia vieţii, vedea lumina necreată şi tăria stării duhovniceşti înalte, dar şi avea şi 

cunoaşterea duhovnicească. Cunoştea foarte bine că cele pe care le trăia erau experienţe 

dumnezeieşti, stări de har rar întâlnite. 317 

Dar cunoştea şi mai bine că toate acestea erau ale lui Dumnezeu, iar ale lui erau 

doar păcatele. Era deplin conştient că toate acestea erau o milostenie a lui Dumnezeu 

pentru el însuşi. De aceea spunea: „Sunt o cutie de conservă care străluceşte în soare şi 

pare a fi aur, dar este goală. Dacă mă va părăsi harul lui Dumnezeu, voi deveni cel mai 

mare vagabond şi voi hoinări prin Omania, în ale cărei cafenele nu am călcat nici atunci 

când eram mirean” 318.  

Marea lui asceză nu o lua deloc în considerare, deoarece o făcea din dragoste 

pentru Hristos, iar nu pentru a primi răsplată. Se vedea miluit de Dumnezeu şi de aceea se 

simţea tot mai dator faţă de El. 319 Suspina şi suferea, deoarece credea că nu făcuse nimic 

pentru Domnul. „Am cunoscut sfinţi şi pentru aceasta trebuia să fac multe”, spunea 

stareţul. Simţea că nu a izbutit să-şi plătească datoria faţă de Dumnezeu.  

Mulţi îl cinsteau pe stareţ ca pe un sfânt. Alţii, foarte puţini, îl considerau vrăjitor. 

El însă răspundea cu o deplină cunoaştere de sine: „Nu sunt nici sfânt, nici vrăjitor, ci 

sunt un om păcătos care încearcă să se nevoiască. În întinderea universului mă văd pe 

mine însumi ca un fir de praf. Cel puţin să fi fost curat!” 320  

Acesta era stareţul Paisie.  
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Mare, afundat în abisul smereniei sale, cu o deplină cunoaştere a harismelor 

dumnezeieşti, dar şi a nevredniciei sale. 321  
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Capitolul VII:  

Părintele Porfirie 

(1906-1991) 
1. Un părinte duhovnicesc al smereniei 

Părintele Porfirie este una din cele mai marcante personalităţi duhovniceşti ale 

secolului nostru. Personalitatea sa este împodobită de nenumărate harisme. Asemenea 

cazuri de oameni harismatici sunt rare în multiseculara istorie a sfinţilor bisericii. 

Cuviosul bătrân Porfirie era o personalitate sfântă, cea trăit mereu în spaţiul minunii, 

unde se află şi acum. 322 

Aş îndrăzni să spun, fără rezerve, că, în esenţă, a fost unul dintre ultimii părinţi 

filocalici, un vlăstar al mişcării de renaştere a Bisericii Ortodoxe. Avea o personalitate 

deosebită împodobită de diferite însuşii morale şi duhovniceşti, de nenumărate calităţi şi 

virtuţi.  

Dar cum a ajuns Bătrânul la o atât de înaltă treaptă duhovnicească? La această 

întrebare răspundea zicând adesea: „Eu nu am ştiut carte. Stând în pustie de la 13 ani, am 

învăţat Psaltirea şi Evanghelia. Îi ascultam întru totul pe Bătrânii mei şi nu îmi păsa de 

lume. Îl iubeam mult pe Hristos” 323.  

Călători ai vieţii acesteia, „mergem întristaţi, cu chip întunecat” prin pustiul sterp 

al veacului nostru. Rătăcim într-o lume a întunericului şi a decăderii. Bântuim prin valea 

plângerii de fiecare zi, „prin umbra morţii”, „în pământ pustiu şi deşert şi sterp” (Psalmi 

22, 41).  

Dar „cel ce umblă în întuneric nu ştie pe unde merge” (Ioan 12, 35). Este un om 

care a renunţat la firea sa cea duhovnicească, fiind „cel întunecat la cuget” (Efeseni 4, 

18).  

Noi, oamenii lipsiţi de orientare duhovnicească, trăitori în întunericul neştiinţei, să 

ne deschidem sufletele spre a primi cuvântul călăuzitor şi milostiv al Părintelui Porfirie: 

„Iubiţi-L pe Hristos … Hristos este totul, este izvorul vieţii. Toate cele frumoase 
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sălăşluiesc în Hristos. Iar departe de Hristos, tristeţea, melancolia, mânia, supărarea, 

amintirea rănilor ce le-am primit în viaţă, a greutăţilor şi a ceasurilor de agonie” 324.  

Să încercăm, aşadar, să păşim în altă lume în care, printre amintiri şi trăiri intense, 

să ne apropiem de cuviosul chip al Bătrânului Porfirie pentru a înţelege cuvântul de 

învăţătură despre smerenie. 

Trăim într-o epocă ce este caracterizată de intense tendinţe psihopatologice şi 

psihopatogene, ce-l conduc pe omul modern la negarea de sine. Epoca noastră este acea 

perioadă din istoria civilizaţiei umane caracterizată prin mari antiteze şi contradicţii. Este 

epoca în care omul a trăit cele mai tragice momente ale existenţei sale. Societatea zilelor 

noastre este, prin excelenţă, antipedagogică. Mai ales tinerii văd adevărul „ca prin 

oglindă, în ghicitură” (I Cor. 13, 12), creând o cosmologie şi o antropologie aparte, 

denaturată.  

Societatea epocii noastre a divinizat maşina, robindu-se acesteia. După cum 

observa Bătrânul Paisie Aghioritul, „s-au înmulţit maşinile, s-a înmulţit şi risipirea. Omul 

l-au transformat în maşină, iar acum maşinile şi fierul poruncesc omului; din această 

pricină până şi inimile oamenilor au devenit de fier” 325.  

Societatea noastră a divinizat chiar şi ştiinţa şi gândirea raţională. A devenit o 

societate a consumului, a concurenţei şi totodată o societate a uniformizării, a înstrăinării 

şi a neliniştii. Această societate cu profilul său „duhovnicesc bolnav”, îl educă negativ pe 

omul modern, îndrumându-l spre „calea cea lată care duce la pieire” (Matei 7, 13).  

În această epocă tragică, marcată de tendinţa înstrăinării, în această epocă a 

criminalităţii crescânde, a neliniştii, a însingurării, a introvertirii, în această perioadă de 

confuzie a ideilor, de zădărnicire a aşteptărilor omeneşti şi de înjosire a valorilor umane, 

există o singură orientare corectă: întoarcerea spre Hristos, Care este totul, Care este 

Lumina şi Viaţa lumii.  

Aşadar, în această epocă a noastră, pentru a izbândi mântuitoarea întoarcere spre 

Lumina vieţii, Dumnezeu Cel iubitor de oameni a intervenit şi a acţionat echilibrând, 

tămăduind, educând şi chemând, prin intermediul prezenţei sfinţilor contemporani nouă.  

                                                 
324 Ibidem, p. 13 
325 Gheorghios S. Kraustalakis, Bătrânul Porfirie, Părinte duhovnicesc şi pedagog, p. 14, apud Monahul 
Paisie Aghioritul, Părinţi Aghioriţi şi întâmplări aghioritice, Editura Sfintei Sihăstrii Ioan Teologul, 
Sourati, Salonic, 1993, p. 162 
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Conform învăţăturii Sfântului Simeon Noul Teolog, sfântul este părintele 

duhovnicesc al credincioşilor, este prezenţa vie a lui Hristos, este omul desăvârşit, 

renăscut în Hristos, este omul blândeţii şi al smereniei. Dacă n-ar mai fi sfinţi în lumea 

noastră, lume a morţii şi a deznădejdii, atunci ar dispărea şi „fericita deznădejde” (Tit 2, 

13) din viaţa noastră. Sfinţii sunt sarea pământului şi fac viaţa să dăinuie.  

Elementul fundamental ce lipseşte din viaţa omului modern şi pe care acesta îl tot 

caută, este sfinţenia. 326 În zilele noastre, pentru a putea supravieţui biologic şi social, dar 

mai ales duhovniceşte, omul are nevoie de sfinţenie şi de smerenie. Iar sfinţii de astăzi 

sunt aceia care întrupează sfinţenia pe care o răsfrâng şi asupra celorlalţi. Trebuie să 

înţelegem că sfinţii trăiesc şi în zilele noastre, că sunt alături de noi, că păşesc şi lucrează 

lângă noi.  

Bătrânul Porfirie, asemenea altor mulţi Bătrâni cunoscuţi din zilele noastre ne 

încredinţează prin vieţuirea lui că sfinţenia mai există încă în epoca noastră.  

Sfinţii sunt smeriţi, nevăzuţi în lume; sunt umiliţi şi neînsemnaţi lumii. Totodată 

sfinţii reprezintă transcendentul, catafaza şi măreţia lumii. 327 „Ci Dumnezeu Şi-a ales pe 

cele nebune ale lumii, ca să ruşineze pe cei înţelepţi. Dumnezeu le-a ales pe cele slabe ale 

lumii ca să ruşineze pe cele tari. Dumnezeu şi-a ales pe cele de neam de jos ale lumii, pe 

cele nebăgate în seama, ca să strice pe cele ce sunt” (I Cor. 1, 27-28).  

