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„Ultima sa chilie (a Sfântului Siluan, n.n.) era la același 
etaj cu chilia igumenului. Noaptea, se ducea adeseori într’o 
altă chilie mică, ce îi slujea drept magazie de lemne, aflată la 
același etaj, în rând cu alte chilii care, după împuţinarea numă-
rului fraţilor obștii fuseseră preschimbate în depozite de lem-
ne, într’un coridor înfundat și adânc, cu pereţi de piatră deo-
sebit de groși. În această cămăruie de piatră afla o și mai mare 
însingurare, și deplină liniște și întunerec. (…) Stând înain-
tea Tatălui, după porunca Domnului, în taină. (…) înlăun-
trul său neîncetat purta focul iubirii lui Hristos. ” 

(Arhimandritul Sofronie, 
Viaţa și învăţătura Stareţului Siluan, p. 196)





„CHILIA DE PE CORIDORUL 
SMERENIEI LUI HRISTOS”

Mântuitorul Însuși a grăit inimii Sfântului Siluan cuvân-
tul cel de pe urmă: „Ţine-ţi mintea în iad, dar nu 
deznădăjdui.” Împreună cu acest cuvânt, rostit de 

Însuși Hristos, Sfântul Siluan a primit întreg harul de a-l 
putea purta până la sfârșit. O adaptare a cuvântului ar putea 
fi: „Tine-ţi mintea în iad, nădăjduind întru Domnul.” Sau: 
„Ţine-ţi mintea în iad, abandonându-te plin de nădejde 
întru mâinile Domnului.” Domnul este întru însuși duhov-
nicul nostru, adică Hristos Însuși ne vorbește prin duhov-
nicul nostru. Partea a doua a cuvântului în această formu-
lare este centrată direct pe Dumnezeu-Cuvântul, iar forma 
sa de expresie este pozitivă. Ea nu are aceeași putere ca 
expresia originală, dată Sfântului Siluan, dar ne ajută să 
înţelegem mai adânc și înţelesul tainic al acestui cuvânt 
înfricoșător, căci doar prin acest cuvânt, spun unii, se vor 
mântui cei de pe urmă. 

Mult s-a nevoit Ava Rafail Noica să combată părerea că 
a nu deznădăjdui era o interdicţie. Preacuviosul Părinte 
Rafail mereu a specificat că „nu deznădăjdui” înseamnă că 
nu este nevoie să deznădăjduim, nu că ar fi interzis să 
deznădăjduim. Adică, Mântuitorul deja a biruit iadul, de 
aceea nu mai este nevoie să deznădăjduim. De mare folos 
este explicaţia Părintelui Rafail referitoare la prima parte a 
cuvântului – anume: „de ce te zbaţi, de ce încerci să ieși de 
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acolo?”, arătând prin această interpretare însăși natura 
deznădejdii lui Siluan, care, văzându-și neputinţa de a 
se izbăvi singur, deznădăjduia. „Stai acolo unde ești, în 
iad, și nu deznădăjdui.”, ar fi tâlcul acestui cuvânt. Aceas-
ta este biruinţa dată lui de Hristos. A fost primul om care 
I-a putut primi cuvântul și de atunci noi tot încercăm să-l 
cuprindem în înţelesurile lui cele mai adânci. Hristos i-a 
dat biruinţa de la vârful piramidei răsturnate, biruinţa 
totală asupra iadului, dragostea desăvârșită: „Dar reve-
nind la Sfântul Siluan, în Sfântul Siluan s-au trăit lucru-
rile acestea până la limită, dincolo de care nu mai există 
nevoinţă. Că mai jos decât în iad – iadul trăit, fiindcă Pro-
nia lui Dumnezeu i-a lăsat trăirea aceasta înfricoşătoare 
şi, într-un anume sens, vecinică – nu există mai jos, mai 
departe decât iadul vecinic. Dar nădejdea întru Dum-
nezeu, dincolo de vecinicia acestui iad – nu există nici 
aici un mai departe. În Siluan, omul şi-a atins culmile, şi 
de adânc, şi de înălţime. Şi se găseşte că acest Sf. Siluan 
a fost unul din cei mai mari sfinţi ai istoriei.” (Ierom. 
Rafail Noica, Cultura Duhului, p. 38)

Biserica vorbește mereu despre cele trei virtuţi: cre-
dinţa, nădejdea, dragostea. Siluan spune într-un loc din 
scrierile sale că și credinţa este o dragoste, dar mai mică, 
și nădejdea este o dragoste, dar încă nedesăvârșită, dar 
dragostea este cea mai mare dintre toate. Primul prag, al 
credinţei – cea mai mică iubire dintre toate, Siluan l-a 
biruit în tinereţe, când, auzind de la bucătăreasa care a 
mers la Moaștele Sfântului Ioan de Sezionov că există 
sfinţi atât de aproape (în Sezionov, un sat din apropierea 
satului natal, Shovskoe), a putut birui clătinarea credinţei 
sale din prima copilărie, venită prin negustorul de cărţi 



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 9

care a trecut pragul casei părintelui său, și care a între-
bat într-un acces de necredinţă: „Unde este Dumnezeu?”

Mai apoi, însăși Maica Domnului i-a întărit credinţa 
prin cuvântul tainic și mângâietor: „Nu–mi este plăcut a 
privi la tine și a vedea ce faci.” Prin acest cuvânt plin de 
duioșie și blândeţe, Maica Domnului a reaprins focul cre-
dinţei Sfântului Siluan în tinereţe. 

Iar prin cuvântul lui Hristos: „Ţine-ţi mintea în iad, 
dar nu deznădăjdui” a putut ajunge la începutul dra-
gostei celei fără de sfârșit. De acolo începând, mulţi ani 
i-au trebui să și-o însușească. Nădejdea s-a întărit veșnic 
într-însul și a putut păși plin de dragoste către smerenia 
cea adâncă a lui Hristos, altfel, de negrăit și de neajuns. 
Despre coridorul Sfântului Siluan pe care-l descrie 
Arhimandritul Sofronie s-ar putea scrie cărţi întregi. Este 
coridorul smereniei celei negrăite a lui Hristos: „Ulti-
ma sa chilie era la același etaj cu chilia igumenului. Noaptea, 
se ducea adeseori într’o altă chilie mică, ce îi slujea drept maga-
zie de lemne, aflată la același etaj, în rând cu alte chilii care, 
după împuţinarea numărului fraţilor obștii fuseseră preschim-
bate în depozite de lemne, într’un coridor înfundat și adânc, 
cu pereţi de piatră deosebit de groși. În această cămăruie de 
piatră afla o și mai mare însingurare, și deplină liniște și întu-
nerec. (…) Stând înaintea Tatălui, după porunca Domnului, 
în taină. (…) înlăuntrul său neîncetat purta focul iubirii lui 
Hristos.” (Arhimandritul Sofronie, Viaţa și învăţătura 
Stareţului Siluan, p. 196)



VASILE CĂLIN DRĂGAN10

„MY BELOVED ENEMY, I JUST 
LOVE YOU”

I was listening once, unobserved, the conversation of 
an Elder, în Mount Athos, with his spiritual son, about 
the love for our enemies:

The Elder said:

„The Love for our enemies speaks like this:

I love you as you are.
When you do hurt me, I just love you.
When you tear my soul apart,
I am just în the beginning of my love for you.
When you wound my heart, I surround you with my 

humility of love.
When you hate me, I pray that my love comes out as 

the July Sun.
When you leave me, I love you as the Full Moon hum-

bly shows its light în the clear night sky – the light that 
comes from the All Mighty Sun.

When you steal from me, my love enriches you.
When you curse me, my love blesses you.
When you are my enemy, I am your best friend.
When you lie to me, my love is always telling you the 

whole truth
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My love is above friendship and it comes from God.
Highest love has no friends or enemies în the usual 

meaning:
It has just brothers: My brother is my life, Saint Silouan 

says.
I love you, my brother, especially when you are my enemy.
I pray for you when you cannot do anything but think 

at me with hate.
When you trigger me, I ask Our Lord to bless you 

instantly.
Give me all your hate, I will give you all my love.
Give me a slap, I will give you a hand.
Give me an insult, I will give you a kind smile.
Give me a shoot, I will give you a warm cup of tea.
Give me your worse, I will give you my best.
Love for enemies melts down my anger and hate.
Love for enemies is always personal love.
Love for enemies is the core of personal love
Personal love is the opposite of individualistic selfish-

ness.
Without God’s grace I am nothing: just bitterness and 

tears, simply unworthy ground.
Personal love is at its highest peak în the act of love 

for enemies.
My love for my enemies it’s like a tsunami wave. A 

tsunami of love.
My love for my enemies it’s like an anti-atomic bomb 

of love.
The Person loves all the atoms.
My love for my enemies it’s like a hurricane of love.
My love for my enemies is like a torrent of hot lava. 

A torrent of pure love.
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My love for my enemies it’s like a soft grasp.
My love for my enemies it’s like a soft warm breeze 

that comforts your ears.
My love for my enemies is like a small drop of hot 

water în the middle of a frozen ocean.
My love for my enemies it is like a thin ray of light – 

smaller than hair – that penetrates the enormous lead 
wall that surrounds us.

My beloved enemy, you are my best friend. I can only 
love you forever. And ever. And ever after. This is how 
love for enemies speaks.

I am the worst of all people în the world. There is no 
other enemy în the whole world but myself. From this 
lowest point I do just love you. Your hate puts me on the 
cross. I die în love. Every day I die many times. My love 
allways goes on the cross for my enemy. On the cross 
love is at maximum.

Can you just love thy enemy? 
Can you just go on the cross for him? 
Can you just pray for thy enemy?”
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CELE DOUĂ  FELURI DE IUBIRE. 
„MULT IUBITUL MEU VRĂJMAȘ”

Există două feluri de iubire: o iubire firească, precum 
a copilului pentru mamă și a mamei pentru prunc, 
a fiului faţă de tată, a fratelui faţă de soră, a vecini-

lor faţă de vecini, a soţului faţă de soţie, a omului către 
omul pe care-l cunoaște și-l cinstește. Există însă, o iubi-
re mai largă, mai adâncă, atotcuprinzătoare, care prin 
esenţa ei este lipsită de întoarcere asupră: iubirea de 
vrăjmași. Este iubirea celui rănit faţă de cel care rănește, 
a celui lovit faţă de cel care l-a lovit, a celui agresat faţă 
de agresor, a victimei faţă de abuzator, a celui creștin faţă 
de asupritor. Aceasta este iubirea supra-firească, care se 
dă oamenilor arareori, doar întru Duhul Sfânt. Sfinţii 
Părinţi spun că nu este bine să ne grăbim a ajunge repe-
de la cele supra-firești, ca să nu cădem în cele sub-firești, 
ori nefirești. Iubirea nefirească este o iubire pătimașă, o 
iubire scâlciată, viciată, căzută. Cel mai bine este să păs-
trăm iubirea firească neîntinată, iar când avem necazuri 
din partea aproapelui, să căutăm a ne îndrepta noi înșine. 
Când simţi în inima ta iubirea faţă de vrăjmași (ea este 
imposibilă omului, nu este o capacitate a nostră fireas-
că, ci se dă și o primim doar ca dar al Duhului Sfânt, pen-
tru bunăvoinţa noastră faţă de cel care ne urăște, sau ne 
blesteamă), atunci noi se cuvine a fi recunoscători pen-
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tru ea, și să ne considerăm nevrednici, iar nu a ne-o aro-
ga ca pe o putere firească. O avem, dar nu de la noi, ci 
de la Duhul Sfânt. Desigur, în veșnicie, când sufletul se 
întărește treptat în bine, chiar și cele suprafirești vor deve-
ni precum cele ale noastre, însă numai prin darul haru-
lui Duhului Sfânt. 

Sfinţii, care au dobândit darul iubirii de vrăjmași, 
iubesc precum Dumnezeu, întreaga lume, Întregul Adam, 
dar mai ales pe vrăjmași. Cuviosul Sofronie de la Essex 
nu doar că a tematizat mult iubirea de vrăjmași în scrie-
rile sale, ci chiar a ridicat-o la rangul absolut, numind-o 
„singurul criteriu sigur al adevărului.” Pentru o minte 
raţionalistă, a spune că adevărul nu este corespondenţa 
cu realitatea așa-zis obiectivă, ci puterea de a iubi pe cei 
ce ne urăsc este o utopie. Adevărul personal însă, Per-
soana, se manifestă primordial ca iubire, iar maximum-
ul Persoanei este iubirea de vrăjmași – Adevărul abso-
lut. Chiar și o minte raţională poate identifica în iubirea 
de vrăjmași lipsa „subiectivismului” a părtinirii, de vre-
me ce, aparent, nu avem nici un beneficiu iubind pe cei 
care ne fac rău. Raţionalistul precaut se oprește la limita 
celui care-i face rău. Este un ecou în el al legii celei vechi, 
care recomanda a urî pe cel care ne urăște, a aplica Legea 
Talionului, căruia individul raţionalist încă nu i se poa-
te sustrage cu puterile sale. Puţin mai avansat, insul 
raţionalist cu accente personaliste trece dincolo de aceas-
tă falsă peratologie care ne mărginește prin sesizarea rău-
lui din celălalt și răzbunare, încercând să-l asume prin 
îndreptăţirea acelui rău, prin scuzarea celuilalt, însă el 
se scufundă fiind copleșit de falsa vinovăţie. El supune 
răul analizei categoriale și comandamentelor etice, însă 
acestea se distorsionează, se îndoaie sub povara lor. De 
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ce? Pentru că răul nu are substanţă, nu are viaţă în sine, 
nu are existenţă în sine, este doar o scâlciere, o parazita-
re a binelui. Așadar, analiza răului este supunerea unei 
substanţe false categoriilor celor sănătoase ale minţii 
noastre. 

Îndărătul tuturor răzbunărilor omului se ascunde tea-
ma de moarte. Creștinul crede în înviere, nu se teme de 
moarte. Cine a biruit moartea – „our last enemy” – a biru-
it totul. Majoritatea analiștilor răului cad subtil în erezia 
dualismului, acordând răului substanţă, polarizându-l 
cu însuși binele. Este ca și cum ai pune pe talerele unei 
balanţe absurde omul cu boala lui, floarea cu o picătură 
de noroi de pe o petală, întreg cerul senin de vară cu o 
mic fum care îl murdărește, etc. Ortodoxia de limită maxi-
mă știe că, chiar și atunci când răul pare că a crescut în 
dinamica lui până la a face binele de nerecunoscut, asta 
este tot dovada atotputerniciei lui Dumnezeu care lasă 
răul să se manifeste până la ultimele lui limite. Însă Hris-
tos a biruit tot iadul. Nu va birui, ci a biruit deja. Faţă 
de analistul raţional, care trece totul prin filtrul gândirii-
judecată, nevoitorul ortodox evită din start căile analiti-
ce, ocolește mintea-judecată, pentru că, din experienţă a 
observat un efect nedorit al coborârii în mintea-judeca-
tă: omul cade într-un întuneric, coboară din vederea lumi-
nii celei nezidite, harul se retrage și îl lasă pe om păgubaș, 
o perioadă destul de lungă de timp. Așadar, este mai de 
folos omului să evite căile minţii-judecată și să se dăru-
iască cu toate puterile rugăciuni; rugăciunii, iar nu ana-
lizei patimilor. Sfinţii nu mai fac nici măcar analitica bine-
lui – care pe anumite trepte aduce mult folos duhovnicesc, 
doar că-l întoarce pe om asupră și poate cădea în slavă 
deșartă, ci doar se dăruiesc total atât iubirii lui Dumne-
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zeu, fără întoarcere asupră, cât și rugăciunii pentru întrea-
ga lume. 

Personalismul ortodox trece complet dincolo de min-
tea-judecată („mintuliţa”) și, fără a mai îndreptăţi raţional 
răul celuilalt, se roagă cu dragoste pentru el, ba chiar cu 
poftă. Rugăciunea pentru vrăjmași deschide Poarta Ceru-
lui pentru că-l deschide pe cel care ne urăște Dumneze-
ului Treimic. Se iese din egoismul răzbunării și se intră 
în domeniul categoriilor vii ale fiinţei, în șuvoiul nemăr-
ginit al iubirii lui Dumnezeu, unde iubirea pentru vrăjmași 
este desăvârșită.
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GÂNDURI DE CRĂCIUN. 
DESPRE IUBIREA APROAPELUI 

„CA PE TINE ÎNSUŢI”

Ce înseamnă „ca pe tine însuţi?” Înseamnă că noi 
suntem una, că avem aceeași fire: trebuie să fim mai 
profunzi în înţelegere. Nu este o chestiune psiho-

logică, morală: te iubesc așa cum mă iubesc pe mine, în 
felul (doar prin gesturile, cuvintele, atitudinile) în care 
mă iubesc pe mine, sau doar o chestiune de cantitate: cât 
mă iubesc pe mine, atât și pe tine, deși și aceste două 
nivelui sunt bune, ba chiar bune foarte, doar că ele sunt 
primitive. Nivelul psihologic și cel etic sunt primii pași, 
dar ei trebuie depășiţi cu înţelegerea și trăirea. Iubirea 
aproapelui este o chestiune de identitate adâncă a firii: 
eu sunt tu, noi doi avem aceeași fire, doar în ipostasuri 
diferite. Tocmai această fire a mea și a noastră a tuturor, 
gigantică, a asumat-o Hristos-Dumnezeu în Ipostasul 
său. Este de mare folos să știi acest lucru înainte de a-l 
iubi pe aproapele tău, ba chiar tocmai, și numai și numai 
în baza acestui fapt, că noi suntem una – un singur Adam 
în miliarde de ipostasuri, putem noi iubi pe aproapele, 
oricare ar fi el, ca pe mine însumi. 

A-l iubi pe aproapele înseamnă a te ruga pentru Între-
gul Adam ca pentru tine însuţi, spune Părintele Sofronie 
de la Essex. Mulţi oameni au putut dobândi cea mai mare 
iubire pe pământ - iubirea de vrăjmași - tocmai înţelegând 
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și trăind lăuntric starea întregului Adam: când toţi sun-
tem unul, nu mai rămâne decât dragostea. și zice Siluan: 
„Noi toţi avem o fire, nu trebuie să facem nimic special pen-
tru unitatea noastră, însă PUTEREA DE A IUBI o dă Duhul 
Sfânt, Dumnezeu.” Aici se vede adânca genialitate a Sfân-
tului din care înţelege atât unitatea noastră, cât și a cau-
za slăbirii unităţii noastre: scăderea iubirii. Iubirea unește 
- ca să zicem așa - ceea ce Dumnezeu a zidit deja ca uni-
tate. Crește iubirea, crește și unitatea, crește și rugăciu-
nea pentru aproapele. Cine crede că omul enipostaziază 
firi diferite, greșește teologic și antropologic: toţi oame-
nii enipostaziază aceeași fire: firea omenească. Sunt două 
firi: cea dumnezeiască și cea omenească. Sinodul Calce-
don tocmai aceste subtilităţi le dogmatizează. Însă, dacă 
știm și noi adevărul dogmatic – că omul enipostaziază 
ACEEAȘI fire cu miliarde de alte persoane, precum Dum-
nezeu-Preasfânta Treime, căci Dumnezeu ne-a creat pe 
toţi după chipul său multi-ipostatic, atunci iubirea aproa-
pelui ca pe mine însumi se fundamentează ontologic în 
substratul firii, într-o realitate dogmatică, iar nu într-o 
condiţie psihologică, ori etică. Acum ieșim din formalis-
mul condiţional și intrăm în șuvoiul iubirii necondiţionate 
pentru întregul Adam. 

Taina iubirii aproapelui este taina intrării în marea 
dragoste a lui Dumnezeu pentru om. Cine își iubește 
aproapele, îl iubește intrând în suvoiul nemărginit, fără 
de sfârșit al lui Dumnezeu pentru om, pentru întreaga 
umanitate, pentru fiecare persoană-ipostas în parte. În 
Dumnezeu, omul este veșnic și nemărginit. De aceea, 
întru Hristos, totul devine „ușor”, mai ales ceea ce pen-
tru om este imposibil. Hristos se naște din nou: slăviţi-l. 
El ia în ipostasul Său firea mea, care este și firea ta, și a 
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lui. Această fire o va înălţa de-a dreapta lui Dumnezeu: 
între Dumnezeu și om este o comensurabilitate totală. 
Hristos ne cheamă să fim așa cum ne-a gândit dintru 
început: dumnezei după har, întru principiul ipostatic, 
până la totală identitate cu El, întru dragoste și smere-
nie. Nici mai mult, dar nici mai puţin.