Aşa cum ne învaţă Clement Alexandrinul, adevăraţii înţelepţi sunt cei smeriţi, cei 

socotiţi de lume „prunci”, pe când înţelepţii acestei lumi sunt stăpâniţi de semeţie şi de 

mândrie: „cei ce se socotesc pe sine a fi înţelepţi se umple de trufie … De aceea cele 

ascunse ale înţelepţilor şi ştiutorilor acestui veac s-au descoperit pruncilor” 328 

Părintele Porfirie era cu adevărat un om simplu. Era slab trupeşte şi bolnăvicios. 

Era un om umil în privinţa originii sale, fiind totodată „un prunc” şi un om „smerit” în 

lume. era un om ce se ferea să iasă în faţă.  

Cuviosul Bătrân Porfirie Bairoktarie, părinte duhovnicesc plin de discernământ 

este în acelaşi timp un părinte al iubirii, al smerenii şi al ascultării. În mod deosebit 

părintele i-a iubit pe cei care, în luptele pe care le duc, rămân de obicei „nemângâiaţi”, pe 

                                                 
326 G.S. Kraustalakis, Bătrânul Porfirie Părinte duhovnicesc şi pedagog, p. 15, apud G. Kraustalakis, 
Educaţia , drumul vieţii, Atena, 1895, p. 84-102 
327 Ibidem, p. 16 
328 Ibidem, p. 19 
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oamenii îndureraţi şi mâhniţi şi, mai ales, pe părinţii care îşi duc crucea, păşind în viaţă 

cu duhul bărbătesc al răbdării şi al aşteptării. 329 Părintele Porfirie a fost un om ce a trăit 

în spaţiul minunii, exprimându-se prin „nebunia întru Hristos”.  

Aşa cum remarcă Bătrânul Paisie Aghioritul (1924-1994), o altă figură sfântă a 

zilelor noastre, „Părinţii din vremea aceea aveau multă credinţă şi simplitate. Cei mai 

mulţi erau puţin ştiutori de carte, dar, datorită faptului că aveau smerenie şi duh 

neînfricat, erau mereu luminaţi de Dumnezeu. în vremea noastră însă, deşi cunoaşterea s-

a dezvoltat, din păcate, raţiunea a clătinat din temelii credinţa oamenilor, umplându-le 

sufletele de întrebări şi îndoieli. Prin urmare, suntem lipsiţi de minuni fiindcă minunea 

trebuie trăită şi nu explicată pe calea raţională” 330. 

Datorită smereniei sale şi a ascultării ce o făcea, a primit din tinereţe darul de a 

vedea cu ochii duhovniceşti – atunci când lucra harul cel dumnezeiesc – întâmplări şi 

fapte din lumea firii, a sufletului şi a duhului, fără oprelişti temporale sau din partea 

firii.331 

A fost îmbrăcat, aşadar, cu putere de Sus şi a dobândit daruri mai presus de fire.  

Primul semn a fost acela că i-a putut vedea de la mare distanţă pe Bătrânii săi, 

când se întorceau de departe, deşi, în locul în care se aflau nu puteau fi văzuţi de nimeni.  

Au urmat apoi şi altele. Simţurile i s-au sensibilizat foarte mult, iar capacităţile 

umane i s-au dezvoltat foarte puternic. Auzea şi cunoştea graiul păsărilor şi al animalelor, 

pătrunzându-le înţelesul. Simţea mirosurile de la mare distanţă. 332 Recunoştea miresmele 

şi compoziţia sa, distingând de foarte de departe parfumul florilor.  

După ce se ruga cu multă smerenie, avea capacitatea de „a vedea” până în adâncul 

pământului şi până în înaltul cerului, toate cele aflate acolo: ape, pietre, petrol, radiaţii, 

antichităţi îngropate, morminte ascunse, izvoare subterane, icoane pierdute, scene 

petrecute cu secole în urmă, rugăciuni înălţate spre ceruri, duhuri bune sau viclene şi tot 

felul de alte lucruri. Putea gusta apa aflată la mari adâncimi şi măsura adâncimea la care 

se găsea. Întreba stâncile care-i povesteau luptele asceţilor dinaintea lui. Tămăduia doar 

                                                 
329 G.S. Kraustalakis, Bătrânul Porfirie, p. 19, apud „Pedagogul”, 32, 3-4, Părinţi greci ai Bisericii, Editura 
patristică „Grigore Palama”, Salonic, 1992, vol. 112 
330 Ibidem, p. 8 
331 G.S. Kraustalakis, Bătrânul Porfirie, p. 21, apud Monahul Paisie Aghioritul,  Părinţi aghioriţi şi 
întâmplări aghiorite, p. 7 
332 Anastasios Satirios Tzavoros, Amintiri despre bătrânul Porfirie, Editura Bunavestire, Bacău, 2002, p. 22 
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privind locul bolnav. Vindeca doar prin atingere. Se ruga şi rugăciunea i se împlinea. 

Niciodată nu i-a trecut prin gând să folosească darurile primite de la Dumnezeu pentru 

folosul său personal şi nicicând n-a vrut să câştige ceva de pe urma celor ce îi erau 

descoperite de harul cel dumnezeiesc. 333  

Principala caracteristică a Părintelui Porfirie, în tot timpul vieţii sale pământeşti a 

fost deplina sa smerenie. Pe lângă aceasta dovedea deplină ascultare, iubire fierbinte, 

răbdare neclintită în dureri cumplite, discernământ înţelept, străvedere limpede. De 

asemenea, avea o mare sete de cunoaştere, cunoscând o mulţime de subiecte foarte 

variate, aceasta fiind un dar al râvnei sale către Dumnezeu şi nu al studiilor sale în lume, 

aproape inexistente. 334 Avea mare râvnă în tot ce făcea şi era foarte harnic. Rugăciunea 

sa era neîncetată şi smerită. Gândirea sa pur ortodoxă, dar lipsită de fanatism, era plină de 

viaţă şi se interesa de problemele Sfintei Biserici. Sfaturile sale erau încununate de 

succes, iar învăţăturile sale nenumărate. Slujbele sale erau pline de măreţie, iar 

dimensiunea contribuţiei sale duhovniceşti, până de curând, a fost ţinută în taină. 335  

 

2. Desăvârşita sa smerenie şi ascultare 

„Din ascultare [se naşte] smerenia; 

din smerenie, discernământul; din 

discernământ, străvederea; iar din aceasta 

înaintevederea” (Ioan Sinaitul – „Scara”, 

Cuvântul IV, „Despre ascultare”). 

„Când sfinţii trec la cele veşnice avem datoria să aşternem pe hârtie şi să 

prezentăm cât de mult ştim despre ei” 336. Acestea au fost cuvintele date de ieromonahul 

Atanasie de la Sfânta Mănăstire Vatoped.  

Părintele Porfirie era un om plin de har, înzestrat cu puterea Duhului Sfânt, un Fiu 

al Împărăţiei, un veritabil vlăstar al raiului.  

                                                 
333 Ibidem 
334 Ibidem, p. 23 
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Când cineva l-a întrebat dacă este greu pentru un om să devină sfânt, a zâmbit şi a 

spus: „Este lucrul cel mai uşor de făcut. Nu aveţi decât să vă gândiţi neîncetat la 

Dumnezeu” 337.  

Părintele Porfirie a fost cu adevărat o personalitate de marcă a Bisericii, 

caracterizată mai ales prin originalitate sa.  

Când Biserica noastră spune despre cineva că este duhovnicesc, nu înţelege prin 

aceasta că este învăţat, că are calităţi intelectuale sau că este foarte inteligent. În limbajul 

Ortodoxiei este o persoană care are experienţa Sfântului Duh înăuntrul inimii sale. 338 

Cuviosul Porfirie era cu adevărat văzător cu duhul, fiindcă harul Duhului Sfânt coborâse 

asupra sa.  

Părintele Porfirie era înzestrat cu numeroase harisme şi daruri duhovniceşti. 

Principala harismă a Părintelui Porfirie era nesfârşita sa dragoste pentru Hristos, dar şi 

pentru oameni. concepţia şi învăţătura sa erau hristocentriste şi Teantropocentrice. 

Principalul ţel către care tindea Bătrânul Porfirie era Dumnezeu. Îl slăveşte pe Dumnezeu 

necontenit. Păstra în el o negrăită şi nesfârşită dragoste pentru Hristos. Trăia doar pentru 

El. Nutrea o dragoste dumnezeiască ce era robul unor nevoinţe îndelungate, ale adâncii 

sale smerenii, al ascultării necontenite – „al ascultării cu bucurie” – după cum sublinia el 

însuşi. 339 

Bătrânul Porfirie îl descoperise şi Îl întâlnise pe Hristos, trăind astfel doar pentru 

El, Care era singurul său prieten. Printre altele, părintele spune: „Astfel trebuie să-L 

vedem pe Hristos. Ca pe un prieten şi frate al nostru, pentru că El este cu tot ce este mai 

bun, mai frumos. El este totul. Ne este prieten şi o proclamă: „Voi sunteţi prietenii Mei. 