VASILE CĂLIN DRĂGAN20

„ADMITERE” LA 
ACADEMIA DUHOVNICEASCĂ 

1. Dintre toţi oamenii de pe pământ: 
a) Eu sunt cel mai bun. 
b) Eu sunt printre cei mai buni. 
c) Eu nu sunt nici bun, nici rău. 
d) Eu sunt printre cei mai răi. 
e) Eu sunt cel mai rău dintre toţi. 

2. În ceea ce privește faptele dumneavoastră: 
a) Eu le-am făcut pe toate desăvârșit. 
b) Majoritatea faptelor mele sunt bune. 
c) Unele sunt bune, unele sunt rele. 
d) Cele mai multe sunt rele. 
e) Cu adevărat, nu știu să fi făcut nimic bun în toată 

viaţa mea. 

3. Ce credeţi despre mântuire: 
a) Toţi vor pieri, doar eu singur mă voi mântui. 
b) Eu merit sigur să fiu mântuit. 
c) Nici un om nu se va mântui. 
d) Toţi se vor mântui, până și dracii, iadul va fi des-

fiinţat. 
e) Toţi se vor mântui, doar eu singur voi pieri. 
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4. Din punct de vedere etic: 
a) Toţi oamenii sunt niște ticăloși, eu sunt un om cum-

secade. 
b) Unii oameni sunt ticăloși, eu nu sunt un ticălos.
c) Nu toţi oamenii sunt ticăloși, dar nici eu nu sunt un 

ticălos. 
d). Eu sunt printre cei mai mari ticăloși din lume. 
e) Eu sunt cel mai mare ticălos din lume, de trei ori 

ticălosul, singurul vrednic de osânda iadului. 

5. Cine este cel mai mare din lume? 
a) Eu sunt cel mai mare dintre toţi, altul mai desă-

vârșit ca mine nu există. 
b) Eu sunt printre cei mai mari din lume. 
c) Eu sunt pe la mijloc, nici mare, dar nici mic. 
d) Eu sunt printre cei mai mici de pe pământ. 
e) Eu sunt cel mai mic dintre toţi. 

6. Cine este cel mai inţelept? 
a) Eu sunt cel mai mare înţelept. 
b) Eu sunt printre primii înţelepţi din lume. 
c) Eu îi depășesc în înţelepciune și pricepere pe cei 

din jurul meu. 
d) Eu sunt mai prost decât unii dintre noi 
e) Eu sunt cel mai prost dintre toţi. 

7. Cine este cel mai mândru? 
a) Eu sunt cel mai smerit dintre toţi. 
b) Eu sunt printre cei mai smeriţi din lume. 
c) Eu sunt de cele mai multe ori smerit, dar am momen-

te de mândrie. 
d) Eu sunt de cele mai multe ori un om mândru. 
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e) Eu sunt cel mai mândru și mai rău dintre toţi, sin-
gurul vrednic de osânda iadului. 

8. Sunteţi un sfânt sau un păcătos?
a) Eu sunt cel mai mare sfânt. 
b) Eu sunt cu un mare grad de sfinţenie. 
c) Eu nu prea am păcate, dar nici sfânt nu sunt. 
d) Eu sunt printre cei mai păcătoși. 
e) Eu sunt cel mai păcătos dintre toţi. 

9. Câte lucruri bune aţi săvârșit până acum? 
a) Am multe fapte bune, merg des la biserică, fac mul-

tă milostenie, nu sunt ca cei care toată ziua fac rele. 
b) Am mai făcut și fapte rele, dar majoritatea pe care 

le-am dus la bun sfârșit sunt bune și foarte bune. 
c) Am făcut multe lucruri bune, dar și multe fapte rele. 

Sunt ca toţi ceilalţi. 
d) Am făcut multe rele, dar nu-s eu chiar cel mai rău 

dintre toţi. 
e) Nu știu să fi pus început bun. Eu niciodată, nici un 

bine n-am făcut. 

10. Câte greșeli faceţi dumneavoastră? 
a) Eu nu greșesc niciodată. 
b) Toţi oamenii fac greșeli, mai puţin eu. 
c) Mai greșim, și unii și alţii. 
d) Eu numai greșeli fac, dar și din vina altora. 
e) Pe nimeni altul nu știu să fi greșit afară de mine. Eu 

sunt singurul vinovat de toate.
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Trei întrebări suplimentare (de rezervă):

11. Dintre toţi oamenii de pe pământ, dvs. sunteţi 
primul, sau ultimul?

a) Eu sunt întotdeauna primul.
b) Eu sunt printre primii.
c) Eu nu sunt nici primul, dar nici ultimul.
d) Eu sunt printre ultimii.
e) Eu sunt ultimul dintre toţi, sluga tuturor.

12. Cine merită să fie osândit?
a) Toţi ceilalţi, afară de mine.
b) Cei mai mulţi merită să fie osândiţi.
c) Unii merită să fie osândiţi, alţii merită să fie mântuiţi.
d) Nimeni nu merită să fie osândit, nici eu.
e) Eu singur merit să fiu osândit dintre toţi. Eu sânt 

singur vrednic de osânda iadului.

13. Domnul va împărţi la judecată oamenii în „oi și 
capre.” Cine sunteţi dvs.?

a) Oile sunt eu, caprele sunt ceilalţi.
b) Eu sunt oaie, caprele Dumnezeu le știe.
c) Eu nu sunt nici oaie, nici capră.
d) Eu sunt capră. Toţi oamenii sunt capre.
e) Caprele sunt eu, oile Dumnezeu le știe.

(Răspuns corect: doar punctul e)
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„CEL MAI SMERIT OM 
DE PE PĂMÂNT”

Un om oarecare a plecat într-o călătorie pentru a-l 
găsi pe cel mai smerit om de pe pământ. A umblat 
mult, din casă în casă, din poartă în poartă, din ţară 

în ţară.
Unul i-a zis:
– Eu sunt cel mai rău om de pe pământ.
Și s-a bucurat sufletul său de dânsul, căci acela era cu 

adevărat un om bun și desăvârșit.
Altul i-a grăit:
– Eu niciodată, nici un bine n-am făcut.
Și s-a mirat de dânsul, căci acela era plin de fapte bune. 

Altul, s-a căit astfel:
– Eu încă nu am pus început bun.
Și s-a minunat și de acela, căci nenumărate erau vir-

tuţile sale.
Altul, mai înţelept, i-a răspuns:
– Nici cele pe care trebuia să le săvârșesc nu le-am 

săvârșit.
Și s-a mulţumit cu răspunsul, căci cu adevărat acela 

le împlinise pe toate.
Altul zicea:
– Toţi se vor mântui, doar eu singur voi pieri.
Și nu l-a crezut, căci vedea cum acela se smerea mult 

prin acel cuvânt.
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Altul, fiind prigonit pe nedrept, zicea:
– Cu adevărat se cuvine să mor aici pentru păcatele 

mele.
Și l-a umplut de adâncă smerenie și pe omul nostru.
Altul, cânta un cântec plin de jale:
– „Când voi muri, mă voi cobori în iadul cel întune-

cat și voi plânge și voi striga: Unde ești iubirea mea? 
Unde ești, Mântuitorul meu? Unde ești dragostea mea?”
Și s-a umilit la inimă de taina cea mare a dânsului.
Altul se osândea pe sine cu putere la iad zicând:
– Singur sunt vrednic de osânda iadului!
Și l-a biruit pe omul nostru prin acel cuvânt cu adân-

ca lui smerenie.
Unul care înainte fusese un mare înţelept zicea:
– Eu sunt cel mai prost om de pe pământ!
Și întru aceasta a aflat adevărata smerenie și 

înţelepciune.
Altul, care înainte fusese un mare profesor de etică, 

plângea:
– Eu sunt cel mai mare ticălos dintre toţi!
Și i s-a înseninat sufletul dintru întâlnirea cu el.
Un bătrân pustnic i-a spus cu adâncă durere de ini-

mă:
– Pe nimeni altul nu știu să fi greșit afară de mine.
Și l-a vădit că era cel mai curat cu inima dintre toţi.
Altul, se prihănea pe sine:
– Caprele sunt eu, iar oile Dumnezeu le știe!
Și a văzut că era acela cea mai cuminte oaie din tur-

mă.
La sfârșit, a ajuns sub o cruce pe care era răstignit Un 

Om tocmai atunci când Acela rostea cuvintele:
– „Iartă-i Doamne, că nu știu ce fac.”
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Auzind aceste cuvinte, omul nostru gândi: – Toţi cei 
de dinainte s-au osândit pe sine întru totul, chiar dacă ei 
nu greșeau și m-au mirat mult, pentru că știu că eu sunt 
cel mai păcătos dintre toţi și singur merit iadul; dar Aces-
ta, care nu are nici o vină, a primit această osândă pe cru-
ce pentru noi toţi ceilalţi, deși nu a greșit niciodată, nici 
cu gândul, nici cu fapta, nici cu cuvântul: cu adevărat 
Acesta este cel mai smerit dintre toţi! Și s-a plecat până 
la pământ înaintea Lui și I-a sărutat picioarele zicând: 
„Cu adevărat Acesta este Fiul lui Dumnezeu! El nu a 
meritat nici moartea, nici iadul, nici osânda.” Smerenia 
lui Hristos este adâncă, altfel, de negrăit și de nespus… 
ea sălășluiește întru cei mai mici de pe pământ.
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„PLUGUȘORUL 
IUBIRII DE VRĂJMAȘI”

Aho, aho, copii și fraţi,
Staţi puţin și nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi,
Și cuvântu-mi ascultaţi!
Mâine anul se-noiește,
Plugușorul se pornește,
Și începe a ura,
Pe la case-a colinda!
Astăzi cu toţii cântaţi
Doar iubirea de vrăjmași.
Celui care ură are,
Mai cântaţi-i o urare!
În tot anu’ care vine,
Să-i vorbiţi numai de bine,
Pentru-ai voștri buni vrăjmași,
Voi așa să vă rugaţi:
Doamne, astăzi miluiește
Pe tot cel ce mă urăște
Doamne, pe vrăjmașul meu,
Fă-l ca Tine: dumnezeu.
Doamne pe vrăjmașii Tăi,
Fă-i ca Tine, dumnezei!
Doamne, când vrăjmașii mei
Sunt copleșiţi de cei răi,
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Pe-ai lor vrăjmași îi miluiește,
Și din iad îi slobozește.
Pe cel ce mă osândește pe nedrept
Doamne-l fă mai bun, mai drept,
Celui ce-mi aruncă vina,
Doamne iartă-i toată crima.
De m-aruncă la pământ,
După Noul Legământ,
Fă-i Doamne, pogorământ,
Și-l slăvește pe pământ!
Când pe cruce-o să mă puie,
Dă-i Doamne ciocan și cuie,
Dacă mă scuipă cu ură,
Șterge-l, Tu, cu drag, la gură.
Când mă-mpinge plin de silă,
Și mă bate făr’ de milă,
Dă-i Doamne-o mahramă curată,
Să-și șteargă mâna-ndurerată.
Pe cela care rău îmi face,
Iartă-l Doamne, și-l întoarce.
Piciorul ce mă lovește,
Doamne tu îl oblojește.
Celui ce m-a judecat,
Dă-i Doamne, un ochi curat,
Celui ce m-a osândit,
Doamne, dă-i cuget smerit.
Celui ce mă pune la-ncercare,
Dă-i Doamne-ndelungă răbdare,
Pe cel ce mă viclenește,
Doamne Tu îl ocrotește.
Pe cel care mă hulește,
Doamne, Bune, îl păzește,
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Pe cel ce mă nedreptăţește,
Doamne tu-l îndreptăţește!
Pe cel ce mă chinuiește
Doamne tu îl îmblânzește.
Pe cel ce nu mă priiește,
Doamne Tu îl preamărește!
Pe cel care mă urăște,
Doamne Tu îl înverzește,
Cu drag îl îmbobocește,
Cu iubire-l înflorește,
Și când roade el rodește,
Cu drag Tu i le păzește,
Și în cer i le sădește.
Pe cel ce mă otrăvește,
De rău Tu îl curăţește,
Tu Doamne-l înmiresmează,
Pe cel ce mă întristează.
Pe cel ce mă necăjește,
Tu Doamne îl întărește,
Și cu drag Tu îi zâmbește!
Dac-o dată-n zi greșește,
Iartă-l Doamne și-l păzește!
De-mi greșește-a doua oară,
Eu îl iert, Stăpâne, iară.
De șapte ori în zi de-mi greșește,
Tu, Preabune-l miluiește!
Când a șaptezecea oară,
Îmi greșește omul iară,
Cu dragoste-l înconjoară!
Și de șaptezeci de ori câte șapte,
Îmi greșește până-n noapte,
Iartă-i Doamne sfinte, toate!
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În aceași zi, Doamne Preaminunate,
Iartă-i toate-a lui păcate,
Și îl poartă, Doamne-n spate,
În cereștile-Ţi palate!
Doamne ocrotește, pe vrăjmașul meu.
Doamne îl slăvește, pe dușmanul meu!
Doamne miluiește, pe răufăcătorul meu!
Doamne îl păzește, pe cel ce mă urăște,
Doamne mântuiește, pe cel ce mă vrăjmășește.
Pe cel care mă hoţește,
Doamne Tu-l îmbogăţește!
Celui care mă curvește,
Fiica dragă i-o păzește,
Și pe el înfeciorește!
Pe cel ce mereu mă minte,
Pune-l, Doamne-n mare cinste!
Celui ce-mi scoate un dinte,
Pune-i Doamne, Tu un dinte!
Celui ce îmi scoate un ochi,
Dăruiește-i Tu, doi ochi!
Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmașii mei,
Și despovărează, pe dușmanii mei.
Doamne, îl sfinţește pe cel ce mă urăște,
Doamne miluiește, pe cel ce mă dușmănește.
Doamne, tu îl crește pe cel ce mă rănește,
Doamne îl hrănește, pe cel ce mă vrăjmășește,
Doamne, dă locaș la al meu vrăjmaș,
Doamne, dă o pâine, celui ce mă vinde.
Doamne îl păzește, pe cel ce mă lovește.
Celui ce mă-omoară, dă-i Doamne-o comoară,
Numai bucurie, har și omenie.
Iartă Doamne Sfinte, pe cel ce mă minte,
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De cel ce mă fură, Doamne, te îndură.
Pe ce-l ce viaţa-mi poftește și mă jefuiește,
Doamne-l veselește și îl preacinstește.
Pe cel ce mă siluiește, Doamne-l miluiește,
Pe cel ce m-osândește, Doamne-l mântuiește.
Dăruiește, Doamne, celui ce-mi dă ură
Dragoste și pace fără de măsură.
Pe cel care mă sfidează,
Tu, Doamne-l înnobilează!
Celui ce îmi face rău,
Scoate-l dintr-al urii hău!
Fă-i Tu, Doamne numai bine,
Și îi dă gânduri creștine!
Pe cel ce mă ocărăște,
Tu, Doamne îl mulţumește.
Celui care mă acuză,
Făurește-i Doamne o scuză.
Celui care nu mă iartă,
Iartă-l Doamne, și nu-l ceartă.
Pe cel ce mă ispitește,
Doamne Tu îl miluiește,
Celui ce strigă la mine,
Dă-i Doamne tăceri senine.
Pe cel ce mă batjocorește,
Însuţi Doamne îl cinstește,
Celui ce mă calcă-n picioare,
Dă-i lumină și-al tău soare.
Celui ce-i mai veninos,
Dă-i, Doamne, cer luminos,
Celui care mă alungă,
Nici o vină să-l ajungă.
Pe cel ce mă dosădește,
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Doamne-l iartă,’-l miluiește.
Cu toţi sfinţii-l ocrotește.
Și de rele în păzește.
Doamne, pe vrăjmașii mei,
Miluiește-i Tu, cum vrei,
Iartă-i Doamne, le dă har,
Și le dă iubirea-n dar!
Pe cel ce în gând mă doboară,
Urcă-l Doamne, la cer iară,
Pe cel ce mă pizmuiește,
Cu dragoste îl hrănește
De invidie-l izbăvește!
Celui ce-n inimă mă omoară,
Doamne, dă-i iubirea Ta iară,
Pe cel ce de rău mă pomenește,
Doamne-n ceruri îl slăvește.
Pe cel ce mă mustră cu mânie și cu ură,
Doamne tu-l îmbucură, cu asupră de măsură.
Pe cel care mă blesteamă,
Doamne, nu-l lua în seamă.
Doamne, bine îl cuvântă,
Pe cel ce mă bate și mă insultă.
Celui ce mă urgisește,
Nici o vină îi găsește.
Tot rău-i întoarce-n bine.
Și îi dă zile senine.
Celui ce să plâng mă face, 
Doamne dă-i doar har și pace,
Și vreo șapte-opt cojoace!
Celui ce mă întristează,
Dă-i Doamne înger de pază.
Celui ce uită de mine,
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Dă-i Doamne gânduri de bine,
Fraţi și rude să-l iubească,
Mereu să-l întovărășească.
Pe drumuri bune să-l călăuzească!
Pe cel ce mă ocolește,
În Duhul Sfânt îl păzește,
Cu dragoste-l înţelepţește.
Pe cel ce mă necinstește,
Însuţi întovărășește.
Pe cel ce mă clevetește,
Și de rele mă vorbește,
Doamne tu îl miluiește,
Și de bine îl vorbește,
Și în rai îl pomenește!
Noi cu toţii-avem ó fire,
Așadar dragă copile,
Când pe mine mă urăști,
Doar pe tine te rănești.
Celui ce mi se răzbună,
Doamne, dă-i o zi mai bună!
Celui ce îmi dă o palmă,
Dă-i Doamne o voce calmă!
Doamne-i dă o bună mamă,
Dacă nu mă bagă-n samă!
Dacă mă scoate din minţi,
Dă-i Doamne, cinstiţi părinţi!
Dacă mă batjocorește,
Tu, Doamne, îl preţuiește!
De mă pune mai prejos,
Dă-i, Doamne, suflet milos.
Când cu mine nu se-mpacă,
Doamne-ncalţă-l și-l îmbracă,
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Cu veșmânt și haine moi,
De urăște a-Tale voi.
De se-aprinde de mânie,
Păzește-l de-a mea iuţime,
Răcorește-l cu-a Ta rouă,
Și îi dă o stare nouă:
Numa-naltă bucurie,
Și dulce slavoslovie!
Celui care mă înjură,
Doamne dă-i o maică bună,
Pe cel care mă trântește
Tu Doamne îl miluiește
Cu drag îl încălzește,
Și cu ceai îl omenește.
Pe cel ce mă-ngenunchează,
Tu-l ajută când oftează,
Cu milă îl ospătează,
Și-n loc de cinste-l așează.
Pe cel ce mă umilește,
Tu-l sărută și-l păzește,
Și cu dar îl dăruiește!
De mă-ngroapă în pământ!
Dă-i Doamne un tată Sfânt.
De mă-mpinge și mă-nneacă.
Fă-i, Doamne, un pod și-o barcă,
Și-l ajută ca să treacă,
Peste orice-ntinsă apă.
Noi toţi, Doamne, suntem una,
Iartă-ne Doamne, Stâpâne,
Și o roagă pe Preabuna,
Să ne poarte-n rugăciune!
Toată această rugăciune,
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Ascultă, Doamne, Stăpâne,
Căci acum eu știu prea bine:
Eu sunt Doamne cel mai rău,
Singurul vrăjmaș sunt eu.
Căci toţi se vor mântui,
Doar eu singur voi pieri.
Când în iadu-întunecat,
Voi coborî, singur vinovat,
Voi striga-n iubirea mea,
Unde ești, Dragostea mea?
Unde ești, Stăpânul meu,
Milostive, Dumnezeu!
Unde ești, iubirea mea?
Unde, mântuirea mea?
Aho, aho, copii și fraţi,
Staţi puţin și nu mânaţi,
Lângă boi v-alăturaţi,
Și cuvântu-mi ascultaţi!
Astăzi cu toţii cântaţi
Doar iubirea de vrăjmași.
Celui care ură are,
Mai cântaţi-i o urare!
Azi cu toţii să urăm,
Și deloc, să nu urâm! 
La anu’ și la mulţi ani!
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CELE „TREI ZILE” ALE VIEŢII 
DUHOVNICEȘTI

„În prima zi, te voi iubi cum nu ai fost iubit de nimeni 
niciodată.

Voi vărsa peste tine harul Meu cel desăvârșit.
Vei fi cel mai fericit dintre toţi!
Voi trimite belșug de bucurie peste tine,
Și sfinţii cei mari te vor acoperi cu toată dragostea lor.
Îţi voi asculta fiecare cuvânt și fiecare șoaptă,
Și fiecare gând pe care-l vei purta către Mine în inima ta.
Îţi voi răspunde la toate întrebările și îţi voi împlini până 

și ultima dorinţă.
Vei cunoaște că „Eu sunt cel ce sunt” și că nu este altul 

afară de Mine!
Nici o rugăciune nu-ţi voi trece cu vederea.
Preacurata și Preasfânta Mea Maică te va ţine în braţele 

Sale cele sfinte toată ziua.
Toţi te vor iubi, și tu mă vei iubi desăvârșit!
Până și vrăjmașii tăi vor tânji cu dragoste după lumina, 

curăţia și înţelepciunea ta.
Pasul tău va fi ușor, mâinile tale vor face fiecare lucru fru-

mos și desăvârșit.
Rugăciunea va curge ușor de pe buzele tale, privirea ta va 

fi senină,
Gândul tău va fi curat și lin,
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Animalele, păsările și toate vietăţile vor fi atrase de tine.
Gâzele vor pluti în jurul tău.
Belșug de roade vei aduce și pacea Mea se va odihni întru 

tine.
Toate îţi vor merge bine,
Nimeni nu te va răni nici măcar cu o privire.
Întru smerenie vei plânge de dragoste și de dor, și cu bucu-

rie sfântă vei zâmbi.
Vei iubi și vei fi iubit desăvârșit de toţi,
Și vei ști atât de limpede că noi toţi suntem una.
Mă vei căuta în fiecare clipă și Voi fi lângă tine mereu în 

chip simţit.
Voi pătrunde cu dragostea mea și sufletul tău și trupul tău, 

și oasele tale.
Și măduva oaselor tale se va bucura întru Mine.
Te voi cerceta cu focul iubirii mele și toată necurăţia din 

lăuntrul tău voi arde.
Vei crede că dragostea mea nu te va părăsi niciodată.

**

În a doua zi, Îmi voi retrage, încet, încet, Harul Meu.

Va fi ziua cea mai lungă pentru tine.
Îţi va fi frig, sete și foame. 
Vei obosi, căci Te voi părăsi și vei tânji cu dor mare după 

Mine.
Suferinţa ta după dragostea Mea va fi cumplită.
Te voi certa, te voi mustra cu asprime.
Vei fi îngrozit de vrăjmașii tăi, iar ajutorul Meu va întâr-

zia la nesfârșit.
Suferinţele îţi vor părea cumplit de lungi și de grele.
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Piedicile tale se vor înmulţi, și cele mari, și cele mărunte.
Singuratatea îţi va fi atât de sfâșietoare, încât vei crede că 

toată viaţa îţi va fi pustie și fără rost.
Când o să Mă chemi o să Mă prefac că Sunt surd și că nu 

te mai aud.
Când o să-Mi cânţi, o să mă prefac că nu-Mi plac cântece-

le tale.
Când o să te rogi, rugăciunea îţi va fi îngreuiată și îţi va 

părea că nu curge ca înainte, cu dulceaţă și ușurinţă. 
Vei găsi doar puţină mângâiere în rugăciunea pentru aproa-

pele tău aflat în suferinţă și pentru vrăjmașii tăi.
Când o să cazi, o să Mă prefac că nu te mai pot ridica.
O să te zbaţi neputincios fără Mine și nopţi îndelungi o sa 

cauţi cu lacrimi și sudoare limanul izbăvirii din patimile și 
ispitele tale.

Uneori, te voi copleși din nou cu dragostea, bunătatea și 
blândeţea mea, pentru a-ţi reînnoi însuflarea.

Iar apoi o să mă retrag atât de mult încât tu nu o să-Mi mai 
simţi nici puterea și nici dragostea.

Când o să strigi după Mine, te voi iubi doar atât cât să nu 
pieri de tot.

Când o să plângi, voi seca izvorul lacrimilor tale.
Nu vei mai găsi mângâiere în cele care deunăzi te odihneau.
Când vei îngenunchea înaintea Mea, te voi iubi doar în 

tăcere.
În mii de metanii nu-ţi vei găsi odihna, nici pacea.
Gândurile te vor tulbura când voi ridica mâna Mea de la 

tine,
Dar nu deznădăjdui!
Fă toate cele ce te-am învăţat întru dragostea dintâi!
Pasul tău va fi greu, poverile îţi vor părea uriașe.
Vei citi, Mă vei înţelege cu mintea.
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Vei cerceta academiile cele mai înalte și dascălii cei mai 
pricepuţi.

Îmi vei picta icoane multe și Îmi vei sculpta cruci nenumă-
rate din lemn.

Vei munci mai mult și vei mânca mai mult.
Îţi vei topi trupul cu privegherea, dar ţi se va părea că nimi-

ca nu poţi birui!
Toate care îţi păreau ușoare la început, acum îţi vor fi mai grele.
Vei lupta din nou cu toate patimile tale cele vechi pe care le 

credeai uitate,
Îmi vei cere ajutorul și îţi va părea în zadar.
Voi trimite secetă mare peste tine,
Și-ţi vei simţi din nou trupul.
Oamenii te vor vrăjmăși și te vor urî pentru Mine.
Vei fi atât de singur și de părăsit de Harul Meu,
Încât toţi te vor ocoli cu privirea.
Aspru-ţi va fi ogorul și munca.
Te vei urî pe sineţi până la moarte și astfel Îmi vei găsi din 

nou dragostea.
Soarele care odinioară te mângâia, acum te va arde cu raze 

fierbinţi.
Vânturile îţi vor sfâșia faţa.
Iarna te voi ninge cu fulgi mari, în zăpadă și vifor voi aco-

peri trupul tău.
Ploi din senin și furtună voi trimite peste tine,
Păsările mele își vor ascuţi trilurile,
Și-ţi vor răni urechea.
Nori grei vor acoperi soarele cel luminos,
Când vei trece.
Câinii te vor lătra cu furie și răutate.
Chiar cu fapta, sau cuvântul ori cu gândul dacă nu vei 

cădea,
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Eu încă tot nu Mă voi milostivi de tine.
Și vei face tot ce Te-am învăţat de la început.
Vei fi mereu ultimul, sub toţi și sub fiecare.
Nu te vei lăuda cu faptele tale,
Ci vei zice:
„Nici cele pe care trebuia să le săvârșesc nu le-am făcut”
Ca tâlharul vei zice: „Vrednic sunt de osândă pentru fără-

delegile mele”
Precum tinerii în cuptorul de foc te vei osândi pe sineţi 

pentru a dobândi roua.
Vei fi cuminte, când toţi te vor chinui.
Vei fi blând când toţi se vor mânia pe tine.
Vei binecuvânta pe cei ce te blesteamă.
Te vei răstigni din dragoste pentru Mine.
Vei fi curat când voi lăsa necurăţie peste necurăţie să cadă 

peste tine.
Vei zâmbi, când toţi te vor privi cu nepriinţă.
Când te vor lovi și te vor bate tu-i îi vei îmbrăţișa cu dra-

goste.
Ţinându-ţi mintea în iad și nedeznădăjduind de Mine, rugă-

ciunea ta va fi curată
Și sufletul tău se va odihni.
Prin osândirea-ţi de sine îţi vei câștiga dragostea.
Voi fi mai aproape de tine decât carnea și pielea și oasele 

tale,
Dar tu nu vei ști. Dintru adâncul tău Voi căuta mereu asu-

pra bărbăţiei tale.
Te voi părăsi doar pentru a Mă căuta mai bine!»

***
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A treia zi, voi reveni cu dragoste mare și puterea mea 
desăvârșită se va sălășlui din nou întru tine,

Îţi voi trimite din nou harul Meu întreg, ca întru prima zi.
Te vei ruga pentru toţi cu mare dragoste ca pentru tine.
Și vei căuta numai smerenia Mea.
Voi scurta această zi pentru tine,
Căci nu vei putea purta în trup atâta dragoste,
Întru bătrâneţele tale.
Pacea ta va fi deplină și mii de oameni se vor mântui în 

jurul tău.
Harul Meu îl voi împreuna veșnic cu tine
Și dragostea Mea se va sălășlui în inima ta întru veșnicie.
În clipa cea din urmă, știută doar de mine,
Vei trece la Mine întru pace, iubire și smerenie,
Trăind întru dragoste deplină înfricoșătorul suspin:
„Eu încă nu m-am smerit destul”
Chiar de nu vei fi vreodată vrednic de mine,
Te voi iubi ca pe un copil.
Și mereu te voi ajuta să-mi spui:„Acum, Doamne, prin 

harul Tău, și eu sunt.”
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VULTURUL ŞI COCOŞUL

Cel duhovnicesc și cel neduhovnicesc.
Cu un adaos: „Cocoșul care a devenit vultur”

„Zbura vulturul în înălţimi, şi se desfăta de frumuseţea 
lumii, și gândea: «Eu zbor peste întinse depărtări şi văd munţi 
şi văi, mări şi râuri, lunca şi pădurea, văd mulţime de fiare şi 
păsări, văd oraşe şi cătune, și cum vieţuiesc oamenii, dar iată, 
cocoşul din sat nimic nu ştie dincolo de ograda lui, unde nu 
vede decât câţiva oameni şi câteva dobitoace. Zbura-voi către 
el şi-i voi povesti despre viaţa lumii». 

Zburat-a vulturul pe acoperişul casei din cătun, și văzând 
cât de ţanţoş și de vesel se plimbă cocoşul printre găinile sale, 
cugetă: «Înseamnă că este mulţămit cu soarta sa; totuşi îi voi 
povesti despre ceea ce ştiu eu». 
Şi începu vulturul a vorbi cocoşului despre bogăţia și fru-

museţea lumii. Cocoşul la început asculta cu luare-aminte, dar 
nimic nu înţelegea. Vulturul, văzând cocoşul, că nimic nu înţe-
lege, s’a întristat, şi i s’a urât a mai vorbi cu el; iar cocoşul, neînţe-
legând ce vorbeşte vulturul, s’a plictisit și i s’a urât a-l mai ascul-
ta. Dar fiecare dintre dânşii a rămas împăcat cu soarta sa.

Aşa se întâmplă când omul învăţat vorbeşte cu cel neînvăţat, 
dar încă și mai mult când cel duhovnicesc vorbeşte cu cel nedu-
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hovnicesc. Cel duhovnicesc este asemenea vulturului, iar cel 
neduhovnicesc, asemenea cocoşului. Mintea celui duhovnicesc 
zi și noapte se învaţă întru legea Domnului, şi în rugăciune 
se înalţă către Dumnezeu, dară mintea celui neduhovnicesc 
este trasă сӑtre pământ sau este bântuită de gânduri. Sufletul 
celui duhovnicesc se îndulceşte de pace, dar sufletul celui nedu-
hovnicesc rămâne pustiu și împrăştiat. Cel duhovnicesc zboară 
precum vulturul în înălţimi, şi în suflet simte pe Dumnezeu, 
şi vede întreaga lume, măcar că se roagă în întunerecul nopţii, 
dar cel neduhovnicesc se îndulceşte fie de slava deșartă, fie de 
bogăţie, fie caută îndulciri trupeşti. Iar când cel duhovnicesc 
se întâlneşte cu cel neduhovnicesc, amândoi se lehămisesc, și 
împovărătoare le este convorbirea.” (Cuviosul Siluan Atho-
nitul, „Vulturul și cocoșul”, pp. 497)

În ograda despre care ne fu vorba în fragmentul de 
mai sus, tocmai ieșea din găoace un pui de cocoș, vesel, 
plin de viaţă, puternic, care auzi convorbirea tatălui său 
cocoșul, cu vulturul de pe acoperișul casei din cătun. A 
luat aminte la vorbele vulturului despre bogăţia și fru-
museţea lumii, despre înălţimile cerurilor, despre întin-
sele depărtări, despre munţi și văi, mări și râuri și despre 
toate celelalte minunăţii pe care nimeni nu le mai văzuse 
în întreaga sa ogradă.

La o vreme, după ce vulturul zbură în înaltul cerului, 
puiul nostru gândi: „Vreau să devin vultur.” Se aprinse 
în inima lui dorul după cele de sus și păstră acel dor până 
la sfârșitul primăverii. Toţi ceilalţi observaseră că puiul 
de cocoș nu era întocmai ca fraţii săi. Mânca mai puţin, 
se căţăra mereu pe garduri și făcea salturi de zbor, ocolea 
găinușele mai tinere, se pleca cu sfiiciune înaintea cocoși-
lor mai mari, nu se lupta cu ceilalţi pentru supremaţie, 
nu stiga niciodată „cucurigu” și adeseori, ore în șir, privea 
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cerul, spre deosebire de fraţii lui care întru înclinaţia lor 
firească, scormoneau pământul în căutarea hranei. Apă 
bea puţină, dormea puţine ore, și totuși, în câteva luni, 
spre mirarea celorlalţi, crescu cel mai mare dintre toţi, 
aripile îi erau mai lungi, ciocul mai ascuţit și mai înco-
voiat, iar coada i se făcuse de o palmă. Privirea îi era mai 
curată și mai senină decât a celorlalţi.

Într-o zi, auzi de la o găină-gospodăreasă că se învre-
dnicise a ajunge la mormântul unui cocoș-vultur aflat la 
câteva sate depărtare. Minunata povestire îl făcu pe 
tânărul nostru cocoș să spună: „Dacă există vulturi-co-
coși, înseamnă că Ziditorul nostru există, și nu este nevoie 
să-l caut în tot pământul.” Atunci se risipi din inima lui, 
în acest straniu chip, croncănitul unei ciori care îi rămăsese 
în inimă din fragedă pruncie, căci întrebase odinioară pe 
tatăl său cocoș: „Unde este acest Ziditor al nostru, dacă 
el există.”

Puiul, abia ieșit din găoace își zise: „Când voi crește mare, 
voi cutreiera tot pământul pentru a-l găsi pe Ziditor”

După mulţi ani, auzi tânărul nostru cocoș, cum că la 
biserica din sat, în curtea casei parohiale, sălășluia un 
cocoș-vultur care știa deja să zboare în înălţimile cele de 
sus, chiar dacă locuia în ograda sa dimpreună cu nenu-
măratele sale găini. Auzise de acest vultur-cocoș, de o 
mare înălţime și cinste printre tot păsăretul din acele 
părţi, dar și din întreaga lume de la dobitoacele care tre-
ceau pe dinaintea porţii sale și care-i povesteau minunile 
și marile sale isprăvi. Era supranumit „Vulturul întregii 
împărăţii.”

Într-o zi, tânărul nostru cocoș, trimise o scrisoare 
cocoșului-vultur: „Bunicule, vreau să mă fac vultur. 
Roagă-te ca lumea să nu mă oprească.”
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Din clipa când bătrânul citi scrisoarea tânărului cocoș, 
acesta din urmă simţi vuind în jurul său flăcările iadu-
lui.

Își luă rămas bun de la ai săi, și călători câteva zile 
până în munţii din apropiere, unde găsi câţiva cocoși de 
munte, care zburau pe sus, erau liberi și ţanţoși, frumoși 
și bine-înmiresmaţi. Ei erau stăpânii pădurii și ai mun-
telui. Aceia îl povăţuiră să meargă la Marele Munte, unde 
toţi cocoșii devin vulturi: „Aici dacă o să rămâi, o să fi 
doar un biet cocoș de munte, dar acolo vei ajunge vul-
tur.” Luând câteva lecţii de sbor de la acei minunaţi 
povăţuitori din munţii împăduriţi, se îndreptă spre Mun-
tele cel Mare din străvechea Eladă, unde, peste nenu-
măraţi ani, ajunse cel mai însemnat vultur dintre toţi vul-
turii din lume; veneau la el chiar cocoșii de munte din 
bătrânul continent pentru a se povăţui despre cele mai 
mari taine ale zborului celui din înălţimi.

Astăzi, Vulturul nostru cel născut din cocoș se înalţă 
mai presus de toate toate zările, mai presus de toate 
păsările cele zburătoare ale timpului său, ocrotind cu 
marile sale bătăi de aripi și de inimă toate animalele din 
lume.
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CUM A PRIMIT SFÂNTUL SILUAN 
SENTINŢA VEȘNICĂ  DIN PARTEA 

MÂNTUITORULUI: A PURTAT 
DIALOGUL CU HRISTOS, ÎNTRU 
SMERENIE, PÂNĂ  LA CAPĂTUL 

ABSOLUT

Uimitoare-înfricoșătoare sentinţa dată de Hristos 
Sfântului Siluan („Cei mândri pururea suferă de 
draci…”), însă deopotrivă uimitor și surprinzător 

nemaipomenitul său răspuns, plin de smerenie și umilinţă. 
(„Doamne, Tu eşti milostiv, sufletul meu Te cunoaşte; spune-
mi ce trebuie să fac ca să se smerească sufletul meu”).

Domnul îi arată deplin natura problemei cu care se 
confrunta Siluan, când vroia să se roage cu rugăciune 
curată, dar vrăjmașii îl chinuiau:

(Hristos) – Cei mândri pururea suferă de draci…
(Pururea. Este chinul cel veșnic. Hristos îl arată pe 

Sfântul Siluan ca fiind mândru.)
Există, în literatura patristică, situaţia când nevoito-

rul se îndreptăţește pe sine dând vina pe draci, iar 
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povăţuitorii cei mai desăvârșiţi îi ajută pe începători să 
depășească această capcană. Eu nu îndrăznesc să-l bănu-
iesc pe Sfântul Siluan că zicând „Doamne, tu vezi că eu 
vreau să mă rog cu rugăciunea cea curată, dar dracii mă împie-
dică”, Sfântul ar fi dat vina pe draci pentru mândria lui, 
pentru necurăţia rugăciunii sale.

Uimitor și desăvârșit îi este răspunsul, capacitatea lui 
de a se rușina înaintea Domnului, de a răspunde întru 
toate în bine, puterea de a se smeri pururea a Sfântului:

(Sfântul Siluan) – Da, Doamne, știu că sunt mândru. Dar 
sufletul meu Te cunoaște, știu că Tu ești blând, bun și smerit. 
Învaţă-mă cum să mă smeresc (și eu)!

Este uimitor că Sfântul, deși primește sentinţa capi-
tală iniţială (în care Mântuitorul chiar pronunţă cuvân-
tul veșnic), paradoxal, tocmai prin această primire (se 
întrevede adânca sa bărbăţie duhovnicească) el trece 
(mucenicește) dincolo de ea și găsește puterea de a mai 
întreba încă o dată. Nu pleacă, nu se răzbună, nu o res-
pinge, nu întoarce spatele lui Hristos. Nu se dezice de 
ea. Este o decizie mai presus de minte, întru totul în logi-
ca Duhului. (Mintea logică urmărește consecinţele for-
male, condiţionale. Mintea-Duhul depășește însă 
condiţiile logice căutând mereu gândul cel mai smerit 
cu putiinţă)

În gândirea lui Siluan este o semerenie mai presus de 
smerenia obișnuită, se întrevede deja smerenia cea mai 
presus de fire, precum și ascultarea în duh de dincolo de 
ascultarea în literă. Un suflet așa-zis „ascultător” ar fi 
primit această judecată cu un „Da, Doamne, dar totuși 
sunt vrednic” care este cu totul lipsit de orice discernă-
mânt, ci zice: „Da Doamne, însă Tu ești (singurul) vred-
nic!.” Este esenţial, de nedescris cu mintea această reacţie 
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a Sfântului. El nu-i spune lui Hristos: „Nu-i adevărat, 
Doamne, eu nu sunt mândru.” Nu-i zice nici: „pentru că 
sunt smerit, eu merit raiul!” Ci zice: „Da, Doamne, eu 
sunt mândru, dar Tu ești milostiv și smerit, învaţă-mă 
cum să fac să mă smeresc?” Siluan nu face nici greșeala 
de a răspunde: „Da, Doamne, eu sunt mândru, asta este.” 
ci el strigă: „Doamne, nu mă lăsa așa!” Adică nu se îndrep-
tăţește (nici) în mândria lui, (nici) nu se resemnează cu 
mândria! El își urăște mândria. Doar că recunoaște că nu 
știe cum să scape de ea, deși îi vede consecinţa finală - 
iadul cel veșnic. El dă un răspuns uimitor, pe placul Mân-
tuitorului: „Doamne, Tu eşti milostiv, sufletul meu Te cunoaşte; 
spune-mi ce trebuie să fac ca să se smerească sufletul meu.” 
Uite că Sfântul Siluan a știut să-și depășească mintea, 
egoismul, raţiunea, a știut (tot în Duhul Sfânt!) cum să-L 
înduplece pe Hristos Însuși dincolo de acel răspuns iniţial, 
și a zis: „dar sufletul meu Te cunoaște. Învaţă-mă cum să mă 
smeresc.”
Și atunci, răspunsul minunat, tămăduitor și mântui-

tor al lui Hristos: „Ţine-ţi mintea în iad, și nu deznădăjdui.” 
Și făcând așa, sufletul său s-a smerit și Duhul Sfânt dădea 
mărturie de mântuire în inima lui.

În dialogul-rugăciune cu Hristos știm că nu sunt reţete 
obiective absolute. Totuși, dialogul lui Siluan cu Hristos 
purtat în Duhul Sfânt este pentru noi un model desă-
vârșit de rugăciune pentru întreaga lume.