Nu înţelegeţi? Suntem fraţi. Eu nu ţin iadul în mână şi nu vă înspăimânt ci vă iubesc. Şi 

voiesc să vă bucuraţi de viaţă împreună cu Mine”. Acesta este Hristos.  

Iubiţi-L pe Hristos şi să nu vreţi nimic în locul iubirii Sale” 340.  

Smerenia desăvârşită este principala virtute a Bătrânului Porfirie. Asceza 

necontenită, smerenia şi ascultarea i-au deschis drumul spre negreşita cunoaştere de sine, 

spre aprecierea şi perceperea corectă a propriei sale persoane. Cuviosul Bătrân utiliza 

                                                 
337 Klitos Ioannidis, Părintele Porfirie, Mărturisiri şi experienţe, Editura Bunavestire, Bacău, 1999, p. 14 
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criterii foarte severe atunci când îşi aprecia propria evoluţie duhovnicească. Reuşea, 

astfel, aşa cum reuşesc îndeobşte toţi sfinţii, să-şi îndepărteze „eul” de orice cugetare 

mândră, întrebuinţând metoda pedagogică a defăimării de sine, urmărind totodată 

îndepărtarea slavei deşarte. Deşi era dumnezeieşte înţelepţit, cuviosul părinte Porfirie 

obişnuia să spună: „Voi ştiţi multe, că doar aveţi diplome, pe când eu nu sunt ştiutor de 

carte” 341.  Aceasta arată multa sa smerenie.  

Aşadar, virtutea smereniei constituie temelia moralei pedagogice a părintelui 

duhovnicesc. Este vorba despre un dar ce împodobeşte personalitatea tuturor învăţătorilor 

Bisericii noastre, a celor mari, dar şi a celor mai simpli. 342 Un exemplu de smerenie este 

marele învăţător al discernământului, Sfântul Nectarie din Pantapolis. 

Părintele Porfirie avea darul dragostei, al ascultării, al smereniei, al privegherii şi 

al rugăciunii necontenite. Toate aceste virtuţi şi toate însuşirile personalităţii sale 

deschideau cale a spre cel mai înalt dintre darurile Sfântului Duh, spre discernământ. 

Astfel, Cuviosul Părinte Porfirie a dobândit şi şi-a dezvoltat pe parcursul evoluţiei sale 

duhovniceşti darul discernământului. A dobândit astfel cele trei daruri: discernământul, 

străvederea şi înaintevederea. 343 I s-a întâmplat sfinţiei sale ce li s-a întâmplat celor mai 

smeriţi şi mai nevoitori Părinţi duhovniceşti ai Bisericii care dobândiseră curăţia inimii. I 

s-a deschis orizontul spre discernământ care este încununarea tuturor virtuţilor aşa cum 

ne arată învăţăturile Sfinţilor Părinţi. Legat de acest subiect, Avva Moise spunea: 

„Adevăratul discernământ nu-l dobândesc decât cei cu adevărat smeriţi” 344. 

Discernământul , una dintre virtuţile fundamentale ale vieţii duhovniceşti, este un dar ce 

se dobândeşte doar prin multă rugăciune şi nevoinţă.  

Într-un cuvânt al său Sfântul Ioan Sihastrul analizează diferitele stadii ale 

drumului urmat de evoluţia darului duhovnicesc al discernământului. Acesta se iveşte din 

lumea duhului care este caracterizat de două virtuţi de bază. Este vorba de ascultare şi 

smerenie. Apoi, urmând evoluţia duhovnicească a persoanei dăruite cu discernământ, 

ajunge la cele mai înalte virtuţi ale omului, şi anume, străvederea şi înaintevederea. 345  
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Cineva a intrat în discuţie cu Părintele Porfirie: văzându-i pe unii dintre fraţii mei 

duhovniceşti, obişnuiam să-l întreb pe Părintele Porfirie:  

- Bunicuţule, cine e acest om? 

Când era vorba despre vreun profesor universitar îmi răspundea:  

- Acesta, fiule, este un om foarte mare. Este profesor universitar. Noi nu suntem 

nimic pe lângă el. 346 

Părintele Porfirie spunea: „Ştii, când cineva îmi sărută mâna, cu degetele de la 

mână fac semnul Sfintei Cruci, şi astfel oamenii nu sărută mâna mea ci Sfânta Cruce. 

De asemenea, când văd că cineva are nevoie de mine şi-l pot ajuta în alt fel, având 

mâinile sub rasă, fac semnul Cruci cu mâna aflată sub rasă şi astfel îl binecuvântez” 347. 

Iar în altă parte Părintele îi vorbeşte unui ucenic de-al său: „Fii atent cum te 

nevoieşti. Nevoieşte-te cu smerenie şi nu aşa cum faci tu, cu încrâncenare. Încet-încet, 

fiule, şi cu smerenie. Alminteri păcătuieşti îmi spunea Bunicuţul” 348.  

Într-o zi cineva i-a spus Părintelui:  

- Bunicuţule, domnia ta eşti asemenea Sfântului Nectarie, prin lucrurile pe care mi 

le spui şi mi le dezvălui.  

Atunci părintele a răspuns, privindu-l în ochi, cu faţa plină de bucurie şi de 

lumină:  

- Te rog să taci şi să nu mai spui acestea nimănui. 349 

Atât era de smerit Părintele Porfirie! 

Bătrânul primise încă din fragedă pruncie o mulţime de daruri de la Dumnezeu, 

printre care şi marele dar de a conştientiza adânc păcătoşenia omenească. Sfinţii Părinţi ai 

Bisericii ne fac să înţelegem că nu e lucru uşor să-ţi accepţi păcătoşenia. Păcătos se simte 

cu adevărat doar acela care a cunoscut tot ce-i descoperă Domnul în comuniunea iubirii. 

Părintele Porfirie se entuziasma de câte lucruri minunate îi dezvălui Domnul primind 

această duhovnicească înălţare cu sentimentul propriei sale nimicnicii, fapt pe care îl 

subliniază, în chip emoţionant, în epistola către fiii săi duhovniceşti: „Eu, însă, mă simt 

cel mai păcătos om din lume (…) Simt că păcatele mele duhovniceşti sunt foarte multe şi 
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vă rog pe cei care m-aţi cunoscut să vă rugaţi pentru mine, căci şi eu, cât am trăit, m-am 

rugat cu smerenie pentru voi” 350.  

Harul cel duhovnicesc vine peste noi numai atunci când ne smerim şi ne rugăm. 

Dar rugăciunea trebuie să fie fierbinte şi curată căci dacă ne rugăm cu smerenie, credinţă 

şi răbdare nu se poate să nu primim răspuns. 351 

Cuviosul credea în valoarea pe care o are rugăciunea în viaţa duhovnicească a 

oamenilor şi îi povăţuia pe fiii săi duhovniceşti în ce fel să se roage: „Să te rogi simplu de 

tot, cu smerenie, cu suflet curat, fără să aştepţi răspunsul lui Dumnezeu. Să nu-ţi 

trebuiască să vezi mâna Sa, chipul Său sau lumina Sa. Nimic din toate acestea. doar să 

crezi că în timp ce te adresezi lui Dumnezeu chiar vorbeşti cu Dumnezeu” 352. 

Părintele Porfirie se făcea remarcat prin judecata sa plină de înţelepciune, prin 

smerenia sa adâncă, prin extraordinarul său discernământ, prin marea sa dragoste de 

învăţătură, prin minunatele sale cunoştinţe, prin dragostea neobosită de muncă şi prin 

permanentele şi plinele de umilinţă rugăciuni. 353 Smerenia sa se dezvăluia de la sine. 

Putem vedea adunate în persoana Părintelui Porfirie toate trăsăturile pe care le întâlnim la 

sfinţii Bisericii noastre: dragoste, smerenie, simplitate şi discernământ. Smerindu-se pe 

sine şi considerându-se pe sine atât de nevrednic – iată tot atâtea calităţi ale omului 

smerit. 354 

Părintele Porfirie a fost un din cele mai strălucite personalităţi ale Ortodoxiei 

contemporane. A fost o fiinţă deosebită, în care s-a reflectat chipul lui Dumnezeu. 

părintele vine să ne arate că viaţa cea adevărată există în Biserică. 355 El ne dovedeşte că 

omul dobândeşte sfinţenia cu ajutorul harului lui Dumnezeu şi al propriilor nevoinţe.  

Smerenia este, după cum ştim, adevărata măsură după care se cunoaşte un om 

sfânt. 356  

Mai întâi, trebuie să ne dăm seama că sfinţii trăiesc în secolul nostru, că ei sunt în 

preajma noastră, că sfinţenia lor este accesibilă şi se poate ajunge la ea după o nevoinţă 

ascetică ascunsă şi însoţită de smerenie.  
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Părintele Porfirie a atins un alt nivel de virtute. A ajuns aşa pentru că şi-a păstrat o 

viaţă foarte curată pentru că era foarte smerit şi ascultător. Avea iubire multă care s-a 

revărsat mai întâi din dragoste pentru Dumnezeu. Dragostea creştină are întotdeauna două 

firi: nu-l poţi pe om dacă nu-L iubeşti pe Dumnezeu şi nu-L poţi iubi pe Dumnezeu fără a 

iubi pe om..  