Credinţa este tot o dragoste, dar mai mică. Nădej-
dea este tot dragoste, dar încă nedesăvârșită, spune 
Siluan. (Tocmai de această nedesăvârșire a iubirii-năde-
jde trece Siluan dimpreună cu Hristos, prin acest ultim 
cuvânt. Nădejdea mai presus de orice nădejde este dra-
gostea).
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„Eu sunt singur vrednic de osânda veșnică, dar nu 
deznădăjduiesc de mila lui Hristos.” În cuprinsul dia-
logului între Hristos și Siluan putem vedea dintru înce-
put însuși cuvântul lui Hristos (ca structură) dat lui Siluan 
(„Ţine-și mintea ta în iad, dar nu deznădăjdui!”) pus la încer-
care și deja împlinit într-o oarecare măsură de Sfântul 
Siluan prin prima sa reacţie-răspuns: „da, Doamne (da, eu 
sunt mândru, sunt vrednic de osândă – iadul), dar sufletul 
meu totuși Te cunoaște (nu deznădăjduiesc!)” Siluan trece 
dincolo de ultima limită a credinţei, credinţa dincolo de 
osânda la suferinţa veșnică, credinţa de dincolo de orice 
osândire. (Care suflet ar fi putut să continue acest dia-
log cu Hristos până la sfârșitul său? Care suflet ar mai fi 
putut bănui că mai este încă ceva de spus, după acel 
„pururea suferă” al Mântuitorului?) Astfel, el, Siluan, 
simte încă blândeţea și dragostea Mântuitorului, conti-
nuă dialogul și – minunat lucru – se face vrednic de 
cuvântul cel mântuitor, care cuprinde nădejdea cea mai 
presus de orice nădejde, dincolo de care începe dragos-
tea mântuitoare, veșnică și de neclătinat, fără de început 
și fără de sfârșit. Primirea cuvântului nu este decât o 
răsplată dată de Hristos-Dumnezeu Sfântului Siluan 
pentru prima sa reacţie, pentru primul său răspuns. Pri-
ma parte a dialogului este o prefigurare înfricoșătoare a 
puterii lui Siluan de a primi cuvântul duhovnicesc ultim. 
Chiar despre acest cuvânt înfricoșător, ultim, vedem, mai 
târziu, că Siluan, însușindu-l deplin, îl descrie ca fiind 
doar smerenia ascetică, relativă, iar nu smerenia abso-
lută, adevărata smerenie: smerenia lui Hristos. Smere-
nia lui Hristos este mai adâncă decât iadul: însă ea, da, 
începe cu smerenia relativă, cu smerenia ascetică, cu sme-
renia osândirii de sine. Abia cu biruinţa asupra iadului 
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dată lui prin osândirea de sine cu putere la iad, abia cu 
biruinţa personală asupra iadului a lui Hristos – dată și 
Sfântului Siluan (osândirea de sine la iad cu putere ca 
nefiind vrednic de împărăţia lui Dumnezeu – smerenia 
ascetică), începe adevărata smerenie – Smerenia lui Hris-
tos, cea de necuprins, de negrăit.

Minunatul Sfânt Siluan trecea la Domnul la 72 de ani 
rostind cuvintele: „Eu încă nu m-am smerit destul…” (Sme-
ritul ascet atinsese desăvârșirea smereniei posibilă pe 
pământ și se adâncea – trecând dincolo de moarte - întru 
adâncul cel de taină al smereniei lui Hristos: iubirea cea 
desăvârșită fără nici o clipă de întoarcere asupră-și). Din-
colo de moarte, nu mai există mândrie, ci doar dragos-
tea fără de început și fără de sfârșit.

De câte ori ne osândim pe noi înșine, Hristos ne îndrep-
tăţește, iar de câte ori ne îndreptăţim, Hristos ne osândește. 
Sunt vrednic, dar de iad. Sunt nevrednic, dar de împărăţia 
cerurilor. Vrednic de iad, dar nu deznădăjduiesc de mila 
lui Dumnezeu. Nevrednic de împărăţia cerurilor, dar nici 
nu mă îndreptăţesc în starea mea.

Ce căuta Siluan? Însăși rugăciunea cea curată. Cum 
a găsit-o? Întrebând pre Domnul! Ce i s-a dat prin 
aceasta? Însăși viaţa cea veșnică! Cum îl împiedicau 
dracii? Insuflându-i însăși mândria. Ce l-a învăţat 
Domnul? Cum să se smerească: „Ţine-ţi mintea în iad, 
dar nu deznădăjdui!” Este aceasta smerenia absolută 
întru totul desăvârșită, întru totul identică cu smerenia 
Mântuitorului? Încă nu. Este smerenia ascetică ome-
nească cea mai desăvârșită. Care este smerenia abso-
lută, cea dumnezeiască? Smerenia lui Hristos, care i 
se dădea prin acest cuvânt. Unde sălășluiește smere-
nia cea adâncă a lui Hristos? Întru cei mai mici. Cine 
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sunt cei mai mici? Iată o întrebare la care doar Domnul 
poate răspunde. În mod sigur, Siluan era deja cel mai 
mic (adică cel mai smerit) dintre toţi oamenii de pe 
pământ. „Și dacă m-ai arunca în iadul cel mai adânc, eu tot 
după Tine aș plânge”
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PIESĂ  DE TEATRU: 
„TÂNGUIREA LUI ADAM” 

(„ADAM’S LAMENT”)

Un decor simplu, minimalist. Un turn de clopotniţă 
verde, cu cruce poleită, ca la Russikon. Un copac 
verde. Întreaga piesă transmite publicului duh de 

rugăciune adâncă și pace.
În chilia Sfântului Siluan: Masă simplă, din lemn masiv, 

o lumânare mică, pană, călimară, un scaun rudimentar. 
Un șirag de mătănii. O icoană pictată: Maica Domnului 
cu Pruncul.

Personaje:
Sfântul Siluan Athonitul. Îmbrăcat în schima mare, ca 

un călugăr athonit.
Strămoșul Adam (Sfântul Adam). Bătrân cu barbă 

albă, cu veșminte lungi, precum este reprezentat în icoa-
nele și mozaicurile bizantine.
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Muzica: o tânguire dulce-lină preaduioasă, psalmo-
die pe glasul șase bizantin („neheanes”, papadic), întru 
care se resimte „harmolipi” – tristeţea-bucuroasă. Din 
când în când, o voce gravă, liniștită, rostește rar rugăciu-
nea lui Iisus: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, 
miluiește-mă pre mine păcătosul”, dând mărturie în chip 
tainic de darul rugăciunii neîncetate primit de Sfântul 
Siluan în tinereţe.

Naratorul: are o voce masculină, caldă, gravă (pro-
fundă). (Naratorul redă dialogul lăuntric al Sfântului 
Siluan Athonitul)

ACTUL I

Naratorul: Adam, părintele întregii lumi, în rai a cunos-
cut desfătarea iubirii lui Dumnezeu, și de aceea, când a 
fost gonit din rai pentru păcat, și s’a lipsit de dragostea 
lui Dumnezeu, amar a suferit, și cu mare suspin se tân-
guia în toată pustia. Sufletul său era chinuit de gândul: 
«Pre iubitul Dumnezeu am întristat». Nu atâta îi părea 
rău după rai şi după frumuseţea lui, cât pentru că se lip-
sea de iubirea lui Dumnezeu care, în chip nesăţios, în fie-
ce clipă trage sufletul către Dumnezeu.

Aşa și tot sufletul care a cunoscut pe Dumnezeu în 
Duhul Sfânt, iar apoi a pierdut harul, gustă chinul lui 
Adam. Sufletul doare şi amarnic se căieşte când mâhneş-
te pe Domnul cel iubit.

Tânjea Adam pe pământ, și amarnic se tânguia, şi 
pământul nu îi era drag. El se stingea după Dumnezeu 
şi zicea:

Adam: «Tânjeşte sufletul meu dupre Domnul, şi cu 
lacrămi caut pre El. Cum să nu-L caut? Când eram cu El 
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sufletul meu era vesel şi liniştit, și vrăjmaşul la mine nu 
ajungea, dar acum un duh rău a pus stăpânire asupra 
mea şi îmi clatină și chinuie sufletul, şi de aceea tânjeşte 
sufletul meu dupre Domnul până la moarte, și râvneşte 
duhul meu către Dumnezeu, şi nimica pre pământ mă 
veseleşte, și de nimica voieşte sufletul meu a se mângâ-
ia, ci doreşte din nou a vedea pre El şi a se îndestula întru 
Dânsul. Nu pot a-L uita nici o clipă, şi se stinge sufletul 
meu dupre Dânsul, şi de multă durere cu suspin plâng: 
Miluieşte-mă, Dumnezeule, zidirea Ta căzută ».

Naratorul: Aşa se tânguia Adam, şi lacrămile îi cur-
geau de pe faţă pe piept şi pe pământ, și întreagă pustia 
îi auzea suspinurile; fiarele şi pasările tăceau întristate; 
iar Adam se tânguia, căci pentru păcatul său toţi pierdu-
seră pacea şi iubirea.

Mare era durerea lui Adam, dacă se izgonise din rai, 
dară când a văzut pe fiul său Avel ucis de fratele Cain, încă 
şi mai mare i s’a făcut durerea, şi se muncea cu sufletul, şi 
se tânguia, și gândea: «Din mine vor izvorî și se vor înmulţi 
noroade, şi toate vor suferi şi vor vieţui în vrăjmăşie, și se 
vor ucide unul pre altul». și această durere a lui era adân-
că precum marea, şi a o înţelege poate numai cel al cărui 
suflet a cunoscut pe Domnul şi cât de mult ne iubeste El.
Şi eu am pierdut harul, şi împreună cu Adam strig:
Sfântul Siluan Athonitul: «Milostiv fii mie, Doamne, 

dăruieşte-mi duhul smereniei și al iubirii».
O, iubire a Domnului! Cine te-a cunoscut, neostoit te 

caută zi și noapte, şi strigă:
«Tânjesc dupre Tine, Doamne, şi cu lacrămi Te caut, 

cum nu Te voi căuta? Tu mi-ai dat a Te cunoaşte în Duhul 
Sfânt, şi această cunoaştere a lui Dumnezeu trage sufle-
tul meu cu lacrămi a Te căuta».
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Plânge Adam:
«Nu-mi este dorită pustia. Nu-mi sânt dragi munţii 

înalţi, nici lunca, nici pădurea, nici cântul pasărilor; nimi-
ca îmi este drag. Sufletu-mi zace în mare durere: scârbit-
am pre Domnul. Şi de m’ar lua Domnul din nou în rai, 
încă şi acolo mă voi mâhni şi voi plânge: pentru ce pre 
Dumnezeul cel iubit am întristat».

Naratorul: Pe Adam, după izgonirea sa din rai, sufletul 
îl durea şi multe lacrămi vărsa el de mâhnire. Tot aşa şi tot 
sufletul ce a cunoscut pe Domnul tânjeşte după Dânsul și 
zice: «Unde eşti, Doamne? Unde eşti, Lumina mea? Căci 
Ti-ai ascuns faţa de la mine, şi sufletu-mi îndelung nu te 
vede, şi tânjeşte dupre Tine, și cu lacrămi caută pre Tine». 
«Unde este Domnul meu? Pentru ce nu Îl văd în sufletul 
meu? Ce Îl opreşte a viia întru mine? Nu este dară întru 
mine a lui Hristos smerenie și iubirea pentru vrăjmaşi»

Dumnezeu este iubire fără saţiu, și a o înfăţişa este cu 
neputinţă.

ACTUL II

Naratorul: Umbla Adam pe pământ, și pentru multe 
durerile inimii sale plângea, iară cu mintea cugeta la 
Dumnezeu; iar când neputinţá trupul său, și nu mai putea 
vărsa lacrămi, duhul său și atuncea ardea pentru Dum-
nezeu, căci nu putea uita raiul și frumuseţea lui; dar încă 
şi mai mult sufletul lui Adam iubea pre Domnul, şi însăşi 
puterea iubirii îl trăgea către Dânsul.

Sfântul Siluan Athonitul (stă la masă în chilia lui atho-
nită și scrie): O, Adame, eu scriu, dară tu vezi că slabă 
este mintea mea și nu poate pricepe cum tânjeai tu dupre 
Dumnezeu şi cum purtai osteneala pocăinţei.



VASILE CĂLIN DRĂGAN56

O, Adame, tu vezi că eu, fiul tău, pătimesc pre pământ. 
Puţin este în mine focul, și abia de nu se stinge dragos-
tea mea.

O, Adame, cântă nouă cântul Domnului, ca să se vese-
lească sufletul meu de Domnul și să se scoale a lăuda şi 
a slăvi pre El, precum slăvesc pre Dânsul în ceruri Heru-
vimii şi Serafimii, şi precum toate cinurile cereştilor Îngeri 
cântă Lui întreit-sfânta cântare.

O, Adame, părintele nostru, cântă nouă cântul Dom-
nului, ca să auză întreg pământul, şi ca toţi fiii tăi să-şi 
înalţe mintea către Dumnezeu, şi să se îndulcească de 
glasurile cereştii cântări, şi să-şi uite amarul pre pământ.

Naratorul: Duhul Sfânt este iubire și desfătare sufle-
tului, minţii şi trupului. Şi cine a cunoscut pe Dumnezeu 
în Duhul Sfânt, cu nesaţiu râvneşte zi şi noapte către 
Dumnezeul cel viu, căci iubirea lui Dumnezeu este dul-
ce foarte. Dar când sufletul pierde harul, atunci din nou 
cu lacrămi caută pe Duhul Sfânt. Dară cine nu a cunos-
cut pe Domnul în Duhul Sfânt, acela nu poate cu lacră-
mi a-L căuta, și sufletul lui totdeauna este luptat de patimi, 
mintea-i cugetă cele pământeşti, şi nu poate ajunge la 
vedenie și a cunoaşte pe Iisus Hristos. El se cunoaşte în 
Duhul Sfânt. Adam a cunoscut pe Dumnezeu și raiul, şi 
după cădere cu lacrămi căuta pre El.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, părintele nos-
tru, spune nouă, fiilor tăi, despre Domnul. Sufletul tău 
a cunoscut pre Dumnezeu pre pământ, cunoscut-a şi 
raiul, și desfătarea lui, şi veselia, iar acum vieţuieşti în 
ceruri şi vezi slava Domnului. Spune nouă cum se pro-
slăveşte Domnul nostru pentru ale Sale patimi, și cum 
sânt cântecele cântate în ceruri, și cât de dulci sânt ace-
le cânturi, căci ele se cântă în Duhul Sfânt. Spune nouă 
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pentru slava Domnului, și cât este El de milostiv, și cât 
iubeşte El a Sa zidire. Spune nouă şi pentru Preasfânta 
de-Dumnezeu-Născătoare, cum este Ea mărită în ceruri, 
şi cu ce cântări se fericeşte. Spune nouă cum se bucură 
acolo Sfinţii, și cum strălucesc ei cu harul, cum iubesc 
ei pre Domnul, şi cu ce smerenie înaintestau lui Dum-
nezeu. O, Adame, mângâie și îmbucură întristate sufle-
tele noastre. Povesteşte nouă, ce vezi tu în ceruri?… Ce 
dară taci?… Iată întreg pământul întru scârbe zace… Au 
doară tu, din dragoste de Dumnezeu, nu poţi nici să-ţi 
mai amintești de noi? Au doară vezi pre Născătoarea-
de-Dumnezeu în slavă şi nu te poţi smulge de la acea 
vedenie, și nu voieşti a spune nouă, celor mâhniţi, cuvânt 
duios, spre a uita amarul pre pământ? O, Adame, părin-
tele nostru, tu vezi durerea fiilor tăi pre pământ. Ce dară 
taci?

Grăieşte Adam: – Feţii mei, nu căutaţi către mine. Eu 
nu pot a mă smulge de la iubirea lui Dumnezeu spre a 
grăi cu voi. Sufletu-mi este rănit de iubirea Domnului şi 
se veseleşte de frumuseţea Lui, şi cum mi-aş putea adu-
ce aminte de pământ? Cine viază înaintea Feţei Stăpânu-
lui nu pot cugeta cele pământeşti.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, părintele nos-
tru, părăsitu-ne-ai pre sirimanii tăi. Şi doară în amar 
petrecem pre pământ. Spune nouă, ce să facem spre a 
plăcea lui Dumnezeu? Caută asupra fiilor tăi risipiţi în 
tot pământul, risipiţi cu mintea lor. Mulţi uită pre Dum-
nezeu, în întunerec vieţuiesc şi merg în prăpastia iadu-
lui.

Adam: – Nu mă turburaţi.
Eu văd pre Maica Domnului în slavă, şi cum pot eu a 

mă smulge și a grăi cu voi? Eu văd pre Sfinţii Proroci şi 
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Apostoli, iar ei toţi sânt asemenea Domnului nostru Iisus 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Eu umblu prin grădinile 
raiului și pretutindenea văz slava Domnului, căci Dom-
nul este întru mine, și m’au făcut asemenea Lui. Aşa pro-
slăveşte Domnul pre om, cât îl face asemenea Lui.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, doară noi sân-
tem fiii tăi. Spune nouă, carii ne mâhnim pre pământ, 
cum să moştenim raiul, ca și noi, asemenea ţie, să vedem 
slava Domnului. Sufletul nostru tânjeşte dupre Domnul, 
tu însă în ceruri viezi şi te bucuri de slava Domnului, 
rugămu-te, mângâie pre noi.

Adam: – Ce înălţaţi către mine glasul, feţii mei? Dom-
nul vă iubeşte și au dat vouă poruncile. Păziţi pre le, 
iubiţi-vă unul pre altul, și veţi afla odihnă în Dumne-
zeu. Căiţi-vă în tot ceasul pentru căderile voastre, spre 
a putea întâmpina pre Domnul. Domnul au zis: «Pre 
carii Mă iubesc, Eu iubesc, și pre carii Mă proslăvesc, 
proslăvesc.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, roagă-te pen-
tru noi, fiii tăi. De multe scârbe mâhnit este sufletul nos-
tru.

– O, Adame, părintele nostru, tu vieţuieşti în ceruri, 
și vezi pre Domnul şezând în slavă de-a dreapta lui Dum-
nezeu-Tatăl. Tu vezi pre Heruvimi şi pre Serafimi, şi pre 
toţi Sfinţii, și auzi cântările cereşti, de dulceaţa cărora 
sufletul tău a uitat pământul. Noi însă ne mâhnim pre 
pământ şi mult tânjim dupre Dumnezeu. Puţin este întru 
noi focul, ca înflăcărat să iubim pre Domnul. Însuflă-ne, 
ce sântem datori a face spre a afla raiul?

Răspunde Adam: – Nu căutaţi către mine, feţii mei, 
căci eu, din desfătăciunea iubirii lui Dumnezeu, nu pot 
să-mi amintesc pământul.
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ACTUL III

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, tânjesc suflete-
le noastre, şi durerile ne-au îngreuiat. Spune nouă cuvânt 
de mângâiere. Cântă nouă din cântările carile tu auzi în 
ceruri, ca să le auză tot pământul, și oamenii săşi uite 
amarul… O, Adame, întristaţi sântem foarte.

Adam: – Nu căutaţi către mine. Vremea durerilor mele 
a trecut. De frumuseţea raiului şi de îndulcirea Duhului 
Sfânt nu îmi mai pot aduce aminte de pământ. Dară zic 
vouă: Iubeşte pre voi Domnul, și voi în iubire să vieţuiţi, 
fiţi ascultători stăpâniilor, smeriţi-vă inimile, şi Duhul 
Sfânt va viia întru voi. El vine lin în suflet, și împarte 
pace, și fără cuvinte poartă mărturie pentru mântuire. 
Cântaţi lui Dumnezeu în dragoste și în smerenia duhu-
lui, căci Domnul se bucură de aceasta.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, părintele nos-
tru, ce dară vom face? Noi cântăm, dară nu este întru noi 
iubire, nici smerenie.

Adam: – Căiţi-vă înaintea Domnului şi cereţi. El iubeşte 
pre om și toate dăruieşte. și eu mult m’am căit, și mult 
m’am întristat, căci pre Dumnezeu am scârbit, căci pentru 
păcatul meu s’a pierdut pacea şi iubirea pre pământ. 
Lacrămile curgeau pre faţa mea şi-mi udau pieptul şi 
pământul, şi pustia auzea suspinurile mele. Voi nu puteţi 
cuprinde durerile mele, nici cum mă tânguiam eu dupre 
Dumnezeu şi rai. În rai fusesem bucuros și vesel: Duhul 
lui Dumnezeu mă veselea și suferinţe nu cunoşteam nici 
una. Dară când m’am izgonit din rai, frigul şi foamea mă 
munceau, fiarele şi pasările, ce îmi erau blânde în rai şi 
mă iubeau, se sălbăticiră, începură a se teme şi a fugi de 
mine. Gânduri urâte mă sfâşiau, soarele și vântul mă 
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ardeau, ploaia mă uda, boalele şi toate durerile pămân-
tului mă chinuiau, dară eu toate am răbdat și cu tărie am 
nădăjduit în Dumnezeu. 