Părintele Profirie avea pe lângă iubire şi multă smerenie. Într-o zi a spus cuiva:  

- Am să te bat! 

- De ce, Părinte? 

- Pentru că vorbeşti despre persoana mea, despre darurile mele! Nu vreau să 

vorbeşti! Pe toate acestea mi le-a arătat Dumnezeu doar-doar mi s-a înmuia inima şi voi 

deveni mai bun. Copilul meu eu mă tem de ziua Judecăţii, când voi spune: „Doamne, 

Doamne, în Numele Tău am proorocit, în Numele Tău am scos demoni” şi Domnul va 

răspunde: „Pleacă, nu te cunosc!” 357 

Câtă smerenie! Această mare smerenie s-a vădit şi în felul în care şi-a sfârşit 

viaţa. Presimţindu-şi sfârşitul cel pământesc, a plecat la Sfântul Munte pentru a adormi 

acolo, departe de lume şi de cinstirea ei. A trăit smerit, deşi a avut atâtea daruri şi a murit 

smerit în Sfântul Munte. 358 

În realitate, religia creştină îl preschimbă şi îl tămăduieşte pe om. Întâia temelie 

pentru ca omul să desluşească adevărul este smerenia. Egoismul întunecă mintea omului, 

îl încurcă, îl duce la înşelare, la erezie. 359 Este important ca omul să cunoască adevărul.  

Pe Hristos nu-L vom putea cunoaşte dacă El nu ne cunoaşte. Nici nu-L putem iubi 

dacă El Însuşi nu ne iubeşte. Pentru a ne iubi trebuie să găsească în noi ceva deosebit. 

Vrei, ceri, te străduieşti, rogi, dar nu primeşti nimic. Te pregăteşti să dobândeşti cele ce le 

vrea Hristos ca să vină înlăuntrul tău harul duhovnicesc, dar el nu poate intra atunci când 

nu există ceea ce omul trebuie să aibă. Ce este aceasta? Este smerenia. Dacă nu există 

smerenie nu-L putem iubi pe Hristos. Smerenie şi negrijire de sine în adorarea lui 

Dumnezeu. 360 Să nu ştie stânga ta ce face dreapta ta (Mt. 6, 3).  
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Ei, când ajungi la o asemenea smerenie, iar harul lui Dumnezeu este „nevoit” să 

locuiască înlăuntrul tău, atunci le-ai câştigat pe toate. Când ai smerenie, când devii înrobit 

la Dumnezeu, robit în înţelesul cel bun, adică vas al harului dumnezeiesc, atunci poţi să 

spui împreună cu Apostolul Pavel 361: „Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăieşte în Mine”. 

Este foarte uşor să se împlinească lucrul acesta, adică cele pe care le doreşte Dumnezeu. 

Ajunge să punem începutul. 

Când dobândim sfânta smerenie atunci pe toate le vedem şi le trăim; îl trăim pe 

Dumnezeu vădit, în chip deplin şi simţim tainele Lui. 362 Atunci începem să-L iubim. Şi 

acesta este un lucru pe care îl cere El Însuşi.  

Cuviosul părinte ne arată în modul cel mai hotărât că sfinţenia există în secolul 

nostru. Dacă lumea duce lipsă de sfinţi atunci ea este lipsită de sens. 363 Sfinţii menţin 

lumea şi marea nevoie a lumii este sfinţenia.  

Astfel, Părintele Porfirie, Bătrânul „milostivirii şi al dragostei” cum i se spunea, a 

trăit smerit precum „un cerşetor al lui Hristos” şi tot smerit a adormit întru Domnul. 364  

Părintele Porfirie vieţuia, aşa cum am mai spus, în spaţiul minunii. Toată lucrarea 

sa era o smerită afierosire lui Dumnezeu şi semenilor săi. Toată viaţa, ca om s-a dat cu 

totul lui Dumnezeu, cu desăvârşită smerenie, ascultare şi nesfârşită dragoste. 365 A fost un 

părinte al dragostei care „a chemat” harul dumnezeiesc prin sfânta sa vieţuire, tocmai 

pentru fiindcă trăia în chip euharistic durerea dând slavă lui Dumnezeu pentru neputinţele 

ce le îndura.  

 

3. Scrisoarea de rămas bun a Părintelui Porfirie 

În timp ce se afla la Sfânta Mănăstire din Kavsakalivia, din Muntele Athos, 

Părintele Porfirie dăduse dispoziţie să i se sape mormântul. A dictat unui ucenic al său 

scrisoarea de rămas bun ce conţinea sfaturi şi rugămintea de a fi iertat de toţi fiii săi 

duhovniceşti.  

Iată scrisoarea care a fost găsită în ziua morţii sale printre veşmintele monahale 

care fuseseră aranjate pentru înmormântarea sa. Aceasta constituie încă o dovadă a 
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smerenie sale desăvârşite.  

Iubiţii mei fii duhovniceşti, 

Acum, cât sunt încă deplin conştient, vreau să vă dau câteva sfaturi.  

Am păcătuit încă de pe când eram copil. Când mama mă trimitea să păzesc 

animalele pe munte, acolo, unde păşteau animalele am citit pe îndelete, cuvânt cu cuvânt 

viaţa Sfântului Ioan Colibaşul şi l-am îndrăgit foarte mult. Aşa copil cum eram, de vreo 

12-15 ani, am rostit o sumedenie de rugăciuni. Vroiam să-i urmez exemplul. Aşadar, 

întâmpinând multe greutăţi, mi-am părăsit pe ascuns părinţii şi am venit la Kavsakalivia 

în Sfântul Munte. 366 Am intrat sub ascultarea a doi Bătrâni, adevăraţi fraţi, Pantelimon şi 

Ioonnikios.  

Din fericire, s-au dovedit a fi foarte cucernici, plini de virtuţi, eu iubindu-i foarte 

mult. Mi-au fost de mare ajutor. Deşi păcătuisem încă din vremea copilăriei, întorcându-

mă în lume, am continuat să adaug păcate care astăzi au devenit foarte multe. 367 Cu toate 

acestea, lumea m-a văzut foarte bine şi toţi mă luau drept sfânt.  

Oricum, eu mă simt cel mai păcătos om din lume. Bineînţeles că am mărturisit tot 

ce mi-am adus aminte şi ştiu că Dumnezeu m-a iertat. Dar acum am sentimentul că 

păcatele mele sufleteşti sunt foarte multe şi mă rog tuturor celor ce mă cunosc să se roage 

pentru mine, căci atâta timp cât am trăit şi eu m-am rugat cu umilinţă pentru voi. 368 

Mă rog mereu ca fiii mei duhovniceşti să-L iubească pe Dumnezeu care este 

deasupra tuturor, pentru ca el să ne învrednicească să intrăm în Biserica Sa cea nefăcută 

de mâini omeneşti. Încă de aici trebuie să începem. 369 M-am nevoit în rugăciune, în 

citirea cântărilor bisericeşti, a Sfintei Scripturi şi a Vieţilor Sfinţilor, faceţi şi voi la fel. 

Am încercat, cu ajutorul harului divin, să mă apropii de Dumnezeu şi fie ca şi voi să 

faceţi la fel. 

Vă rog pe toţi din inimă să mă iertaţi pentru orice supărare pe care v-am adus-o.370 

Ieromonah Porfirie 

Kavsakalivia, 4/17 iunie 1991 
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Capitolul VIII: 

Părintele Filothei Zervakos 

(1884-1980) 
 

1. Adâncul smereniei 

Părintele Filothei, care era părinte duhovnicesc a mii de suflete a trăit în veacul al 

XX-lea şi a imitat în toate, cu viaţa sa personală, pe marii părinţi învăţători ai pustiei. 

Dorinţa sa a fost pustia. Voia lui Dumnezeu a fost însă să trăiască mai aproape de 

oameni, pentru a-i ajuta. Monahul desăvârşit şi-a supus voinţa sa voinţei Tatălui ceresc.  

În puţine cuvinte, în viaţa sa personală, a fost şi a rămas întotdeauna monahul 

desăvârşit, cel mai mic dintre ieromonahi. 371  

Scopul vieţii sale pe pământ a fost să ascundă cât de mult posibil tehnicile sale de 

luptă duhovnicească pentru dobândirea virtuţilor sub învelişul smereniei, în toată 

extensiunea sa.  

Părintele Filothei spunea că cu adâncă smerenie şi cu adâncă durere în suflet: „Nu 

pot să suport laudele oamenilor, vin aici şi mi se închină fără să cunoască că sunt cel mai 

păcătos dintre oameni şi, astfel, mă predau diavolilor deoarece cel ce laudă pe călugăr, 

după Sfinţii Părinţi, îl predau diavolilor” 372. 

Nu era o smerenie disimulată aceasta ci revărsarea inimii sale curate pe care a 

reuşit să o păzească, prin toate luptele sale trupeşti şi sufleteşti, şi să o apere cu veşmântul 

ţesut de Dumnezeu, al smereniei.  

În vara anului 1979, Părintele Filothei mărturisea următoarele cuvinte din care ne 

dăm seama de adâncul nepătruns al smereniei sale: „Întrucât mulţi iubitori de Hristos şi 

fii duhovniceşti necunoscând omul cel lăuntric din mine, pe care numai Dumnezeu îl ştie, 

Cel ce cercetează inimile şi rărunchii şi vede cele ascunse ale oamenilor îmi zic „sfânt”, 

le răspund şi eu să nu spună nimicuri căci păcătuiesc; deoarece eu mă cunosc pe mine 

însumi ba sunt cel mai rău şi mai mare dintre păcătoşii pământului” 373. Iar Domnul 
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nostru Iisus Hristos zice: „Vai vouă, că vă vor vorbi de bine oamenii şi fericiţi veţi fi, 

când vă vor ocărî şi vă vor prigoni”.  

Iar Sfânta Scriptură zice: „Vai, că numele prisoseşte mai mult decât fapta 

voastră”, iar Sfinţii Părinţi adaugă: „Cei ce laudă pe monahi îl predau diavolilor” 374. 

„Pentru aceasta rog pe iubitorul de oameni Dumnezeu şi Tatăl ceresc ca, în marea Sa 

milostivire, când va trimite pe îngerul său să-mi ia sufletul să ia şi trupul meu mizerabil şi 

să-l arunce departe de Paros, în vreo râpă sau loc pustiu, să devină pradă păsărilor şi 

fiarelor sălbatice şi, când vor fi pierit cu totul poate va găsi sufletul meu un mic folos şi 

odihnă” 375.  

Vorbind despre ispite, Părintele Filothei spune că ele există şi vor exista până la 

sfârşitul vieţii noastre şi trebuie, pe cât este cu putinţă, să ne păzim din nenumăratele 

capcane pe care ni le întinde înainte vicleanul satan. Nimeni nu poate scăpa de acestea 

decât numai smerenia, precum a zis Sfântul Antonie, şi rugăciunea: „Izbăveşte-ne, 

Doamne de cel viclean” 376.  

Părintele Filothei ne îndeamnă să avem nădejde ca orice vom cere cu inimă 

smerită şi înfrântă, Mântuitorul ne va da, căci acesta a zis: „Cere şi ţi se va da, căutaţi şi 

veţi afla, bateţi şi vi se va deschide, căci tot cel ce cere primeşte, şi cel ce caută găseşte şi 

celui ce bate i se va deschide”. Şi dacă vreodată se va întârzia să se dea cele cerute atunci 

să ne dăm seama că mică este credinţa noastră şi inima noastră nu este curată deplin şi că 

avem mândrie în noi. 377 Căci duhul şi inima înfrântă şi smerită Dumnezeu nu o va urgisi.  

Când a venit în lume, Hristos a învăţat dragostea, smerenia, blândeţea, răbdarea, 

dreptatea, înfrânarea, înţelepciunea. Iar gândurile trufiei să le izgonim cu rugăciune şi cu 

smerenie. 378  

Şi dacă nu ne vom mândri, precum fariseii, ci cu zdrobire de inimă, cu smerenie şi 

căinţă vom zice: „slugi netrebnice suntem”, mai păcătoşi decât toţi păcătoşii, chiar dacă 

am făcut vreun bine, n-a fost al nostru, n-am făcut-o noi, ci harul lui Dumnezeu, atunci 
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vom dobândi adevărata smerenie, vom deveni copii ai lui Dumnezeu şi dumnezei după 

har, moştenitori ai Împărăţiei Sale veşnice. 379 

De aceea, este nevoie de multă atenţie, de rugăciune neîntreruptă şi smerenie, 

acolo nu are putere satana, oricâte meşteşuguri ar întrebuinţa, pe toate le zdrobeşte 

smerenia. Două aripi ne trebuie pentru a zbura spre cel de sus, cum spunea proorocul şi 

regele David: „Cine-mi va da aripi ca de porumbel, ca să zbor şi să ajung la odihnă?”, 

dragostea şi smerenia. 380 Numai pentru acestea două să ne rugăm, iar Dumnezeu, Care 

este atotbun şi milostiv, ne va mântui „nu după faptele noastre, ci după mila Sa cea 

nemăsurată”.  

În mod deosebit, ne îndeamnă părintele Filothei, să luaţi aminte la dragoste şi 

smerenie, deoarece, unde există smerenie, fuge diavolul. „Pe toţi îi voi ocroti, însă pe cel 

smerit, pe cel blând şi pe cel ce se înfăşoară cu cuvintele Mele nu-l voi părăsi niciodată. 

De cine voi purta grijă? de cel care este smerit şi blând”. De aceea, toţi sfinţii au dobândit 

cununa prin smerenie, deoarece smerenia naşte dragoste şi toate celelalte virtuţi. Omul 

smerit este locaşul lui Dumnezeu şi al darurilor Duhului Sfânt. 381 Smerenia Născătoare 

de Dumnezeu L-a făcut pe Dumnezeu de a sălăşluit în pântecele ei „Cel nedespărţit de 

toate”. Prea Sfânta Fecioară Maria, lăudându-se în Domnul, nu pentru sine însăşi, zice: 

„Că a căutat spre smerenia roabei Sale …” (Luca 1, 48). 

Dacă ai toate virtuţile, dar lipseşte smerenia, toate sunt nefolositoare; 382 mai mult, 

sunt chiar vătămătoare. Luaţi aminte şi urâţi mândria pe care diavolul o seamănă 

neîncetat în mintea omului, şoptindu-i că e cineva, că face lucruri interesante, încât 

ajunge să-i judece pe ceilalţi că nu fac bine. 

Judecarea se naşte din trufie. Cel smerit pe nimeni altul nu judecă decât numai pe 

sine însuşi, căci cunoaşte că nu are îndreptăţire să judece pe ceilalţi. 383 Are, desigur, 

porunca să-şi vadă propriile greşeli, şi nu pe ale celorlalţi. „Nu judecaţi, zice Domnul, 

pentru a nu fi judecaţi”. Judecata se învinge cu smerenie şi cu rugăciune.  

Drept este să mărturisim cu inimă înfrântă că, într-adevăr, toate cele ce se 

întâmplă bune sunt ale harului şi din ajutorul lui Dumnezeu. Noi ne putem osteni, dar, 
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dacă nu lucrează împreună cu noi harul lui Dumnezeu şi mijlocirea sfinţilor, nimic nu se 

va face. 384 Să ne smerim deci şi să cerem de la Domnul să ne dea smerenie şi credinţă 

caldă şi adevărată. 

Leacul mântuirii este adevărata şi sincera pocăinţă. 385 Să ne depărtăm de păcat, 

mai ales de trufie, din care se naşte amintirea răului, să cerem dragoste din tot sufletul şi 

din toată inima către Dumnezeu şi smerenie, din care se nasc adevărata căinţă şi toate 

celelalte virtuţi. 386  

Părintele Filothei ne dă aceste două sfaturi: să fii în toată viaţa ta iubitor de 

Dumnezeu, adică să-L iubeşti pe Dumnezeu din toată inima ta şi să fii smerit. 387 Dacă îl 

iubeşti pe Dumnezeu, Cel Care este iubire, Dumnezeu va rămâne cu tine şi tu cu 

Dumnezeu. Când Dumnezeu este cu tine, nu te teme de nimic. Oriunde este smerenie, 

fuge trufia, oriunde este Hristos, fuge diavolul. 388 Întru aceste două porunci şi virtuţi sunt 

cuprinse întreaga lege şi profeţii.  

 

2. Cuvinte folositoare de suflet despre smerenie 

Părintele Filothei Zervakos face apel la smerenia pe care ne-o cere Însuşi Hristos 

Domnul nostru, dacă vrem să ne mântuim: „Veniţi la Mine toţi cei osteniţi şi împovăraţi 

…” (Matei 11, 28). Vreţi odihnă? Veniţi la Mine toţi, ne zice Mântuitorul. Pe nimeni nu 

exclude, pe nimeni nu respinge. Veniţi câţi sunteţi împovăraţi de nevoi, supărări, boli, 

ispite, primejdii; şi voi, cei împovăraţi de păcat, aruncaţi greutatea păcatelor voastre prin 

pocăinţă şi mărturisire şi Eu vă voi odihni. 

Dar vreau, în acelaşi timp, să luaţi aminte, să învăţaţi de la Mine, că sunt blând şi 

smerit cu inima; să vă străduiţi să Mă imitaţi, să deveniţi şi voi blânzi şi smeriţi şi atunci 

veţi găsi odihna sufletelor voastre. 

Învăţaţi de la Mine că, Dumnezeu fiind, pentru multa Mea iubire către voi, M-am 

smerit pe Mine Însumi şi M-am făcut om asemenea vouă, afară de păcat. M-am născut în 

peşteră sărăcăcioasă şi am fost culcat în ieslea dobitoacelor, ca să vă învăţ pe voi, 
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oamenii, smerenia cea înaltă pe care, dacă o veţi învăţa şi o veţi trăi, atunci vă voi dărui 

odihna cea veşnică. 389  

La acest prea dulce glas al Stăpânului Hristos, Care a zis: „Învăţaţi de la Mine că 

sun blând şi smerit cu inima”, precum şi la cereasca chemare „Veniţi la Mine toţi cei 

osteniţi şi împovăraţi” foarte mulţi dintre oameni rămân orbi şi surzi. Au ochi, dar nu văd, 

au urechi, dar nu aud, pentru că i-a orbit şi i-a surzit mândria. 