Iară voi purtaţi-vă ostenelile pocăinţei: iubiţi durerile, 
uscaţi-vă trupurile, smeriţi-vă și iubiţi pre vrăjmaşi, spre 
a sălăşlui în voi Duhul Sfânt, şi atunci veţi cunoaşte şi 
veţi afla Cereasca Împărăţie.Dară către mine nu căutaţi: 
acum, de dragostea lui Dumnezeu, uitat-am pământul 
şi tot ce este întru dânsul, uitat-am până şi raiul meu cel 
pierdut, căci văd slava Domnului, și slava Sfinţilor, carii, 
de lumina feţei lui Dumnezeu, ei înşişi strălucesc, ase-
menea Lui.

Sfântul Siluan Athonitul: – O, Adame, cântă nouă 
cerescul cânt, ca să auză tot pământul şi să se îndulcească 
de pacea iubirii de Dumnezeu. Dorim a auzi acele cântări: 
dulci sânt ele, căci se cântă în Duhul Sfânt.

Naratorul: Adam a pierdut pământescul rai, și plân-
gând îl căuta: «Raiul meu, raiule, preafrumosul meu rai». 
Domnul însă, prin dragostea Sa, i-au dat pe cruce un alt 
rai, mai bun decât cel dinainte, în ceruri, unde este Lumi-
na Sfintei Treimi. Ce vom da noi Domnului pentru dra-
gostea Sa către noi?

La final bat clopotele și răsună toaca.
(vezi pentru textul piesei sursa: Arhimandritul Sofro-

nie, Cuviosul Siluan Athonitul, p. 461-467)
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ADEVĂRATA CONȘTIINŢĂ 
DOGMATICĂ

Pentru ce postim? Pentru har! Pentru ce împlinim toa-
te poruncile? Pentru har! Pentru ce ne rugăm? Pen-
tru har! Pentru ce mergem la biserică? Pentru har! 

Pentru ce psalmodiem? Pentru har! Pentru ce facem toa-
te ale creștinului? Pentru har! Toate le facem pentru 
dobândirea harului. Esenţa vieţii creștine este dobândi-
rea și păstrarea harului Duhului Sfânt!

CE este harul?
Harul este energia personală nezidită a lui Dumne-

zeu care se împărtășește făpturii – este harul Duhului 
Sfânt, care ne îndumnezeiește, ne ajută să creștem întru 
asemănarea cu Dumnezeu!

Cum să păstrăm harul?
Păstrăm harul când nu primim nici un gând de înălţare 

asupra aproapelui! Cum primim un gând de semeţie, de 
superioritate, de judecată faţă de aproapele, harul se 
retrage într-o oarecare măsură. Esenţa retragerii harului 
este mândria faţă de aproapele nostru. Păstrăm harul 
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când nu primim gânduri păcătoase, când trăim ascetic. 
Smerenia atrage harul.

Esenţa primirii și păstrării harului, este smerenia, 
pogorârea sub aproapele nostru, osândirea de sine.

Nevoitorul ocolește căile analitice raţionale ale minţii-
judecată pentru a evita căderea în întunericul egoismu-
lui minţii omului căzut. (Arhim. Sofronie)

Aceasta este sinteza conștiinţei dogmatice: cum să 
dobândim și să păstrăm harul. Harul întotdeauna vine 
cu pace. „Dobândește pacea și mii de oameni se vor mântui 
în jurul tău” (Sfântul Serafim din Sarov). Omul duhov-
nicesc ce are o conștiinţă dogmatică matură știe pentru 
ce vine și pleacă harul lui Dumnezeu. Când pierde pacea, 
se smerește, și harul revine. Chiar dacă pleacă fără un 
motiv cunoscut, vizibil, omul se smerește, căci harul lui 
Dumnezeu suflă unde voiește, este desăvârșit liber.

După marea experienţă personală a Sfântului Siluan 
– pentru care viaţa duhovnicească nu mai cunoștea tai-
ne: „Harul vine din toate lucrurile bune, dar mai presus de 
toate, din dragostea frăţească, din bunăvoinţa faţă de fratele 
nostru” (Sfântul Siluan Athonitul)
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PORUNCA CINSTIRII 
PĂRINŢILOR. O ÎNŢELEGERE 

MAI ADÂNCĂ :  „PRIN PĂRINŢI NE 
VINE ÎNSĂȘI VIAŢA – NE VINE (!) , 

IAR NU NE-A VENIT”

Porunca cinstirii părinţilor nu are (numai) o dimen-
siune etică, ci și una adâncă, ontologică, spune Ava 
Rafail Noica. Poruncii a 5-a a Decalogului i se adau-

gă și cuvântul Mântuitorului: „Cel ce iubeşte pe tată ori pe 
mamă mai mult decât pe Mine nu este vrednic de Mine.” 
(Matei, 10, 37). Cum le putem privi și înţelege împreună 
fără să greșim? Dumnezeu a poruncit cinstirea părinţilor 
și a pus o făgăduinţă precisă la împlinirea ei: ca să ne fie 
bine și să trăim mulţi ani pe pământ. Iată pasajul Scrip-
turii: ”Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fie bine şi 
să trăieşti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumneze-
ul tău ţi-l va da ţie.” (Ieșire, 20-12)

Ascultând un cuvânt al părintelui Rafail Noica, anume 
”Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos”, am primit cu dragoste 
cuvintele sale: „Și, poruncile lui Dumnezeu să nu le înţele-
gem cazon, adică în stil de armată, că generalul spune că să 
faci asta și dacă nu, apoi vai de tine… Poruncile lui Dum-
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nezeu, mulţi ani m-am zbătut să înţeleg ce înseamnă poruncă, 
un Dumnezeu așa de iubitor cum începeam să înteleg că este 
Dumnezeul adevărat, adică cum poruncește? și mi-am dat sea-
ma că trăim greșit cuvântul poruncă. Încep a spune că porun-
ca lui Dumnezeu este o descoperire, daca vreţi un semnal a 
cum să ne trăim liberatatea, o descoperire a ce este vrednic ca 
omul, chipul lui Dumnezeu, să dorească, către ce să tânjeas-
că… Este descoperire a ce trebuie să lucreze omul, nu numai 
ca să se scape de păcat. Dinamica pe care am numit-o a fi 
pocainţa, este dincolo și de păcat.”

Porunca cinstirii părinţilor este crucială și împlinirea 
ei este ţinta creștinului. Întrucât este greu de împlinit fără 
greș, (fără harul lui Dumnezeu este cu neputinţă, este 
imposibil), mai ales că ei i se adaugă și chemarea Mân-
tuitorului privind lepădarea de lume: „De nu va urî omul 
pe tatăl său și pe mama sa…” vom căuta mai adânc necesi-
tatea și absoluta importanţă a împlinirii ei, căci de ea se 
leagă însuși izvorul vieţii noastre personale. În chemarea 
Mântuitorului de a-L urma, iubindu-L mai mult decât pe 
părinţii noștri este vorba tot despre harul lui Dumnezeu 
care ne îndumnezeiește și ne face mai presus de fire, dân-
du-ne însuși atributul de a fi după cum s-a zis despre 
Melchisedec, fără mamă, fără tată, fără spiţă, fără neam, fără 
de început (anarchos, beznacealnîi), precum Dumnezeu, nu 
după fire, ci după har, încât Dreptul Melchisedec a deve-
nit „Fără tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici 
început al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiu-
lui lui Dumnezeu, el rămâne preot pururea.” (Epistola către 
Evrei, 7, 3) Situaţia familiilor nu ne face mai ușoară înţe-
legerea sau asumarea poruncii a 5-a. Însă Părintele Rafail 
introduce o lumină nouă, cel puţin pentru noi, în asumarea 
poruncii a 5-a, în două momente cheie ale cuvintelor ros-
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tite de dânsul cu diferite ocazii. Primul, deja prezentat 
mai sus, sintetizează poate un efort de înţelegere de o 
viaţă, după cum chiar dânsul o mărturisește: porunca lui 
Dumnezeu nu este o comandă cazonă, ca la armata, ci o 
descoperire a (iubirii) lui Dumnezeu pentru noi, anume 
”a ce este vrednic ca omul, chipul lui Dumnezeu, să dorească, 
către ce să tânjească… Este descoperire a ce trebuie să lucreze 
omul, nu numai ca să se scape de păcat. Dinamica pe care am 
numit-o a fi pocainţa, este dincolo și de păcat.”

Al doilea moment cheie – cel mai important – este un 
cuvânt al aceluiași Părinte Rafail Noica, rostit cu ocazia 
unui pelerinaj la Locurile Sfinte care ne-a făcut în sfârșit să 
înţelegem ceva mai adânc din taina vieţii omului. Para-
frazez: copilul se trage din părinţi, (nu doar la trecut s-a 
tras, cândva, doar atunci, în momentul procreării), ci la 
prezent, se TRAGE: energia vieţii care ne vine de la Dum-
nezeu ne vine acum, astăzi, chiar în această clipă în care 
citim aceste rânduri, prin părinţi, tainic, indiferent cât de 
păcătoși sunt aceștia, morţi sau vii. De aceea trebuie să ne 
cinstim părinţii și străbunii, mamele și taţii noștri și ai mame-
lor și taţilor noștri. Asa a facut Dumnezeu lumea, așa ne-a 
zidit pe noi, legaţi prin firele vieţii de strămoși, și acesta 
este firescul, atât moral, dar mai ales ontologic al lumii.

Iată transcrierea fragmentului extrem de important care 
ne interesează, din înregistrarea audio: „(…) Sfântul Pavel 
ne atrage atenţia că porunca cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, 
din cele zece porunci, este prima poruncă cu făgăduinţă. Ce făgă-
duinţă este? Ca să-ţi fie zilele multe în pământul pe care ţi-l va 
da ţie Domnul Dumnezeul Tău (…) Care-i legătura între cins-
tirea părinţilor mei și cele multe zile în care nădăjduiesc să petrec 
pe pământul ăsta? Nici eu nu știu, dar vă spun puţinul cât am 
început să înţeleg: viaţa mea se trage din tatăl meu și din mama 
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mea, dar nu s-a tras, și gata acuma, ai mei sunt pe lumea cea-
laltă și nădăjduiesc, sunt bine, dar se trage… a necinsti pe tatăl 
și pe mama este nu numai o urâciune morală, că pe cei care mi-au 
dat viaţa, eu acuma îi lepăd; este o urâciune fiinţială – tai firul 
vieţii! – și marea șmecherie a diavolilor moderni a fost tocmai 
asta, să dezbine familia, și poate că-i unul dintre motivele pentru 
care sunt atâtea boli, deși știinţa a progresat de necrezut… fiindcă 
energia vieţii nu mai lucrează în noi – nu știu cum!, vorbim 
duhovnicește, e o taină… ar trebui să știm și dacă aș fi un om 
mai citit poate că aș ști, că cineva dintre părinţi probabil că a vor-
bit despre asta… dar atâta am înţeles și cred că e destul ca să 
punem un început de bună înţelegere. E vorba în Biserică, întot-
deauna, știţi că v-am spus într-o cuvântare sau mai multe că să 
nu ne oprim la nivelul moral, e un nivel bun, dar primitiv al 
pocăinţei, adică al tânjirii noastre către veșnicie. Nivel fiinţial, 
adică fiinţa, adică viaţa este ce importă și Biserica despre Viaţă 
ne vorbește, nu despre un comportament sau un comportamen-
tism corect, șablonistică și așa mai departe… Deci, a necinsti pe 
părinţi este a tăia firul vieţii într-o măsură, între noi și Cel care 
ne-a dat viaţa, Dumnezeu până la urmă, prin părinţi (…)”

Greu cuvânt, mai ales când, în psihologia omului căzut, 
suntem obișnuiţi cu o moralitate în care îndemnul de a nu 
mai greși este asociat de mintuliţa noastră cea neînţele-
gătoare mai mult cu o interdicţie, cu o restricţie a libertăţii, 
decât cu o creștere a libertăţii în har, așa cum voiește Dum-
nezeu pentru noi. Porunca a 5-a are un statut special. De 
obicei, suntem învăţaţi în catehismele noastre, că prime-
le 4 porunci reglementează relaţia noastră cu Dumnezeu, 
iar ultimele 6 legătura cu aproapele. Dacă ne aplecăm, 
însă, cu puţină luare aminte asupra poruncii a 5-a, obser-
văm că Dumnezeu a așezat-o chiar în mijlocul decalogu-
lui, i-a conferit așadar un loc central, de legătură, de inter-
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mediere, de trecere de la poruncile ca datorii faţă de 
Dumnezeu, la cele ce-l privesc pe aproapele. Ba mai mult, 
din modul în care Domnul a formulat-o, se vede o cuprin-
dere simultană, atât a respectului și cinstirii unei conș-
tiinţe mai înalte decât mine, cât și a conștiinţei aproapelui 
meu. Părintele meu este aproapele meu, chiar dacă, cel 
puţin cât sunt în grija lui, are autoritate asupra libertăţii 
mele, eu fiind copil. Nu discutăm aici cât de greșit este 
folosită această autoritate și nici nu face acest aspect tema 
articolului nostru, deși probabil aceasta este cel puţin la 
fel de importantă precum subiectul în discuţie.

Un fapt cu adevărat semnificativ este forma pozitivă, 
de îndemn (”să cinstești”), ca recomandare, ca deschi-
dere, comparativ cu majoritatea celorlalte porunci, care 
sunt limitative, negative, (”să nu…”). În general, Legea 
Vechiului Testament este privită, adesea superficial, ca 
un sistem complicat de interdicţii și reglementări menite 
să educe din exterior, prin limitări, omul aflat într-o fază 
prematură a vârstei sale istorice.

Minunată, așadar, această deschidere chiar în centrul 
decalogului care ne arată nu ”cum sa nu”, ci ”cum să” 
facem ceva anume, adică să ne cinstim părinţii, ba chiar 
ni se descoperă și făgăduinţa: ca să-ţi fie bine şi să trăieş-
ti ani mulţi pe pământul pe care Domnul Dumnezeul tău 
ţi-l va da ţie”

Mulţumim mult părintelui Rafail pentru aceste cuvinte, 
care ne-a arătat prin propriul său exemplu și puţin din 
taina înfierii duhovnicești, fiind ucenicul iubit al Părin-
telui Sofronie, dar nu a minimalizat nici cinstirea părinţi-
lor trupești. Atat de clar și de important deducem așa-
dar: în necinstirea părinţilor se ascunde moartea, tăierea 
de la Izvorul Vieţii. Neiertand părinţii, copilul se zbate 
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într-o neputinţă incredibilă. Legătura cu părinţii trebuie 
așadar întregită, pe cât se poate, dacă nu deplin, prin ier-
tare. În cazul în care au trecut dincolo, prin parastase de 
pomenire regulate, pentru ca ei oricum sunt vii, cu sufle-
tul. Ce minunat că Sf. Biserică, prin adânca purtare de 
grijă a Duhului Sfânt, a rânduit atat de bine toate cele ale 
iertării și ale pomenirii în rugăciuni către Domnul a tutu-
ror celor trecuţi la cele veșnice.

Când omul se întoarce la Hristos Domnul prin 
pocăinţă, el redescoperă implicit importanţa legăturii 
vieţii cu părinţii și străbunii. Sigur, împăcarea superfi-
cială făra iertarea cea adâncă și adevărată prin Spoveda-
nie, pe care numai Domnul o lucrează, nu are așa de mare 
har, de aceea trebuie să înţelegem că doar Domnul ne 
poate da harul iertării, căci El are puterea adâncă și 
veșnică de a ierta prin preoţi și prin fiecare dintre noi, în 
noi, prin noi și pe noi. Iertarea poate fi o călătorie lungă 
și dureroasă, plină de piedici interioare și exterioare, dar 
în cele din urmă ea aduce ceva extraordinar: mântuirea 
multora din acel neam și refacerea legăturii noastre onto-
logice cu Adam, omul cel întreg. Împlinirea poruncii a 
doua, adică propria noastră mântuire.

Maica Siluana Vlad, adaugă tuturor ideilor și înţele-
gerilor de mai sus încă una, le fel de importanta: noi, 
oamenii, singuri, nu putem împlini poruncile lui Dum-
nezeu – și deci nici pe aceasta – singuri, fară harul lui 
Dumnezeu, mai ales astăzi, în aceste zile atât de greu 
încercate. Iată pasajul:

”Câţi dintre copiii Tăi de astăzi ar mai putea, Doamne, împli-
ni porunca cinstirii părinţilor fără harul Tău? și cine, Doamne, 
ar mai putea crede că această poruncă ne aduce atâta folos și 
mângâiere fără mărturia celor care, înnebuniţi de durere și ajunși 
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la limita cu ura de sine care urmează din neiertarea părinţilor, 
au îndrăznit să Te creadă și să facă cele poruncite de Tine?”

Adevărata nevoinţă este dobândirea harului Duhului 
Sfânt, cum spunea Sf. Serafim din Sarov și mai aproape 
de noi Sf. Siluan Athonitul.

Binecuvintează, Doamne, pe părinţii mei.
P.S. De remarcat că și părintele Teofil Părăian, într-un 

cuvânt, spune în esenţă același lucru cu părintele Rafail 
Noica:

„Porunca cinstirii faţă de părinţi, observă un părinte duhov-
nicesc, un sfânt, sfântul Chiril din Alexandria, este pusă între 
poruncile care-L privesc pe Dumnezeu şi poruncile care-l pri-
vesc pe aproapele. În primul rând e Dumnezeu, în al doilea 
rând sunt părinţii, prin care Dumnezeu ne-a adus în această 
lume şi apoi vin ceilalţi oameni. Suntem în această lume pen-
tru că a vrut Dumnezeu să fim, şi suntem în această lume pen-
tru că avem nişte părinţi sau am avut părinţi. Am putea zice 
chiar avem. De ce? Pentru că chiar dacă nu mai trăiesc părin-
ţii noştri, părinţii noştri rămân părinţii noştri, nu ne putem 
despărţi de ei. Porunca este necondiţionată. Nu se spune că 
să-i cinsteşti dacă sunt vrednici de cinstire și să nu-i cinsteşti 
dacă nu-s vrednici de cinstire. E necondiţionată: „Cinsteşte pe 
tatăl tău şi pe mama ta.” S-ar putea întâmpla ca unii să nu fie 
mulţumiţi cu părinţii care-i au. Din pricina părinţilor. Şi cu 
toate acestea porunca rămâne: „Cinsteşte pe tatăl tău şi pe 
mama ta.” Este şi o făgăduinţă legată de această poruncă: „Ca 
să trăieşti bine și mulţi ani pe pământ.”
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CELE DOUĂ  DREPTURI 
ALE OMULUI

Două drepturi are omul: 

1. De a iubi pe Dumnezeu din toată inima sa, din tot 
sufletul său și din tot cugetul său și 

2. De a iubi pe aproapele său ca pe sine însuși.
În acestea două stă toată libertatea și dreptatea sa. 

Poruncile și legile omului de la Dumnezeu sunt și drep-
turile sale fundamentale.
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SOBORNICITATEA MULTI-
IPOSTATICĂ  A BISERICII

Preasfântul și Dumnezeiescul Duh – a treia Persoa-
nă a Preasfintei Treimii – este Cel care grăiește prin 
membrii Sfântului Sinod al Bisericii, iar Soborul cel 

Sfânt ia deciziile cele mai importante rostind, împreu-
nă cu Sfinţii Apostoli: „Părutu-s-a Duhului Sfânt și nouă” 
(Fapte, 15: 28). Sobornicitatea Bisericii este ipostatică, 
multi-ipostatică, este unitatea Persoanelor, după prin-
cipiul ipostatic: o singură entitate multi-ipostatică care 
glăsuiește împreună. Biserica este una, sfântă, soborni-
cească și apostolească. Fiinţa multi-ipostatică a omului 
– cea una după fire – prin reprezentanţii săi cei mai aleși, 
cei mai desăvârșiţi, prin Ipostasurile Sale cele mai înal-
te, cele mai pline de har, cele mai deplin actualizate, cele 
mai îndumnezeite – membrii Sfântului Sinod – Ierarhii 
Bisericii Ortodoxe, conglăsuiesc întru cea mai desăvârșită 
întrepătrundere a Ipostasurilor, deci a conștiinţelor tutu-
ror unite într-o singură conștiinţă, după modelul Prea-
sfintei Treimi. Duhul Sfânt garantează atât unitatea lăun-
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trică a tuturor membrilor Bisericii locale, cât și unitatea 
lărgită a tuturor Bisericilor Ortodoxe surori dimpreu-
nă, având unitatea cu întreaga tradiţie a Bisericii Orto-
doxe din toate timpurile dar și pe peste veacuri – până 
dincolo de catapeteasma zilei a 8-a, dincolo de negrăi-
ta zi a Judecăţii, grăind dintru și întru veșnicie, în 
co-prezenţă și consistenţă cu toate Sinoadele Bisericii 
Dreptslăvitoare, în chip personal, prin glasul Cuvântu-
lui Ipostatic: Dumnezeu-Omul, al doilea Ipostas al Tre-
imii care grăiește prin gura de foc a Ierarhilor Bisericii 
noastre.