Multe au învăţat şi se îngrijesc să înveţe oamenii, dar numai una n-au învăţat-o şi 

cu nici un chip nu se silesc să înveţe. Cel mai necesar şi mai folositor lucru, care dă 

odihnă şi pace sufletelor noastre, seninătate, bucurie şi fericire, un lucru pe care, de altfel, 

îl porunceşte Însuşi Fiul lui Dumnezeu Cel Unul Născut, Domnul Iisus Hristos. Care 

pentru mântuirea noastră S-a făcut om, nu s-au îngrijit să-L înveţe. 390 Iar aceasta este 

smerenia. 

„Veniţi la Mine cei osteniţi …” 

„Învăţaţi-vă de la Mine că sunt blând şi smerit …” strigă către fiecare Dumnezeu 

Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor pământului şi a celor ce sunt pe mare 

departe, dar puţini îl aud. 

„Veniţi la mine toţi – strigă prea vicleanul şi ucigătorul de oameni diavol; învăţaţi 

de la mine că sunt mândru; urmaţi-mă, deveniţi şi voi mândri ca şi mine şi veţi afla iadul 

cel veşnic”. Şi îndată toţi aleargă cu grăbire spre el „nu ascultaţi – zice diavolul către 

oameni – pe Dumnezeu care vă promite odihnă. Ascultaţi-mă mai bine pe mine, aşa cum 

m-au ascultat şi protopărinţii voştri şi au fost alungaţi din rai”. 391 

O, neam necredincios, imbecil şi neruşinat! 

O, generaţie desfrânată şi denaturată, urmaşă a iudeilor ucigaşi de Dumnezeu, în 

ce stare jalnică şi bestială ai ajuns. A avut dreptate Dumnezeu să se plângă la cer şi la 

pământ, la aceste creaturi neînsufleţite, decât vouă, care aţi fost făcuţi după chipul Său. 

„Ascultă, cerule, şi ia aminte, pământule, că Domnul grăieşte, hrănit-am feciori şi 

i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea. Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul 

ieslea domnului său, dar Israel nu Mă cunoaşte; poporul Meu nu Mă pricepe”(Isaia 1, 2-

3). 
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Hulitorii sunt mai răi decât animalele şi fiarele sălbatice. Toate relele câte s-au 

făcut în cer de către răzvrătitorul Lucifer şi îngerii care l-au urmat în apostazie: în rai – de 

către Adam şi Eva care n-au ascultat de Dumnezeu; pe pământ – de către oameni, toate 

relele care s-au făcut, se fac şi intenţionează să mai facă, neascultare, necredinţă, erezii, 

blasfemii, nedreptăţi, minciuni, calomnii, răpiri, tâlhării, etc., toate se datorează mândriei. 
392 Rădăcina şi cauza tuturor relelor şi necazurilor este mândria.  

Dimpotrivă, toate cele bune, câte s-au făcut în cer şi pe pământ, se datorează 

smereniei. Cauza tuturor lucrurilor bune este smerenia. Smerenia a determinat pe Fiul şi 

Cuvântul lui Dumnezeu să coboare din ceruri pe pământ;393 Care, Dumnezeu fiind, în 

nemărginita Sa iubire către oameni şi multa Sa bunătate şi milostivire, „S-a smerit pe 

Sine, ascultător făcându-se până la moarte şi încă moarte pe cruce” (Filipeni II, 8-11). 

Smerenia a înălţat-o pe curata şi prea nevinovata Fecioara Maria la ceruri şi a 

învrednicit-o să devină Maică a lui Dumnezeu. Smerenia ei a distrus peretele cel din 

mijloc al despărţiturii care separa pe om de Dumnezeu, pământul de cer. A împăcat şi a 

unit pe Dumnezeu cu omul. Prin smerenia sa, raiul s-a deschis, capul şarpelui s-a zdrobit, 

moartea s-a omorât, Adam s-a chemat, Eva s-a izbăvit şi toţi cei din veac adormiţi cu 

credinţa în aşteptarea lui Hristos s-au eliberat de osânda cea veşnică şi de legăturile 

iadului şi ale stricăciunii, revenind la viaţă, prin Hristos, prin Care s-au ridicat şi s-au 

mutat la ceruri. 394  

Toţi proorocii, apostolii, mucenicii, mărturisitorii, cuvioşii şi drepţii, vechi şi noi, 

nu s-ar fi sfinţit, nici nu s-ar fi mântuit, fără smerenie. Toate faptele lor, virtuţile, 

ostenelile, truda, luptele, rugăciunile, posturile, privegherile, milosteniile, nu le-ar fi fost 

de nici un folos fără de smerenie. 

Mândria risipeşte tot ceea ce este bun, le distruge şi le face nefolositoare, pe când 

smerenia, asemenea unei cetăţi şi a unui zid de nebiruit, le păzeşte. Dumnezeu pedepseşte 

şi pe cei mândri îi urăşte, pe când smerenia şi pe cei smeriţi îi iubeşte, îi cinsteşte, îi 

slăbeşte şi-i înalţă. 395 Silă îi este Domnului de tot cel cu inima mândră. „Domnul, celor 

mândri le stă împotrivă, iar celor smeriţi le dă har”.  

                                                 
392 Ibidem, pp. 107-108 
393 Ibidem, p. 108 
394 Ibidem 
395 Ibidem, p. 109 
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După cum, fără credinţă este imposibil să se mântuiască cineva, tot astfel, şi fără 

smerenie, căci credinţa şi chiar faptele bune fără smerenie nu aduc nici un folos.  

Căci demonii cred şi se cutremură, mărturisesc pe Fiul lui Dumnezeu cu adevărat 

Dumnezeu, dar nu le foloseşte căci nu au smerenie. Oricare dintre oameni dacă are 

smerenie, are fapte bune, are înlăuntrul lui pe Însuşi Dumnezeu, pe Duhul său cel 

Sfânt396, precum spune psalmistul: „În inimile celor smeriţi odihneşte Duhul Domnului, 

iar inima celui mândru este tronul diavolului.” 

Pentru că smerenia este o virtute aşa de mare, fără de care nu este posibil să se 

mântuiască cineva, să lepădăm toţi mândria luciferică şi să ne îmbrăcăm cu smerenia cea 

dumnezeiască, cu smerenia pe care Isaac Sirul o numeşte veşmântul sau haina lui 

Dumnezeu, deoarece în ea S-a îmbrăcat Unul-Născut, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu. 397 

Să medităm adânc la aceste cuvinte iubiţii mei fii duhovniceşti, ne spune 

părintele, să ne cercetăm cu atenţie omul cel lăuntric, cu multă înţelepciune şi dreaptă 

socoteală. Şi vom vedea că nu suntem atinşi de acest urâcios păcat al mândriei; unul mai 

puţin, unul mai mult, dar toţi suntem bolnavi şi suferim din cauza lui 

Iar pentru a ne elibera de aceasta, să facem rugăciune, cerând cu credinţă, evlavie 

şi zdrobire de inimă de la Dătătorul Bunătăţilor şi Darurilor  cereşti Care a zis: „Cereţi şi 

vi se va da, căutaţi şi veţi afla, bate dacă ţi se va mai deschide” (Matei 7, 7), să se 

izbăvească de mândria cea urâtă lui Dumnezeu şi să ne dăruiască smerenia cea 

bineplăcută Lui. Şi să fim siguri că ne-o va da şi vom găsi astfel mântuirea şi odihnă 

sufletelor noastre; desigur, dacă şi noi ne vom strădui şi nu vom rosti doar cuvinte deşarte 

în rugăciuni, ci ne vom sili spre dobândirea lor cât mai mult cu putinţă, deoarece 

„Împărăţia Cerurilor se ia prin străduinţă şi toţi ce se silesc pune mâna pe ea” (Matei 11, 

12).  

 

 

 

 

 

                                                 
396 Ibidem 
397 Ibidem, p. 110 
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Capitolul IX:  

Stareţul Efrem Katunakiotul  

(1912-1998) 
 

1. Ascultarea este smerenie 

Sfântul Munte este mai presus de toate locul trăirii Evangheliei. Este locul 

experierii lui Dumnezeu, al împărtăşirii ziditului cu Neziditul, al neîncetatei rugăciuni şi 

al plânsului dătător de bucurie. Acest loc s-a sfinţit prin luptele ascetice ale cuvioşilor 

bărbaţi, care s-au făcut „părtaşi dumnezeieştii firi” (II Petru 1, 4) şi s-au arătat „vase ale 

alegerii” (Fapte 9, 15).  