Urechea subţire a ierarhilor aude glasul cel lin al 
Cuvântului-Hristos, glăsuind întru sfinţii lor egali Cinstiţi 
Părinţi Ierarhi ai Bisericii. Capul Bisericii – Patriarhul, 
este întruchiparea Mântuitorului printre apostolii Săi. 
El are mintea cea mai înaltă și cea mai desăvârșită, având 
cuvântul ultim, cel mai greu și cel mai adânc, cu cea mai 
înaltă autoritate în Sfântul Sobor al Bisericii Dreptslăvi-
toare: autoritatea iubirii ipostatice ultime – smerite și 
necondiţionate. Cuvântul său este sfânt și ipostatic, adân-
cindu-se tainic și personal pe măsură ce se rostește, adre-
sându-se fiecăruia dintre cei prezenţi în cel mai desăvârșit 
chip, schimbându-și înălţimea și adâncimea, simplita-
tea sau complexitatea – dar niciodată dragostea. Finali-
tatea ultimă a cuvântului rostit în Sfântul Sobor este, 
atât întru cele mai mici consideraţii, cât și întru cele mai 
înalte concluzii, aceeași: împlinirea fără greș a poruncii 
Mântuitorului: „Să iubești pe Domnul Dumnezeul Tău 
din toată inima ta, din tot cugetul tău și din tot sufletul 
tău și pe aproapele tău ca pe tine însuţi” Cel mai ade-
sea – asemenea Cuvântului Mântuitorului – cuvântul 
cel mai primit este cel rostit în pildele cele mai simple 
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și mai desăvârșite – după modelul ultim al Domnului 
Iisus Hristos din timpul vieţii sale pământești. Întru 
acest chip ipostatic grăiește fiecare dintre Sfinţii Ierarhi 
prezenţi în același Sobor. Desigur, Duhul Sfânt nu se 
sfiiește să grăiască nici înălţându-se pe culmile cele mai 
desăvârșite ale teologiei și vederii duhovnicești, lăsând 
în urmă categoriile raţiunii abstracte, deslușind în zbo-
rul său orice lucru dinlăuntrul categoriilor vii ale fiinţei, 
în cel mai adânc duh liturgic ortodox. Putem afirma că 
dimensiunea liturgică a sobornicităţii este, totuși, cea 
mai adâncă dimensiune a sa. Fără Dumnezeiasca Litur-
ghie și Sfânta Euharistie nu există sobornicitate aposto-
lică.

Cuvântul dat în Sfântul Sobor, fiind cuvânt de ultimă 
autoritate, are mai multe planuri și mai multe niveluri 
de înţelegere, mai multe faţete, precum și cea mai 
desăvârșită piatră preţioasă. Tocmai în aceasta constă 
unitatea lăuntrică a Cuvântului – în atotdesăvârșirea lui. 
Aceste diamante întru totul desăvârșite sunt rodul rugă-
ciunii, căci cuvântul Sfântului Sobor izvorăște din rugă-
ciunea curată. Ascultarea lăuntrică este cea mai înaltă 
stare a Duhului membrilor Sfântului Sobor; aceștia, 
adâncindu-și cugetul în rugăciunea cea mai curată ascul-
tă cu urechea lăuntrică același dulce negrăit glas al Cuvân-
tului Mântuitorului întru toţi, glasul subţire al Preasfân-
tului Duh al Preasfintei Treimi, dimpreună cu mireasma 
cea întreg-cugetătoare a celor mai mari sfinţi ai Bisericii. 
În aceeași clipă, ascultarea și vederea duhovnicească 
devin una. Glasul Lui este iubirea cea mai curată, el vine 
întotdeauna cu pace blândă, revarsă lumina cea mai 
desăvârșită, unește inimile după chipul unităţii lăuntri-
ce al Preasfintei Treimi, așează cea mai blândă și cea mai 
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înaltă și mai smerită învăţătură pe buzele și în inimile 
tuturor, iar dimpreună cu aceasta deodată vine și cel mai 
important lucru: harul împlinirii întru deplină libertate 
a tuturor poruncilor care se dă numai în dumnezeiescul 
sobor.
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PRINCIPIUL PATRIARHAL ȘI 
PRINCIPIUL IPOSTATIC ÎN 

ECLEZIOLOGIE

Principiul patriarhal în ecleziologie este în esenţă un 
alt nume al pricipiului ipostatic în om și în Dumne-
zeu și a fost pentru prima dată exprimat ca centru al 

întregii teologii a unităţii Bisericii dintotdeauna de către 
Arhimandritul Sofronie, pe seama principiului Ipostatic 
prin care noi toţi suntem unul – un singur om – în Cuvân-
tările sale duhovnicești rostite la Essex și publicate la noi 
în traducerea Ieromonahului Rafail Noica. „Există un sin-
gur principiu ipostatic – atât în fiinţa omenească cât și în fiinţa 
dumnezeiască”, spune Arhimandritul Sofronie (Vom vedea 
pe Dumnezeu precum este, p. 271) Principiul patriarhal în 
ecleziologie ne arată adevărul ontologic și teologic al Bise-
ricii: Hristos este Capul Bisericii. Însuși Hristos – Marele 
Arhiereu – este pentru noi Persoana Patriarhului nostru, 
iar noi nu putem vedea în Preafericitul Patriarh Daniel 
decât Însăși Persoana lui Hristos – Mântuitorul nostru. 
Patriarhul cuprinde toţi patriarhii, atât pe verticala istori-
ei, cât și pe orizontala spaţiului. Veșnicul Arhiereu – Hris-
tos, cuprinde pe fiecare. Patriarhul are conștiinţa univer-
sală a lui Hristos: Conștiinţa cosmică și supracosmică a 
Persoanei. Noi toţi suntem o unică entitate de persoane 
care trăim ipostatic și ierarhic în jurul Persoanei centrale, 
Patriarhul nostru care se dă fiecăruia dintre noi prin Ierar-
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hul locului, care se dă, mai obiectiv, prin preotul de la 
parohie sau prin stareţul Mănăstirii, care este Însuși Hris-
tos pentru fiecare dintre noi. Noi, Biserica, suntem numai 
întru ascultare, supunere liberă de persoane în sensul sme-
reniei ascetice care mereu tinde către smerenia lui Hris-
tos cea desăvârșită („acela cere mai mult iubește, acela mai 
mult se și smerește”), într-un sens atât de simplu: și ierar-
hic exterior, dar și adânc lăuntric – fundamental așa este 
însăși viaţa Bisericii, căci în taină, Patriarhul se află în frun-
tea și în adâncul fiecărei persoane, pe care o susţine și o 
întărește, din locul principiului ipostatic (personal) – al 
lui Hristos din fiecare fiinţă umană. Din și întru însuși 
Patriarhul nostru ne vine viaţa Bisericii întrucât Patriar-
hul este Însuși Hristos. Patriarhul este Persoana prin 
excelenţă. Noi suntem („acum, Doamne, prin harul Tău 
și eu sânt”) doar în jurul Persoanei, nu în jurul unui con-
cept abstract, a unei idei. Cea mai mare Persoană este Patri-
arhul – acesta de-o-cuprinde întreaga omenire și întreaga 
dumnezeire – după har, întru principiul personal.

Porunca iubirii se împlinește întru porunca iubirii Patri-
arhului precum îl iubim pe Hristos, și a ierarhilor Bisericii 
precum și a preoţilor și a tuturor credincioșilor ca pe noi 
înșine. În ecleziologia ortodoxă Patriarhul este precum 
Însuși Dumnezeu. Identitatea ecleziologic-ontologică este 
o suprapunere perfectă a sferelor de extensiune ce sunt infi-
nite, fără de margini: Tot ceea ce este, este Biserica Ortodo-
xă: Ortodoxia este firea a tot ceea ce este. Precum în mănăs-
tire Stareţul este Hristos, în parohie, preotul este Hristos, 
în familia ortodoxă bărbatul- capul familiei este Hristos, tot 
așa în Patriarhie – Patriarhul este Hristos, Persoana.

Patriarhul șade de-a dreapta Tatălui în însuși Fiinţa 
lui Hristos. Aceasta este taina comuniunii Preasfintei Tre-



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 77

imi care se dăruiește celor din Biserică. Adevărul este Per-
soana Supremă – Hristos, nu un principiu impersonal. 
Pentru noi, Patriarhul este chiar principiul personal – Per-
soana Centrală în jurul căreia și întru care este clădit între-
gul organism viu al Bisericii. Orice altă structură este arti-
ficială. Sfântul Patriarh se află la vârful piramidei 
răsturnate a fiinţării, iar cine caută să se adâncească întru 
devenirea eclezială personală nu are decât să se pogoare 
ascetic și dogmatic către Acest Vârf al Bisericii care este 
Însuși Hristos. Precum omul este microtheos, tot așa mitro-
politul este micropatriarh, arhiepiscopul este micro-mitro-
polit, episcopul este micro-arhiepiscop, iar preotul este 
micro-episcop în parohia lui și micro-theos deopotrivă. 
Structura ierarhică a Bisericii este o întrepătrundere 
deofiinţă deoarece omul este o fiinţă multi-personală, nu 
o înșiruire ori o adunare dezlânată de indivizi, ci o sin-
gură fiinţă multi-ipostatică. Harul Duhului Sfânt ne unește. 
Fără a primi apocatastaza, noi tindem în rugăciune către 
suprapunerea desăvârșită între Întregul Adam și Biseri-
că: unitatea multi-ipostatică totală a fiinţei omului blago-
cestiv. Omul este egalul lui Dumnezeu după principiul 
ipostatic, iar ultimul credincios al Bisericii este egalul 
Patriarhului întru iubire, demnitate și – pentru rugăciu-
nile Preafericirii Sale – întru har. În veșnicie este un sin-
gur Dumnezeu după fire – Întreit în Persoane (Ziditorul 
cel Nezidit) a cărui esenţă este veșnic inaccesibilă omu-
lui, dar și un singur om – dumnezeu după har (făptura 
zidită a omului care devine nezidită prin har) și după 
principiul ipostatic îndumnezeită până la totală identita-
te cu Dumnezeu (afară de esenţa absolută veșnic 
neîmpărtășită făpturii), înmiit în Persoane, egalul Trei-
mii, care iubește desăvârșit în Persoana Mântuitorului, 
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în taina Preasfintei Treimi. Fără amestecarea firilor (dum-
nezeiască și omenească), dar și fără împărţirea sau 
despărţirea lor, o unică comuniune multi-ipostatică de 
persoane unite într-un singur Duh: Duhul cel Sfânt al 
Bisericii. Unitate nu pleromatică doar, ci simplu și adânc 
ipostatică a tuturor miliardelor de ipostasuri ale omului.

Ierarhii Bisericii sunt Ipostasuri depline. Fiecare Ipos-
tas cuprinde în sine mii de alte Ipostasuri, pe care le con-
duce întru deplină libertate și ascultare. Întru această 
structură personală, precum ciorchinii de strugure, stau 
toate ipostasurile umane îndumnezeite. Hristos – Mare-
le Patriarh este buciumul, ierarhii sunt mlădiţele, iar noi 
toţi ceilalţi, strugurii și întreaga vie – Biserica. Aceasta 
este structura ontologică personală a lumii. În eshatolo-
gie, singura cea adevărată.

Devenirea ipostatică a omului are la Părintele Sofro-
nie trei dimensiuni: 1. ecleziologică, 2. ascetică și 3. dog-
matică. Principiul patriarhal care ţine însăși structura 
Bisericii în care suntem altoiţi, este nucleul devenirii noas-
tre personale pe latura ecleziologică. Latura ascetică ţine 
de strâmtorarea de sine până la ura totală de sine pre-
cum și dragostea desăvârșită de Dumnezeu, iar dimen-
siunea dogmatică are în vedere dobândirea adevăratei 
conștiinţe dogmatice: nevoinţa pentru dobândirea și păs-
trarea Harului Duhului Sfânt. Toate trei se întrepătrund 
și se susţin reciproc în fiecare Persoană drept-slăvitoare.

După spusele lui Alexei Homiakov: „Unitatea Biseri-
cii derivă, fără îndoială, din unitatea lui Dumnezeu, deoa-
rece Biserica nu este o multitudine de persoane separa-
te, ci unitatea Harului dumnezeiesc, ce dăinuieşte în 
multitudinea făpturilor raţionale, care se supun 
Harului.”(A. Homiakov, Biserica este una)
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Pentru români, ca și pentru ruși, greci, sârbi, bulgari, 
sau orice altă etnie, pronia lui Dumnezeu, de nepătruns 
omului, pentru adâncul ei, a dat Bisericii întregi, după 
spusele Părintelui Sofronie de la Essex, experienţa măr-
turisirii și a muceniciei. Umanismul de tip marxist a fost 
neînduplecat în lupta sa cu credinţa în Dumnezeu și nici 
o jertfă mucenicească, nici o dragoste nu a putut să cuce-
rească sălbăticia prigoanei venite din partea comuniștilor. 
(Cuvântări duhovnicești, vol. 1, p. 21)

Biserica Română a trăit o deosebită deșertare în 
suferinţele ei pentru numele lui Hristos. De acum înain-
te, se pune problema desăvârșirii, care purcede din legea 
duhovnicească cea din veci, spusă de Ava Sofronie într-
una din cuvântările sale: „deplinătatea deșertării premerge 
deplinătăţii desăvârșirii.”

Monahismul nu este invenţia omului, el se arată a fi 
ca un imperativ categoric al duhului nostru, după ce a 
fost atins de Duhul Sfânt, după ce a fost atins de focul 
iubirii lui Hristos. Cu neașteptată uimire vedem și pe 
meleagurile noastre nașterea unor mari nevoitori, în sta-
re a purta înălţimea chemării Schimei celei mari, după 
spusele Maicii Domnului către Partenie: „Schimnicul este 
rugător pentru lumea întreagă” Această mare descope-
rire trebuie pusă la baza oricărei înţelegeri adânci a ade-
văratului monahism ortodox românesc și de pretutinde-
nea. Pustnicul nevoitor român, din ţară, din străinătate 
sau de la Athos, primește prin schima mare rugăciunea 
ipostatică, pentru întreaga lume, ca potenţial actualizat 
deplin în momentul tunderii. Aceasta conștiinţă iposta-
tică a schimnicului este cea mai înaltă conștiinţă a omu-
lui de pe pământ. Ea transcende toate limitările egoiste. 
Schimnicul îl urmează îndeaproape pe Hristos pe Gol-
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gota. La cârma tainică a ţării și a întregii lumi stau fără 
doar și poate schimonahii, care au cea mai adâncă trăire 
și cea mai înaltă rugăciune înaintea lui Hristos. Ţara noas-
tră România a fost binecuvântată de Dumnezeu cu 
numeroși monahi și schimonahi. După spusele Cuvio-
sului Sofronie, acesta este ţelul final al monahismului – 
asemănarea cât mai deplină cu Hristos. Hristos, cu adevă-
rat Dumnezeu fără de început, în Firea Sa cuprinde tot ce 
există, tot ce a făcut Tatăl prin El și prin Duhul Sfânt. În vâr-
tutea acestui fapt, întreaga viaţă cosmică, în toate formele mani-
festărilor ei, constituie o singură fiinţare de obşte, dar în dife-
rite trepte de desăvârşire. Şi precum observăm în fiinţarea 
cosmică nesfârşite rânduri de nivele, de la atomul nevăzut până 
la minunatele sisteme galactice, astfel şi în monahism – care 
în menirea sa finală are întreaga asemănare cu Hristos „prin 
Carele toate s’au făcut” –se găsesc diferite trepte de desăvâr-
şire în feluritele lui manifestări. (Arhim. Sofronie, Cuvân-
tări duhovnicești, vol. 1, p. 26)

Biserica Ortodoxă Română se află astăzi într-o perioa-
dă de o mare renaștere duhovnicească, mai mare decât 
toate epocile istorice de la începuturi până în prezent. 
Uriașa bogăţie a Bisericii Române s-a refăcut și a sporit 
cu binecuvântarea lui Dumnezeu, fiind pusă la adăpost 
prin marea înviere post-comunistă. Sfântul Sinod este 
iubit de întregul popor, mai unit și mai puternic decât ori-
când, Patriarhul nostru – un om adânc și sfânt, providenţial 
ales de Dumnezeu dinainte de veci pentru a cârmui cum 
se cuvine Biserica Lui în aceste vremuri. Milioane de icoa-
ne au fost pictate și restaurate, mii de bisericii redeschi-
se, reconstruite și nou înfiinţată, sute de mănăstiri 
reînfinţate, mii de hirotoniri au fost săvârșite de episcopi, 
cântarea bisericească a fost reînălţată, numeroase 
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așezăminte sociale au fost înfiinţate. Procentual, ţara noas-
tră este cea mai credincioasă din lume. Acest lucru este 
bineplăcut lui Dumnezeu și Sfinţilor Săi. Mii de absolvenţi 
de seminarii și adademii teologice alcătuiesc structura 
adâncă a lumii ortodoxe în care vieţuim. Conștiinţa per-
sonală, ipostatică, a întregului Adam, a luat locul indivi-
dualismului și egoismului prin educaţie și rugăciune 
adâncă. Lumea este centrată liturgic în Hristos, în Taina 
Sfintei Euharistii. Bogăţia materială a Bisericii care a rămas 
nenăruită a fost adunată și înmulţită, Dumnezeu a dat 
ajutor și har ierarhilor noștri pentru cea mai bună orga-
nizare a seminariilor și academiilor teologice. În acest 
plan, unirea tuturor a fost atinsă și Biserica română joa-
că astăzi un rol de mare stabilitate în întreaga lume orto-
doxă. De aici înalţă rugăciuni pentru Întreaga Biserică 
dreptslăvitoare de pretutindenea, adâncind unitatea Bise-
ricii Ortodoxe după Chipul Preasfintei Treimi.

Adâncul monahism dreptslăvitor împreună cu întrea-
ga rugăciune a mirenilor a unit omul lăuntric și în afară: 
se văd rezultatele rodnice ale binecuvântării lui Dumne-
zeu peste noi toţi. Omul trece dinspre o stare de deznă-
dejde și înspre o rugăciune de înaltă recunoștinţă și 
mulţumire pentru marile binefaceri revărsate de Dumne-
zeu peste noi în ultimii ani. Acum, marele sobor al Bise-
ricii Dreptslăvitoare va îndrepta cele care mai sunt de 
îndreptat. În marea sa cuvântare de la Essex de acum două-
zeci de ani, precum și în toate scrierile sale, Arhimandri-
tul Sofronie cel dăruit de Dumnezeu cu darul rugăciunii 
celei mai înalte, rugăciunea faţă către Faţă, ne-a descope-
rit cele mai adânci taine privind adevărata ecleziologie. 
Structurând totul în jurul principiului personal, nu a dat 
niciodată greș, lăsând întregii Biserici dreptslăvitoare cel 
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mai înalt model împlinit în însăși persoana sa: modelul 
ipostatic. Și pentru unire, și pentru supravieţuire și pen-
tru cea mai înaltă creștere duhovnicească. Moștenirea sa 
este astăzi cu trudă însușită în întrega lume. Întreaga ţară 
este chemată potrivit principiului Ipostatic să se unească 
tot mai adânc și tot mai deplin, lăuntric, în structura cea 
adâncă a Bisericii în jurul Sfântului Patriarh Daniel al 
României. Această unire ipostatică după Chipul Preasfin-
tei Treimi în jurul Patriarhului nostru care este Însuși Hris-
tos pentru noi, ne garantează ontologic însăși devenirea 
întru fiinţă întru adevăr, unica și singura dreaptă eclezio-
logie, unitatea maximă a firii omului și devenirea iposta-
tică cea mai deplină, în stare a cuprinde Întregul Adam. 