Hristos îi slăveşte pe sfinţii Săi, iar aceştia slăvesc Biserica Sa ca adevărate 

mădulare ale Lui. Unul dintre aceşti oameni îndumnezeiţi este şi stareţul aghiorit Efrem 

Katunakiotul. A petrecut în Sfântul Munte65 de ani de aspră nevoinţă, departe de lume, 

sărac întru cele ale lumii dar bogat întru Dumnezeu, prin harismele mai presus de fire ale 

Duhului Sfânt, pe care le dobândise, şi s-a arătat ucenic harismatic. 398 În epoca noastră 

materialistă, dobândirea harismelor Duhului Sfânt este cu adevărat anevoioasă, nu însă şi 

cu neputinţă.  

Fericitul stareţ era omul lui Dumnezeu, călugărul osârduitor care a adeverit 

cuvântul Sfântului Ioan Sinaitul, cum că monahul este „neîncetată silire a firii”. Înseta 

nevoit după dumnezeiescul har, păstrându-şi râvna de început până la sfârşiturile vieţii 

sale şi dobândind lăuntric lucrarea rugăciunii. 399 Avea, de asemenea, darul lqcrimilor, la 

o măsură neînchipuită; plângea în hohote atât la dumnezeiasca Liturghie, cât şi seară de 

seară în rugăciunile sale pentru fraţii cei întristaţi şi pentru mântuirea întregii lumi. 400 Fie 

şi numai vederea lui trăda înalta sa stare duhovnicească lăuntrică; socoteai că îl zăreşti pe 

văzătorul de Dumnezeu Moisi. Stând înaintea lui, deveneai transparent. Cu ochii 

deosebitori ai sufletului său îţi făcea „radiografia duhovnicească” 401.  

                                                 
398 Monahul Iosif Vatopedinul, Ne vorbeşte Părintele Efrem Katunakiotul, Editura Cartea Ortodoxă, Galaţi, 
2004, p. 5  
399 Ibidem, p. 6 
400 Ibidem  
401 Ibidem  
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Prin acrivia conştiinţei şi prin covârşitoarea iubire de osteneli întru nevoinţa 

ascultării şi a rugăciunii, a izbutit, cu împreună lucrarea dumnezeiescului har, să se arate 

chip al cuvioşiei aghiorite contemporane.  

Deşi era un isihast, îi îndruma pe monahi mai cu seamă către ascultare, ca şi cele 

ale desăvârşirii duhovniceşti. 402 Stăruia cu precădere asupra odihnirii stareţului de către 

ucenic, ca semn şi mărturie a înaintării monahului.  

Stareţul era cu totul minunat. Întreaga lui viaţă era o dumnezeiască Liturghie. 

Stareţul Efrem se făcuse izvor al dumnezeiescului har şi îl împărtăşea pe acesta ca un 

„împreună lucrător cu Dumnezeu” (I Cor. 3, 9) atunci când se ruga pentru cineva. De 

multe ori le citea celor care îl cercetau rugăciuni tocmite chiar de el, pline de înţelesuri 

dumnezeieşti, în vreme ce îşi punea mâna pe capul lor şi le împărtăşea astfel, simţit 

lucrarea cea „,mai presus de minte şi de simţire” a Sfântului Duh. 403  

Stareţul Efrem spunea că omul, atât timp cât trăieşte, trebuie să se nevoiască cu 

smerenie. Iar cea dintâi nevoinţă este să se biruiască pe sine însuşi. Primul şi cel mai 

mare vrăjmaş al omului nu este diavolul. 404 Nu, ci este omul însuşi cu sinea lui vicleană. 

Şi aceasta deoarece nu ascultă de cel care îl poate sfătui, şi face ceea ce îi spune gândul 

său. Şi deşi avem atâţia Sfinţi Părinţi cărora le putem urma, citindu-le scrierile, cu toate 

acestea egoismul nostru ne stăpâneşte de multe ori. Atunci când omul se biruieşte pe sine 

înaintea lui Dumnezeu el este cel mai mare mucenic şi purtător de biruinţă. 405  

Ascultarea le va aduce pe toate. Ascultarea va aduce harul. Cea mai mică 

neascultare de Stareţ alungă harul. Toate patimile se tămăduiesc încetul cu încetul prin 

ascultare. Nici preoţia, nici postul, nici nevoinţa ne mântuiesc, numai ascultarea. 

Ascultarea face minuni. Ascultarea este smerenie. 406 Aceasta va aduce toate harismele. 

Ca urmare a ascultării dăruieşte Hristos rugăciunea. Ascultarea mântuieşte iar nu 

rugăciunea. Teologia este roada rugăciunii, iar rugăciunea este roada ascultării. 407 

Ascultarea este izvorul rugăciunii, iar rugăciunea este izvorul harului, a lacrimilor, a 

dumnezeieştii luminări, a căldurii şi râvnei dumnezeieşti.  
                                                 
402 Ibidem, p. 7 
403 Ibidem, p. 8  
404 Ieromonahul Iosif Aghioritul, Stareţul Efrem Katunakiotul, Editura Evanghelismos, Bucureşti, 2004, p. 
208  
405 Ibidem, p. 209  
406 Monahul Iosif Vatopedinul, op. cit., p 74  
407 Ibidem¸ p. 75   
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Să ne smerim pentru sine şi să ne vedem pe noi înşine păcătoşi, vinovaţi, 

nevrednici şi mai prejos decât toţi. Aceasta cere harul de la noi căci suntem cu adevărat 

aşa, de vreme ce înlăuntrul nostru se mişcă patimile omului celui vechi. 408 Asupra acestei 

osândiri de sine, ca şi cunoaşterii de sine stăruie îndelung Sfântul Simeon Noul-Teolog.  

Când obiceiul bun se înstăpâneşte, atunci duhul smereniei, mişcat de har, se 

apropie de inima şi de mintea omului, care îi vede pe ceilalţi ca sfinţi, ca îngeri şi se 

mângâie întru lacrimile sale. 409  

Rodul desăvârşitei ascultări s-a întemeiat pe smerenie. A spus ceva Stareţul „Să 

fie binecuvântat!”. Şi nimic să nu te tulbure, căci de vreme ce faci ascultare, te vei 

mântui. Cu cât ai mai multă evlavie şi iubeşti pe Stareţul tău, cu atât vei dobândi mai 

mult har. Harul ascultării îl înconjoară ca un foc pe ucenic şi diavolul nu poate să-l 

vatăme. 410  

Despre îndreptăţire nu este scris nimic în Sfânta Scriptură. Sfinţi nu numai că nu 

se îndreptăţesc, ba chiar suferă de bunăvoie pentru alţii.  

Tu să te îndrepţi pe sine însuşi, să nu aştepţi ca ceilalţi să se îndrepte. Tu să te 

smereşti, spune stareţul Efrem, să te calce toţi în picioare. 411 Abia atunci eşti în regulă. 

Tu să te înarmezi cu răbdare. Acesta este drumul Crucii.  

Smereşte-te şi spune, fie fratelui, fie stareţului: „Iartă-mă”.  

Ascultarea îl duce pe om nu numai la nepătimirea trupească, dar şi la cea 

sufletească. 412  

Cercetaţi şi veţi afla că ascultarea vine de la Dumnezeirea Treimică. Hristos spune 

că „N-am venit să fac Voia Mea, ci voia Celui Ce M-a trimis pe Mine” (In. 6, 38). De 

acolo începe ascultarea. De aceea cel care face ascultare îi urmează lui Hristos.  

Dacă nu faci ascultare oarbă, nu uric treptele duhovniceşti. Ascultarea oarbă este 

să nu te îndreptăţeşti pe tine însuţi şi să te smereşti nu numai înaintea stareţului, dar nici 

măcar înaintea fratelui tău. 413 Nici chiar înaintea fratelui tău să nu te îndreptăţeşti pe tine 

însuţi, ci întotdeauna să te socoţi pe tine însuţi mai prejos decât toţi. Acela care face 

                                                 
408 Ibidem, p. 76  
409 Ibidem, p. 77  
410 Ibidem, p. 78  
411 Ieromonahul Iosif Aghioritul, op. cit., p. 210  
412 Ibidem, p. 176  
413 Ibidem, p. 177  
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ascultare de stareţul său Îi urmează lui Hristos, Care a făcut ascultare de Tatăl Său. Şi 

astfel Dumnezeu Se simte îndatorat să-l binecuvinteze pe cel care Îi urmează.  

Dacă vrei să le găseşti pe cele duhovniceşti să te sileşti pe tine însuţi şi în primul 

rând la ascultare.  

Dacă citiţi cărţile Sfinţilor Părinţi veţi vedea că mulţi s-au sfinţit cu uşurinţă fără 

să-şi facă prea multe griji, fără să ducă lupte ascetice. Dar cum s-au sfinţit? Au ales 

ascultarea.  

Vieţile Părinţilor noştri ne arată că ei s-au smerit şi au înaintat duhovniceşte fără 

mari osteneli, jertfe sau nevoinţe, pentru că pliniseră nevoinţa ascultării. Ascultarea este 

smerenia făptuitoare 414, şi Dumnezeu „celor smeriţi le dă har” (Iacov 4, 6).  

 

2. Marea smerenie a Stareţului  

Patru tineri din Atena l-au cercetat pe Părintele Efrem pentru întâia oară. 415 Dar 

stareţul era bolnav şi nu-i putea primi. Au stat de vorbă însă despre lucruri duhovniceşti 

cu un monah din obştea lui pe care l-au rugat să le dea ceva ca binecuvântare de la stareţ. 