Patriarhul nostru este prezent în fiecare familie, prin 
episcopii și preoţii săi în viaţa parohiei și în fiecare mănăs-
tire, prin sfinţii stareţi. Pentru că suntem un singur Adam, 
având o unitate ontologică a firii prin creaţie, ne mai 
rămâne fiecăruia să devenim Persoane – în stare a cuprin-
de întreaga lume, unindu-ne în jurul Persoanei Patriar-
hului Daniel, după cuvântul Sfântului Siluan: „Spre a 
deveni una cu toţi, precum spune Domnul, ‘ca toţi să fie 
una’ (Io.17: 21), nu avem nevoie să născocim nimic: toţi 
avem una şi aceeaşi fire, şi deci firesc ne-ar fi să iubim 
pe toţi; iar puterea de a iubi o dă Duhul Sfânt.” (Arhim. 
Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, Viaţa şi învăţătura 
Stareţului, op. cit. p.118)



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 83

POEZIE FĂRĂ  DE ÎNCEPUT ȘI 
FĂRĂ  DE SFÂRȘIT

Dumnezeu este dragoste fără de început și fără de sfârșit.
Cuvântul lui Dumnezeu și Poezia Duhului Sfânt Sunt 

veșnice,
Fără de-nceput și fără de sfârșit.
La început, a făcut Dumnezeu lumea cea nevăzută,
Apoi lumea cea văzută
Și omul.
Și omul este fără de sfârșit,
Dar prin harul lui Dumnezeu,
Deși biată făptură zidită,
El poate să devină, precum al său Iubit Ziditor,
Fără de început.
Dumnezeu ascultă bătaia fiecărei frunze,
El știe când picură-n ocean un singur strop de apă,
Și floarea din boboc la vremea ei cum crapă,
El o vede și o simte,
Domnul aude piuitul puilor de rândunice,
Mai repede ca însăși mama lor,
Cu câteva secunde înainte să și-l strige.

*
Dumnezeu ascultă fiecare clipă care trece și care vine.
Pentru fiecare făptură,
Și pentru fiecare clipă,
Cunoaște vremea sa.
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Dumnezeu cunoaște pasul fiecărei vietăţi pe cărăruie,
Fiecare firicel de nisip are rostul lui în taina lui Dumnezeu.
Și fiecare rază de lumină o lasă să străbată,
După voia Sa dintru veșnica Lui Lumină.

*
Toate miliardele de cuvinte ce s-au șoptit sau s-au rostit,
Dumnezeu le cunoaște.
El este Însuși Cuvântul Tatălui Cel Nezidit.
Dumnezeu știe fiecare virgulă și fiecare semn de întrebare.
Dumnezeu cunoaște mai ales toate miliardele de graiuri,
Care aduc bucurie și pace:
Graiuri de iertare, de mângâiere și de blagoslovenie.

*
Dumnezeu acoperă totul cu taina Lui.
Taina lui Dumnezeu este Lumina lumii.

*
Dacă o frunză cade din pom,
Dumnezeu nu o lasă să cadă la întâmplare.

*
Maica Domnului ţine cu rugăciunea ei,
Întreaga lume.

*
Dumnezeu vede feștila care abia mai fumegă în candelă,
El nu o stinge.
Ci toarnă untdelemn și-o reaprinde.
Și strălucirea cea plăpândă a celei mai îndepărtate stele din 

arcadă,
O umple de Lumină.

*
Și pruncul mamei El însuși alăptează,
În taina sa,
Chiar de la sânul ei de sfântă mamă.
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*
Și spinul cel tăios îl simte,
Până la os cum îţi pătrunde,
Deși tu te-ai rugat de-atâtea ori din trup să-ţi scoată,
Același ghimpe ce pe Sfântul Pavel l-a mâhnit odată.

*
Suspinul tău cel din copilărie, El ţi-l aduce aminte,
Toiagul Său cel bun la vremea potrivită îl întinde.

*
Bătaia ta de inimă El știe,
E cea mai ‘naltă bucurie.

*
Hristos și acul bradului îl vede cum cade și se schimbă.
Dar mai ales când cade firul tău de păr, El știe.

*
Durerea Lui de Tată, Duhul cel Sfânt în noi preschimbă-n 

rugăciune
Cu negrăitele-i suspine o închină,
Până ce inima o vreme se alină.
Iar Fiul pentru fiecare bob de rugăciune
Mai mântuie un suflet din genune.

*
Cum faci Tu pasărea mereu să meargă-n zborul său înalt?
Cum crești Tu florile ca firul lor să nu se rupă?
Cum Ţii Tu peștele-notând sub apă?
Furnica cea de jos la mușuroi s-ajungă,
Albinele să dea prisos din mierea lor?

*
Cum naști Tu omul pe pământ?
Și pentru a Ta Împărăţie,
Prin moarte cum ne treci ca să ne naștem om?

*
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Cum faci Tu rădăcina să pătrundă adânc,
Ca pomul să-și înalţe sus în cer coroana lui?
 Inel lângă inel, cum coși Tu trunchiul cel bătrân?
O mică frunzuliţă-n Pomul lui Adam e fiecare om.

*
Mirosul de tămâie adiat cu rugăciunea, Îl primești
E mai puternic decât parfumul florilor din rai,
Căci și privighetoarea Ţie-ţi cântă
Dar mai presus de-aceasta psalmodia psalţilor Ţi-e sfântă.

*
Pe linele câmpii îţi plimbă Pasul Sfânt,
Și marea cea adâncă Te primește,
În cerul Tău senin miliarde de aripi Te poartă-n zare,
Și Maica Ta Preasfântă este mai adâncă decât cele mai înal-

te ceruri,
și mai desăvârșită decât heruvimii cei cu mulţi ochi și decât 

serafimii cei cu câte șase aripi.
*

Iar firul Tău de iarbă, ce crește din pământ,
Spre hrana fiarelor,
cum L-ai zidit?
Cum ai zidit Tu după Chipul Tău pre om, a Ta zidire?
Și cum faci omul Tău asemenea-ntru totul să Îţi fie,
Ca Tine, Doamne, fără de-nceput și fără de sfârșit?

*
Cum poate biata Ta făptură,
Să Îţi aducă Ţie aleasă firmitură,
Din care Tu să faci Preasfântă Cuminecătură?
Iar un potir din vinul cel mai sfânt de pe Pământ,
Cum îl prefaci Tu -n Sângele-ţi Preascump?

*
În Taina Spovedaniei El însuși, Domnul ne dezleagă,
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Ne dăruiește harul Său cel Sfânt,
El însuși din Potir cu Sineși ne hrănește,
Apoi să biruim o lume-ntreagă ne ajută: „Îndrăznește!”
Abia acolo văd și eu cum dintr-atâtea mii și mii,
Doar eu sunt singur vrednic de-a se osândi.

*
Și soarele răsare de la răsărit,
Și luna-și schimbă iar pătrarul ei,
Și Ziua Ta cea nesfârșită-i mai presus de fire,
Și veșnică e clipa ei.

*
Eu nu sunt niciodată singur,
Tot timpul sunt cu Tine și cu Maica Ta Preasfântă,
Lumina Ta cea nezidită de-a pururi peste noi abundă,
Și lumea-ntreagă o umple și-o inundă.

*
La Tine fiecare clipă este-o veșnicie.
La Tine un ocean de vină este doar un strop.
Cum ai băut în Ghetsimani această atât de-amară picătură?
Cum ai putut Tu, pentru noi să-nvingi atâta patimă și ură?

*
Pe Cruce, când Te-ai răstignit de bunăvoie,
Cum ai putut primi acel uriaș șuvoi de ură,
Să Îl transformi într-un torent de dragoste deplină
Și să-l îndrepţi către Părintele iubit, Tu – Cela Ce ești fără vină?

*
Cum ai putut apoi să ne îmbrăţișezi pe toţi cu braţele întin-

se și bătute-n cuie?
Să mori în pace când a noastră mântuire
Ai săvârșit dintru-nceput până la bun sfârșit?
Acolo, sub privirea Preacuratei Maicii Tale
și-a ucenicului tău cel mai îndumnezeit?
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*
Cum ai întors a lumii piramidă?
Cum ai întors Tu lumea cea cu josu-n sus?
Cum ai putut să Te pogori pentru făptură
Întru-un așa de-ntunecat adânc?
La cer cum ai putut să Te înalţi cu trupul și cu firea lui Adam
Ce a căzut atât de mult?
Să șezi de-a dreapta Tatălui din nou, cu noi de-acum, cum 

de-ai putut?
*

Trimis-ai Duhul Tău cel Sfânt în lume
În ziua Cincizcimii celei sfinte,
Ca toate despre Tine să ne-nveţe,
Și să ne schimbe după mintea Ta a nostră minte!

*
La Tine fiecare fir de iarbă este-o floare,
Și fiecare floare e-n Lumină.
Și-n Sfânta Ta Biserică întregul cer e doar Iubire și Lumină.
În Hristos și Dumnezeu este Dragoste,
Și Omul!

*
În taină schimonahul Ţi se roagă dintr-o stâncă
Cu rugăciunea lui cea mai adâncă,
În simplul său cuvânt de rugăciune,
Primește-n fiinţa lui
Întreaga lume.
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DE-O-IUBIREA  OMULUI CU 
DUMNEZEU

Hristos este dragostea. Hristos este Adamul Cel 
desăvârșit. Iubirea este starea firească a lui Adam. 
Ortodoxia este firea omului. (Ierom. Rafail Noica) 

Iubirea este doar ortodoxia. Metoda Sfântului Sofronie 
este aceea de a ţinti ţelul cel mai înalt și a merge către el, 
începând cu ABC-ul. Ortodoxia este iubire. La iubire 
ajungem doar cu ascultare. Primii pași creștini sunt pașii 
ascultării, dezvoltarea urechii duhovnicești. Măreţia omu-
lui în Dumnezeu nu este o noţiune arbitrară abstractă, ci 
se revarsă spre noi dintru veșnicie, căci ţine de finalita-
tea statutului ontologic al persoanei: Devenirea omului 
întru dragoste, Ipostasul atotcuprinzător, omul îndum-
nezeit, ipostasul deplin actualizat. Noi nu confundăm 
mândria și semeţia ca patimi cu măreţia ontologică a che-
mării omului, nici smerenia ca virtute cu îngustimea și 
micimea inimii, cu egoismul și josnicia mea. Măreţia omu-
lui este însăși smerenia lui Hristos cea atotdăruitoare. 
Josnicia firii omului este însăși mândria lui. Păcatul este 
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întotdeauna o moarte, o renunţare la iubire, o ratare a 
iubirii, o ieșire din prima matcă a iubirii. Semeţia inimii 
și a minţii este mândrie, toţi sfinţii se temeau de ea, pen-
tru că împiedică sufletul să iubească. Sfinţii se socoteau 
pe sine de nimic, căci sentimentul adânc al nimicniciei 
omului este smerenie, dar nu deznădăjduiau, nu uitau 
niciodată ţelul de pe urmă – mântuirea sufletului. Ego-
ul supraumflat de mândrie și alte patimi este o scâlci-
ere a persoanei atotcuprinzătoare, care aduce devierea 
înspre polul opus, al individualismului. Individul i-ar 
anula pe ceilalţi pentru a se mări pe sine, persoana se 
micșorează pe sine pentru a-i mări pe ceilalţi. Lărgirea 
inimii este simultană cu micșorarea de sine pentru 
cuprinderea celuilalt în inima mea. Când ego-ul nu se 
poate micșora pentru a-i face loc celuilalt, atunci e semn 
că este îmbolnăvit de mândrie. Boala mândriei este 
pasiunea pentru sine; iubirea aproapelui, câtă vreme 
nu este pătimașă, deschide inima până la cuprinderea 
întregului Adam. Persoana are întotdeauna loc pentru 
voia sa personală de a deveni una cu Întregul Adam, 
are întotdeauna loc pentru voia celuilalt, mai ales dacă 
este o voie bună. Persoana are întotdeauna loc pentru 
voia lui Dumnezeu. Persoana desăvârșită nu mai are 
voie de sine, ci toate le face dintru și întru voia lui Dum-
nezeu. Lupta întregii iubiri este pentru micșorarea ego-
ismului și creșterea personalismului. Mulţi asceţi nevo-
itori au fost pur și simplu uimiţi să descopere că lepădând 
apărarea egoismului, au crescut în iubire. Înaintea lui 
Hristos omul vede limpede că este cel mai rău dintre toţi 
oamenii de pe pământ și trăiește dureros și continuu 
nevoia de a se asemăna Lui întru totul. Iubirea omului 
împlinit și desăvârșit este desăvârșita adorare în Duhul 
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Sfânt a lui Hristos Dumnezeu-Omul.
În clipa răstignirii Sale pe cruce Hristos nu și-a apărat 

ego-ul pentru „a supravieţui” ci și-a dat viaţa pentru a 
mântui pe ucigașii lui și pe toţi fiii lui Adam. Iubirea are 
la un capăt geneza, iar la celălalt capăt răstignirea, ca 
taină și cale a învierii, ca naștere întru viaţa cea veșnică. 
Pe cruce, Hristos a împlinit întru totul cuvântul Evan-
gheliei de la Luca: „Zicând că Fiul Omului trebuie să păti-
mească multe şi să fie defăimat de către bătrâni şi de către arhie-
rei şi de către cărturari şi să fie omorât, iar a treia zi să învieze. 
Şi zicea către toţi: Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să 
se lepede de sine, să-şi ia crucea în fiecare zi şi să-Mi urmeze 
Mie; Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde; iar cine-
şi va pierde sufletul pentru Mine, acela îl va mântui.Că ce 
foloseşte omului dacă va câştiga lumea toată, iar pe sine se va 
pierde sau se va păgubi? Căci de cel ce se va ruşina de Mine 
şi de cuvintele Mele, de acesta și Fiul Omului se va ruşina, 
când va veni întru slava Sa şi a Tatălui şi a sfinţilor îngeri. Cu 
adevărat însă spun vouă: Sunt unii, dintre cei ce stau aici, care 
nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăţia lui Dum-
nezeu.” (Luca, 9, 22-29)

Aceste cuvinte maximale au fost rostite când dragos-
tea uriașă a cinci mii de bărbaţi împreună cu mii de femei 
și copii se revărsau cu recunoștinţă asupra Lui, după 
săturarea acelora la înmulţirea pâinilor și peștilor. Ast-
fel își ţinea Domnul mintea în iad, chiar și când era 
înconjurat de dragostea a mii de oameni și a ucenicilor 
Lui care însă atunci prin glasul lui Petru L-au numit Fiul 
lui Dumnezeu.

Pe Cruce, oamenii L-au răstignit pentru că ei nu L-au 
crezut că El este Fiul lui Dumnezeu. Moartea Lui nu i-a 
convins întru totul decât împreună cu Învierea Lui din 
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morţi. A fost nevoie pentru noi atât de o moarte adevărată 
cât și de învierea Sa din morţi pentru a-I primi și cinsti 
Dumnezeirea. De aceea, salutul creștinilor cel mai bine-
cunoscut este „Hristos a Înviat!” la care se răspunde cu 
„Adevărat a Înviat!” Cea mai mare bucurie a omului pe 
pământ este Învierea lui Hristos. Biruinţa asupra morţii 
a fost săvârșită de Fiul lui Dumnezeu prin moartea Sa 
deplină pe Crucea cea Sfântă și de viaţă dătătoare și învie-
rea și ieșirea din mormânt. Cu moartea pe moarte călcând, 
cu viaţa printru moarte trecând, și celor din morminte 
viaţă dăruindu-le.

De aceea ascetul-nevoitor practică nu atât autoanali-
za, cât simpla osândire de sine la iad, ca nevrednic de 
mila Mântuitorului, practică ce ţine de smerenia ascetică 
relativă, prin care nevoitorul atrage asupra sa harul, cobo-
rând astfel până în pragul smereniei celei adânci a lui 
Hristos care este altfel, de necuprins. Omul păcătuiește 
necunoscându-și măreţia chemării sale: asemănarea până 
la totală identitate cu Hristos. Nici un individ actual nu 
este totalmente rupt sau complet izolat de Întregul Adam, 
iar prin întruparea Mântuitorului, de Dumnezeu. Adam 
este unit veșnic cu Dumnezeu prin întruparea Lui. Dimen-
siunea Întregului Adam este ontologic incalculabilă (ca 
potenţial de devenire prin har), dar firea este una. Atun-
ci, dacă firea este una, ce se întâmplă ipostatic? Persoana 
care poate cuprinde întreaga fire a lui Adam nu încetează 
să fie. În lucrarea „Iubesc deci exist”, Ieromonahul Niko-
lai Sakharov presupune că întrucât la sfârșitul lumii omul 
se va împărţi în cei mântuiţi și cei pierduţi, unitatea între-
gului Adam nu se poate susţine. Totuși, deși credem că 
lumea va fi scindată întru cei mântuiţi și cei osândiţi, cre-
dem că unitatea dragostei lui Hristos care-i va pătrunde 
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pe toţi, ea însăși este indestructibilă, chiar dacă unii o vor 
resimţi ca osândă și foc veșnic, iar alţii ca dragoste și feri-
cire veșnică. Singur voi pieri, toţi se vor mântui. Nici o 
forţă fizică, cosmică sau supra cosmică nu poate anula 
unitatea ontologică a de-o-iubirii firii omului. 

Nici un om nu va fi vreodată total anihilat. Deși iadul 
este veșnic, viaţa sufletului nu va înceta niciodată, tot 
Dumnezeu îl ţine și pe cel din iad în viaţă, chiar dacă 
această viaţă este suferinţă cumplită și veșnică. Maxima 
izolare sau maxima îndepărtare de Dumnezeu și de aproa-
pele este scăderea ontologică, extrema ontologică păca-
tului, a pierderii iubirii. Cealaltă extremă este maxima 
apropiere de Dumnezeu, creșterea dinamică a Iposta-
sului, întrepătrundere până la a fi un singur duh, iubi-
rea desăvârșită de Dumnezeu, întru totul, până la deplină 
identitate cu Dumnezeu și cuprinderea întru iubire a 
aproapelui - Întregul Adam - ca pe sine însuși. Cei doi 
poli – individul și persoana - sunt cele două extreme ale 
omului. Individul tinde către stânga lui Hristos, către 
zero-iubire, persoana tinde către dreapta Lui Hristos, 
către maxima iubire, către nesfârșitul iubirii. Când indi-
vidul nu este întors către aproapele său, ci către sine, el 
este întors către zero. Către noi nu putem privi decât o 
clipă scurtă, precum zice Calist Catafigiotul, iubirea de 
sine se îndreptăţește doar pentru a da slavă Ziditorului 
nostru. Cu cât libertatea individului crește, cu atât scade 
libertatea personală. Adevărata libertate a omului nu este 
aceea de a-și împlini patimile și poftele egoiste. Este uimi-
toare convorbirea despre libertate cu studentul a Stareţu-
lui Siluan Athonitul descrisă de Arhimandritul Sofronie: 
„Odată Stareţul vorbea cu un student ce venise la Athos şi 
spunea multe despre libertate. Ca întotdeauna Stareţul cu 
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bunătate lua aminte la gândurile și trăirile tânărului – vioi, 
simpatic, dar naiv. Bineînţeles, închipuirea lui despre libertate 
se reducea, pe de-o parte, la a căuta libertatea politică, iar pe 
de alta, la putinţa de a proceda după propriile imbolduri şi 
dorinţe.

Drept răspuns, Stareţul i-a înfăţişat părerile şi căutările 
sale. Ia zis:

«Cine nu voieşte libertatea? Toţi o doresc, dar trebu-
ie să înţelegi ce înseamnă libertatea și cum să o afli. Pentru 
a deveni slobod trebuie mai nainte de toate să te „legi” 
pe sineţi. Cu cât te vei lega mai mult pe sineţi, cu atât mai 
multă libertate va afla duhul tău. Trebuie să legi în sineţi 
patimile, ca nu ele să te stăpânească; trebuie să te legi, ca 
să nu dăunezi aproapelui. De obicei oamenii caută liber-
tatea ca să-şi facă de cap. Dar asta nu este libertate, ci stă-
pânirea păcatului asupra ta. Libertatea de a curvi, sau de 
a mânca fără înfrânare, sau de a se îmbăta, sau a pome-
ni răul, sau a silnici şi omorî, sau altele ca acestea – nici-
cum nu sânt libertate, ci precum Domnul au zis: „Tot cel 
ce săvârşeşte păcatul, rob este păcatului.” Trebuie mult 
să te rogi ca să te izbăveşti de astă robie.

Noi credem că adevărata libertate este a nu păcătui, a iubi 
din toată inima şi din toate puterile pe Dumnezeu şi pe aproa-
pele.