Când monahul acesta a mers la chilia părintelui Efrem ca să ia iconiţe şi să li le dea ca 

binecuvântare, l-a urmat pe ascuns şi unul dintre ei, ca să audă măcar glasul cuviosului. 

De cum l-a auzit pe stareţ zicându-i ucenicului său cu glas stins „Da, dă-le!”, s-a gândit 

„Măi, măi! Vom lua iconiţe cu binecuvântare de la părintele Efrem Katunakiotul şi le 

vom arăta şi celorlalţi în Atena!” Atunci s-a auzit pe dată glasul puternic al stareţului 

zicând: „Nu, să nu le dai nimic!”416. Tânărul a rămas, fireşte, uimit. 

S-ar cuveni să spunem că întâmplarea aceasta nu vădeşte doar harisma străvederii, 

ci şi marea smerenie a stareţului. 417 El nu voia să dobândească faimă, să-l cunoască mulţi 

oameni şi să-i clădească un renume. Socotea despre sine că nu este nimic şi că nu 

săvârşise nici un lucru însemnat în viaţă prin propriile puteri. Spunea că harul i le dăduse 

pe toate, pe degeaba. Ca adevărat aghiorit, îi plăcea să rămână neştiut, însă harul 

dumnezeiesc îl trăda. „Nu poate o cetate aflată pe vârf de munte să se ascundă” (Matei 5, 

14).  

                                                 
414 Ibidem, p. 178 
415 Monahul Iosif Vatopedinul, op. cit. p.114 
416 Ibidem, p. 156 
417 Ibidem 
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Fericitul stareţ, cel asemenea cu îngerii, spunea cu necuprinsă zdrobire despre 

aceste descoperiri dumnezeieşti: 

„Când liturghiseam şi aveam această vedenie, antimisul se uda atât de mult din 

pricina lacrimilor, încât părea că l-aş fi pus în apă. În această stare mă aflam, vedeam de-

a dreapta şi de-a stânga îngeri slujind dumnezeieştile Taine împreună cu mine”418. 

Datorită smereniei sale adânci, Dumnezeu i-a dăruit Părintelui Efrem într-o 

măsură nespusă darul lacrimilor, încât adesea nu se putea stăpâni. Pentru aceasta şi este 

îngreuiat să stea de vorbă cu oamenii. 

Harul se păstrează prin smerenie şi prin mulţumirea adusă lui Dumnezeu.419 

Smerenie ai atunci când spui: „Eu nu sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca 

pe unul din argaţii tăi” (Luca 15, 19). 

Când vine harul uiţi şi mâhnirile şi ostenelile şi toate merg bine. Însă atunci când 

vine întristarea, uiţi de mângâierile harului şi spui: „Dumnezeu m-a părăsit. Nici să mă 

rog nu mai pot, parcă aş fi sortit iadului” 420. Când te cercetează harul uiţi de amărăciunea 

durerilor, iar atunci când eşti cuprins de întristare, uiţi de dulceaţa harului.421 Aşa este. În 

felul acesta omul învaţă să se smerească. „Dar nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este 

întru mine” (I Cor 15, 10), precum spune Apostolul.  

Rugăciunile tocmite cu propriile cuvinte sunt aducătoare de roade, mai cu seamă 

pentru cei începători. Începem rugăciunea în chipul unei mărturisiri, ca şi când am grăi 

faţă către faţă cu cineva pe care l-m întâlnit. Cerem mai întâi iertare pentru greşelile 

noastre, iar apoi Îl rugăm pe Domnul să ne înveţe El cum să plinim voia Lui şi cum să ne 

păzim de ispite. 422 

Această rugăciune de mărturisire este mult folositoare, căci prin osândirea de sine 

– prin care mărturisim neîncetat feluritele noastre vinovăţii – se naşte smerenia, care este 

tronul harului divin. 423 „Smeritu-m-am şi m-am mântuit pe mine Domnul” (Psalmi 114, 

6). Când prilejuim în felul acesta, lucrarea harului, atunci se uneşte cu mintea. 

                                                 
418 Ibidem 
419 Ibidem, p. 131 
420 Ieromonahul Iosif Aghioritul, op. cit. p. 239 
421 Ibidem p. 237 
422 Ibidem 
423 Monahul Iosif Vatopedinul, op. cit. p. 92 
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Pe cai care îl întrebau despre folosirea respiraţiei la rugăciune, nu-i sfătuia către 

aceasta. Stăruia numai asupra osârduirii în scurta rugăciune a lui Iisus. După cum am 

spus, atunci când există semne de uscăciune şi mistuire, începutul poate fi pus prin 

rugăciunea făcută cu propriile cuvinte şi întru adânc de smerenie. 424 
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Concluzii 
 

În vremurile de azi, nimic nu este mai străin decât aceste virtuţi: smerenia şi 

ascultarea. Acum, când fiecare se crede stăpân pe sine şi face ce vrea, nu mai are nici un 

stăpân, iar aceste virtuţi merg parcă împotrivă, nu se leagă deloc cu realitatea. Parcă ar fi 

adevărate poveşti, de odinioară, căci există replica „era în vremea aceea”, acum lumea a 

evoluat, s-a modernizat, nu se mai poate trăi ca atunci.  

Dar, pe cât de folositoare au fost învăţăturile părinţilor athoniţi ai secolului XX 

despre smerenie, pe atât de actuale şi de necesare sunt ele în zilele noastre, numai că 

înrobirea omului contemporan faţă de lucrurile sensibili, şi subjugarea sa de către patimi 

îi închid calea spre comuniunea cu Dumnezeu.  

În lumea în care trăim, există, totuşi, cu darul lui Dumnezeu, oameni ştiuţi numai 

de el care împlinesc, în cămara inimii lor, poruncile dumnezeieşti cu atâta patimă şi 

râvnă, că poate pentru aceşti „tainici ai Domnului” mai există lumea astăzi. Aceşti 

oameni ştiu ce înseamnă împlinirea poruncilor dumnezeieşti şi trăirea sub ascultarea unul 

povăţuitor dumnezeiesc, într-un cuvânt, ce înseamnă a duce o viaţă de smerenie şi 

ascultare după porunca şi pilda Mântuitorului Hristos, Care Dumnezeu fiind, S-a smerit 

pe Sine până la moarte, ascultare făcând de Părintele Său, pentru răscumpărarea noastră.  

Scopul împlinirii poruncilor dumnezeieşti este curăţenia inimii. Folosul cel mai 

important care rezultă din împlinirea poruncilor dumnezeieşti este ca omul să poată 

dobândi virtuţile. Fiecare patimă ori lucrare rea este războită şi doborâtă prin virtutea 

contrară. Şi acum , la originea căderii, a răului, a stat mândria lui Lucifer şi apoi 

neascultarea lui Adam de porunca lui Dumnezeu, aceleaşi patimi se află în vârful 

piramidei şi astăzi. Iar biruirea lor se face prin virtuţile contrare lor – smerenia şi 

ascultarea.  

Dobândirea virtuţilor se face treptat, deoarece o virtute depinde de alta. 

„Împărăteasa virtuţilor” este smerenia şi de ea se leagă toate celelalte virtuţi. Cel care a 

reuşit să dobândească smerenia în inima sa a devenit mort pentru lume. şi cel care a murit 

pentru lume a biruit răul din el, şi în unul din aceştia îşi face locaş Dumnezeu. Drumul 

este greu şi anevoios, dar prin muncă, stăruinţă şi, cu ajutorul harului dumnezeiesc, 
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creştinul cu adevărat doritor de mântuire nu se va lăsa biruit de „deşertăciunea acestei 

lumi trecătoare” şi va dobândi acest mare dar dumnezeiesc – smerenia.  

În cuprinsul lucrării am acordat un loc deosebit şi o mare importanţă Sfântului 

Siluan Athonitul. Sfântul Siluan e omul care, realizând dubla poruncă a iubirii de 

Dumnezeu şi a iubirii de aproapele, e chemat să fie mângâiere şi mângâietor, mai ales în 

vremea noastră, când există atâtea confruntări şi tensiuni, conflicte între popoare, între 

sexe, afară de conflictele ce le poartă înlăuntrul său fiecare din noi înşine.  

Prin cuvintele Sfântului Siluan „Ţine-ţi mintea în iad şi nu deznădăjdui!” putem 

constata pe de o parte tragedia existenţei noastre, iar pe de altă parte putem constata şi 

crede că viaţa noastră are un sens.  

Mărturia Sfântului Siluan e preţioasă, pentru că el însuşi e o persoană 

transfigurată şi care, ca făptură nouă, contribuie la transfigurarea societăţii, universului şi 

tuturor oamenilor.  

Să ne rugăm Sfântului Siluan ca şi noii să ne găsim mângâierea pe care a găsit-o 

el, mângâiere pentru toată lumea şi să continuăm calea la sfârşitul căreia să întâlnim 

adevărata faţă a lui Hristos, care e singura mângâiere pentru lumea întreagă.  
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