Adevărata libertate este necontenita petrecere în Dumne-
zeu». (Viaţa și învăţătura Stareţului – p. 70-71)

Monahul care totdeauna își taie voia proprie, devine 
astfel cea mai desăvârșită persoană. „Mă iubești tu pe 
Mine?” este o întrebare la care numai Persoana răspun-
de da în sensul absolut al cuvântului. Tot omul are 
potenţialul de a fi Persoană. În clipa în care Petru a fost 
reprimit de Hristos întru demnitatea sa, a re-primit 
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conștiinţa ipostatică. „Da, Doamne, Tu știi că te iubesc” 
este lepădarea oricărui egoism. A iubi pe Dumnezeu este 
împlinirea omului ca Persoană. Mântuirea este ieșirea 
din starea de individ, este însăși înveșnicirea potenţialului 
enipostazierii lui. Mișcarea omului pe această axă a Per-
soanei către polul ipostatic este devenirea lui. Căderea 
înspre extrema individualismului care este polul minus, 
polul egoismului, care este o îndepărtare de polul plus, 
polul-persoanei, este întotdeauna un rezultat al retrage-
rii sau al pierderii harului, care este din căderea în mân-
drie. Pe această axă nu putem sta. Cine stă, să ia aminte 
să nu cadă. Individul (omul cel vechi) revine adesea în 
forţă cu egoismul său, dar când harul ne întărește, se 
întărește în noi și principiul personal. Condiţia absolută 
a enipostazierii este smerenia – dăruirea necondiţionată, 
fără întoarcere asupră. Dăruind, vei dobândi. Dăruindu-
te lui Dumnezeu, te vei dobândi pe tine întru totul. Pier-
zându-te pe sine întru Hristos - adică lepădând sinele 
tău cel egoist – te vei câștiga pre sineţi. Arhimandritul 
Sofronie propune modelul coborârii, către vârful pirami-
dei răsturnate, astfel că mișcarea pe axa persoanei către 
polul ipostatic al Fiinţei nu este înălţare a cugetului, ci 
pogorâre a smereniei ascetice către însuși Fiinţa. Când 
smerenia ascetică își atinge ţinta prin osândirea de sine 
la iad cu putere, ca nevrednic de împărăţia lui Dumne-
zeu, atunci începe pragul smereniei absolute, fără de 
sfârșit a lui Hristos, atât de iubită de Sfântul Siluan. La 
cea mai mică înălţare deasupra aproapelui, harul se retra-
ge. Cum coborâm îndată sub aproapele, reînduplecăm 
harul să revină. Persoana coboară sub toţi, individul urcă 
deasupra tuturor. Hristos este la vârful piramidei răstur-
nate, susţinându-ne pe toţi. 
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Doar harul poate menţine individul în starea de per-
soană. Retragerea harului întotdeauna apare omului ca 
o recădere în caducitate, în egoism, în starea de individ, 
de prostie, tristeţe, de aroganţă, de senzualitate, ipocri-
zie, mândrie, lăcomie, mânie, slavă deșartă. Harul aco-
peră mii de patimi. Venirea harului aduce omului 
conștiinţa lui Hristos – a Întregului Adam. Harul este o 
energie personală, este harul unei Persoane, este harul 
Duhului Sfânt, a Treia Persoană a Preasfintei Treimi. De 
aceea harul ne îndumnezeiește. Mai presus de toate, alun-
gă duhurile vrăjmașe. Însuși Siluan nu a putut birui sin-
gur duhul mândriei. Hristos i-a spus: Cei mândri pururea 
suferă de draci. Dar el a iubit mai presus de toate smere-
nia: Sufletul meu Te-a cunoscut, Doamne, învaţă-mă cum să 
mă smeresc. Atunci Domnul i-a răspuns: Ţine-ţi mintea în 
iad, dar nu deznădăjdui! Sfinţi ca el sunt rari pentru că ei 
nu numai că s-au mântuit, dar au coborât încă din tim-
pul vieţii până la străfundul iadului, astfel că măsura lui 
depășea pur și simplu chinurile iadului. Demonii fug de 
iad și de chinurile lui, iar sfântul își odihnește mintea în 
adâncul său. Harul acoperă toate golurile lăuntrice, 
tămăduiește toate scâlcierile binelui din noi, umple omul 
de bucurie, de pace, de dragoste curată, de simplitate, 
de blândeţe și smerenie până la a-l asemăna întru totul 
cu Hristos. Individualismul este o stare a omului mân-
dru, care se încrede în sine, Persoana este starea omului 
smerit, care se încrede doar în Dumnezeu. Plinătatea 
harului este însăși Persoana. Principiul ipostatic este unul, 
același și în fiinţa dumnezeiască, și în fiinţa omenească. 
Doar că în Dumnezeu Pesoanele sunt desăvărșite, iar în 
om persoanele sunt în devenire, în curs de actualizare a 
imensului potenţial ipostatic – care culminează cu ase-
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mănarea cu Dumnezeu până la totală identitate, afară de 
esenţa Sa cea veșnic incognoscibilă, veșnic inaccesibilă 
făpturii. 

Scăderea harului este individualizarea omului. Prin 
har, omul iese din consumism, din egoism, harul nu are 
întoarcere asupră-și, el este Har Personal, Însuși Dom-
nul viază în noi în Duhul Sfânt, nu o energie impersona-
lă, este însăși Prezenţa Duhului Sfânt, a Treia Persoană 
a lui Dumnezeu. Omul lipsit de har caută autoîndumne-
zeirea prin umplerea haotică cu energiile lumii zidite. Se 
umple de ele, dar ele îl vlăguiesc tot mai mult, dragos-
tea sa este săracă și superficială fiind dragoste luată din 
lumea zidită, perisabilă, trecătoare. Omul îndumnezeit 
prin har se face părtaș tot mai puţin energiilor lumii zidi-
te și din ce în ce mai mult energiilor nezidite ale lui Dum-
nezeu, dragostea lui este adâncă și deplină. Devine – pre-
cum Melhisedec – nezidit, fără de început, fără de sfârșit, 
fără spiţă, fără neam. Tot omul purtător de har se dăruiește 
pe sine fără întoarcere asupră-și. Harul umple inima omu-
lui, lucrurile lumii, pricinile acestui veac secătuiesc ini-
ma. Prezenţa harului este mereu însoţită de ura de sine, 
căci acel belșug de dragoste curată aduce omului forţa 
de a-și iubi Mântuitorul și a-și urî păcatul care încă-i 
stăpânește firea. Adeseori scăderea harului face ca iubi-
rea de sine să crească. Fără harul lui Dumnezeu omul nu 
se poate urî pe sine cum se cuvine. Harul îl face pe om 
să treacă cu ușurinţă peste acel grotesc prag al mândri-
ei – întoarcerea asupră-și. Retragerea harului îl face pe 
om să se întoarcă asupră-și, căci în pedagogia iubirii sale, 
Domnul îl și mai lasă pe om să se vadă așa cum este: 
pământ păcătos și mândru. El își vede tocmai criza, și 
întru judecata-criză, insuportabilul egoism al firii care se 
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dă pe sine ca o lipsă cumplită a iubirii. Îl face să se sim-
tă sărac, gol, deprivat de fiinţă, lipsit de viaţă, de dragos-
te. Zgârcit. Sărac. Posac. Prost. și mai ales mândru. Atunci, 
sufletul plânge, cheamă pe Dumnezeu să se milostiveas-
că asupra lui. În faza începătoare, venirea harului ca o 
bogăţie îmbelșugată și nemeritată îi arată omului păca-
tele, starea josnică, atunci tocmai belșugul harului îl ara-
tă pe om cum este. Duhovnicul va ști întotdeauna dacă 
omul suferă pentru că-și vede păcatele din pricina 
prezenţei harului sau suferă lipsit de mângâierea haru-
lui, din pricina plecării lui. După îndelungi ani de ple-
cări și reveniri ale harului, persoana învaţă a-l păstra 
veșnic, învăţând pentru ce vine și pentru ce se duce. Sta-
rea de normalitate a omului este totala scufundare în 
Dumnezeu, în rugăciune, în har și pace. Aceasta este 
conștiinţa dogmatică fundamentală, pe care nici o aca-
demie nu o poate învăţa, fără numai Harul Însuși: cum 
să păstrăm harul. Re-devenirea omului este pocăinţa sa, 
însăși metanoia sa. Dar cu adevărat nimeni, afară de Dom-
nul, nu ne poate spune când omul devine sau când rede-
vine, când creșterea sa este firească, sau este un elan al 
pocăinţei, al redevenirii, al venirii în fire. Grecii o numesc 
simplu metanoia, schimbarea minţii omului căzut. Mai-
ca Domnului doar a devenit, noi ceilalţi toţi, și devenim, 
și re-devenim. Doar Maica Domnului nu a avut nevoie 
de metanoia. Mintea sa niciodată nu a căzut, nici o clipă 
din harul cel veșnic. Omul care cade din devenirea sa are 
nevoie de o redevenire, care este însăși pocăinţa, ca dina-
mică a vieţii veșnice. Sfârșitul vieţii pământești cores-
punde cu imposibilitatea re-devenirii. Biserica poate să 
scoată omul din iad până la a doua judecată și să-l repu-
nă pe axul devenirii, dar omul singur nu se mai poate căi 
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pentru păcatele sale. Deoarece greșesc zilnic de mii de 
ori, devenirea și redevenirea omului sunt mișcări coaxi-
ale, împletiri perpetue cu suișuri-coborâșuri ale vieţii 
veșnice.

Undeva, Ava Rafail, întrebat fiind ce este suferinţa, a 
răspuns că suferinţa este o taină: „Suferinţa este energia 
vieţii celei veșnicei, pe care sistemul nostru psiho-fizic 
încă nu o poate purta, dar nu știu dacă întotdeauna”:

„Dacă ai primi ceva har, ai dori tu însuţi să suferi pentru 
aproapele.” (Sfântul Siluan Athonitul)
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TAINA PERSOANEI. ÎNTREG-
OMUL ÎN HRISTOS. IMPLICAŢII 

ALE TRIADOLOGIEI ŞI 
HRISTOLOGIEI PĂRINTELUI 

SOFRONIE SAKHAROV: OMUL 
ESTE UNUL, UNUL PRIN ESENŢĂ 
ȘI MULTIPLU ÎN IPOSTASURI.

Unul este Dumnezeu, dar unul în Trei Ipostasuri-
Feţe; și după cuvintele descoperirii Sfintei Scrip-
turi: Să facem om dupre chipul nostru și dupre a 

noastră asemănare (Fac. 1: 26), trebuie să înţelegem că în 
mintea cea fără de început a Făcătorului nostru, omul 
este gândit ca unul, unul singur, însă într’un mare număr 
de ipostasuri.”  (Arhimandritul Sofronie, Testament, în 
Cuvântări duhovniceşti, vol. I, p. 369-370)

„Desăvârşit însuşită până la capăt, această poruncă (a 
iubirii aproapelui) arată că omul este unul, unul prin 
esenţă și multiplu în ipostasuri, că omul, după chipul 
Sfintei Treimi, este o existenţă sobornicească deofiinţă.” 

„
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(Arhimandritul Sofronie, Unirea Bisericii după chipul 
Sfintei Treimi, înNaşterea întru Împărăţia cea Neclătită, 
Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003,  p. 75)

„Dus prin lucrarea Duhului Sfânt într-o astfel de rugă-
ciune – omul, fiinţial, trăieşte chipul Unimii Sfintei Trei-
mi. Într-o astfel de rugăciune se primeşte experienţa 
esenţei una (ὁμοούσιον) a neamului omenesc. În ea ni 
se dezvăluie adevărul fiinţial al „celei de a doua porun-
ci”: întregul Adam devine un singur Om-Omenire.” 
(Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu pre-
cum este, p. 286)

„După chipul acestei Unimi Treimice este chemat omul 
a deveni un singur om” (Arhimandritul Sofronie, Vom 
vedea pe Dumnezeu precum este, p. 316)

„În Descoperirea Dumnezeului Tri-Ipostatic eu am 
văzut acel Întâi-Chip după care a fost zidit Omul-ome-
nirea: o singură esenţă-fire, o mulţime de persoane.” 
(Arhimandritul Sofronie, Taina vieţii creştine, p.91)

„Omenirea este multi-ipostatică… nu trei, ci miliarde.” 
(Arhimandritul Sofronie, Taina vieţii creştine, p.95)

„Potrivit vechii tradiţii teologice a Bisericii ortodoxe 
răsăritene, omenirea este o singură fiinţă în multe ipos-
tasuri, aşa cum Dumnezeu este o singură Fiinţă în Trei 
Persoane.” (Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea – expe-
rienţa Vieţii Veşnice, p. 118)

„Iară omul a fost făcut dupre Chipul lui Dumnezeu, 
adică, după firea sa, el este întreg în asemănarea lui Dum-
nezeu. Deci s’a făcut, prin Înţelepciunea cea Atotputer-
nică, nu o parte a întregului, ci dintr’o dată toată plină-
tatea firii.” (Sf. Grigorie al Nissei, Despre facerea omului, 
în Arhim. Sofronie, Naşterea întru Împărăţia cea Neclă-
tită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003,  p. 115)
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a. Reîntregirea fi rii omului. Întreg-Omul multi-
ipostatic. Taina Persoanei în trăirea Părintelui 
Sofronie de la Essex. Omul-Omenirea este o 

singură esenţă-fi re multi-ipostatică.

Cf. Referatului biblic: „Ca toţi una să fie, precum tu, 
Părinte întru mine, și eu întru tine, ca și aceştia întru noi 
una să fie.”(Ioan; 17: 21)

Câteva precizări iniţiale :
 Multi-Ipostatic = Multi – Personal. Hypostasis (ὑπό-

στασις) = Ipostas, Persoană
Termenul multiipostatic este expresia triadologiei 

ortodoxe care susţine tri-ipostaticitatea Dumnezeului 
Întreit-Unul. Ocolim cele două mari erezii: atâtheno-
theismul care susţine o esenţă și un singur ipostas, cât 
şitridumnezeirea care împarte firile și susţine trei dum-
nezei după fire.

Expresia întregimea multi-ipostatică a omului va avea 
nevoie de câteva lămuriri, delimitări și precizări pentru 
a se evita ambiguităţile:

– În momentul în care Mântuitorul s-a întrupat, firea 
omului cea zidită a primit un Ipostas nezidit care este 
Dumnezeu desăvârșit.

– a nu se confunda potenţialul îndumnezeirii maxime 
(până la totală identitate după har cu Dumnezeu) cu 
însăşi devenirea. Sfântul Sofronie spune că noi trebuie 
să devenim „act pur.”

– a nu se confunda devenirea omului de la potenţia-
lul zidit (după Chipul Sfintei Treimi) la actul pur al 
îndumnezeirii (a fi după har întru totul asemenea cu 
Dumnezeu) cu actualizarea deplină, întru totul desă-
vârșită a firii omului în Ipostasul Mântuitorului.
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– a nu se confunda firea-una a omului cu persoanele 
(ipostasurile) omului.

– a nu se confunda ipostasurile zidite ale oamenilor 
cu Cele Nezidite ale lui Dumnezeu: Al Tatălui, al Fiului 
şi al Sfântului Duh.

– a nu se pierde din vedere definirea omului ca 
micro-cosmos și micro-theos:omul poate cuprinde în 
ipostasul său îndumnezeit prin har, dar nu după fire 
întreaga divino-umanitate (Întreg-Dumnezeul Treimic, 
afară de esenţa Sa deplin transcendentă făpturii).

– a nu se confunda monopersonalismul ortodox cu 
monoipostasul henotheismului.

– Persoana omului nu trăieşte în și prin sine, ci în și 
prin Persoana Mântuitorului.

– Omul multi-ipostatic pare a fi doar o definire teolo-
gică abstractă, dar trăit în rugăciune adâncă de către 
Sfinţii Părinţi, ne arată aşa cum suntem: unul în miliarde 
de ipostasuri – Omu-Unul. Nu esenţa-una trăieşte, ci Per-
soana. Ioan, Gheorghe, Vasile sunt Persoanele, Iposta-
surile concrete.

– Vorbind despre Omul-Unul, ne referim strict la uni-
tatea lăuntrică a firii lui Adam, păstrăm adânca unitate 
a firii lui Adam, cât și unirea cea mai presus de fire a celor 
două firi, energii, voinţe, lucrări în Persoana Întrupată a 
Mântuitorului. Monopersonalismul este diafizit, diote-
list și dioenergist. După unirea ipostatică a celor două 
firi, nu rezultă o fire compusă prin contopire, ci cele două 
firi se deosebesc fără să se împartă.

– A spune că omul este întreg-unul este în fapt o repe-
tiţie, o redundanţă. Omul este om, pur și simplu, unul 
prin facere. Întreg-Omul, Persoana, accentuează doar 
aspectul unităţii lăuntrice a omului, prin sublinierea 
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unităţii firii lui („toţi avem una şi aceeaşi fire” spune Ava 
Siluan), sesizând şi asemănarea multiipostatică cu Trei-
mea cea dumnezeiască. Ne-am permis această repetiţie-su-
bliniere a omului-unul prin analogie strictă cu Dum-
nezeu-Unul. În vorbirea uzuală spunem simplu: 
Dumnezeu, subînţelegând atât faptul că este Unul, cât şi 
faptul că este Tri-Ipostatic. La fel, vom spune: omul, 
subînţelegând atât faptul că este unul, cât şi faptul că este 
multi-ipostatic.

– Unitatea desăvârşită a omului exclude apocatasta-
za, nu este automată, ea este expresia libertăţii (sloboze-
niei) ipostasului şi a împreună-lucrării acestuia cu harul. 
(Noi nu ştim dacă toţi ne vom mântui, și dacă ne vom 
mântui câţi, mulţi sau puţini, spune Părintele Sofronie 
în Viaţa Stareţului Siluan.) Iadul este veșnic, mărturisesc 
Sfinţii Părinţi. Tensiunea ontologică și teologică dintre 
unitatea Întregului Adam şi origenism (ideea apocatas-
tazei), Sf. Siluan o trăia într-o adâncă și cumplită sufe-
rinţă în rugăciunea pentru întreaga lume: a te ruga pentru 
oameni înseamnă a-ţi vărsa sângele, spune Ava Siluan. 
Remarcabil în acest sens este gândul Mitropolitului Iero-
theos din lucrarea sa despre Sf. Grigorie Palama: „Raiul 
și iadul nu există din punct de vedere al Dumnezeirii, ci 
al omului. Aceasta înseamnă că cei necuraţi experiază 
Harul lui Dumnezeu ca pe un foc, care este iadul, iar cei 
curăţiţi, după gradul curăţiei, îl experiează pe Dumnezeu 
ca pe Lumină, iar aceasta este Raiul, Împărăţia lui Dum-
nezeu.” (Mitropolitul Ierotheos Vlahos, Sfântul Grigorie 
Palama Aghioritul, p. 341)

– Există, aşadar, o tensiunea teologică între Întregul 
Adam cel după Chipul Sfintei Treimi şi realitatea pier-
zaniei veşnice pe care Arhimandritul Sofronie o primeşte 
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ca posibilă. După spusele Părintelui Nikolai Sakharov, 
întregimea multiipostatică a omului (Adamul întreg), ca 
unitate ontologică deplină a Întregului Adam este impo-
sibil de susţinut teologic dacă la Judecata de Apoi trupul 
omenirii e scindat în cei mântuiţi și cei pierduţi. (Niko-
lai Sakharov, op. cit. p. 174)

– Întregimea Tot-Omului, unimea Întregului-Adam 
adânceşte ecleziologia noastră. Persoana cuprinde Între-
gul Adam în rugăciunea pentru întreaga lume, pentru 
toate fiinţele care s-au născut din Adam, însă numai în 
Biserică şi în Hristos putem vorbi de Omul-Ipostas în 
deplinătatea lui.

Umanitatea are un singur centru absolut: Iisus Hris-
tos Dumnezeu-Omul. Acest centru – Centrul – este Per-
soană – Persoana Absolută. În acest centru, noi toţi suntem 
unul. Expresia „un singur om” în miliarde de ipostasuri 
(multi-Personal) cuprinde atât acel Întâi-Chip după care 
a fost zidit Omul-omenirea, cât şi experienţa multor 
părinţi ai Bisericii care au trăit în rugăciune Taina Per-
soanei: Omul are o singură esenţă-fire cuprinsă în miliarde 
de ipostasuri: „omenirea este o singură fiinţă în multe 
ipostasuri, aşa cum Dumnezeu este o singură Fiinţă în 
Trei Persoane” (Arhimandritul Sofronie, Rugăciunea – 
experienţa Vieţii Veşnice, Ed. Deisis, Sibiu, 2007, p. 118).

Această definiţie a omului hristocentric multi-iposta-
tic este întru deja dar nu încă, se referă antinomic la o 
realitate deja împlinită, dar și la una care încă nu a fost 
împlinită deja. M-a uimit descrierea Părintelui Sofronie, 
care în sensibilitatea sa de expresie, spunea că naşterea 
unei Persoane este un eveniment cosmic, ce generează 
zgomot puternic în lume, precum avionul care depăşeşte 
pragul sunetului.
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Despre omul multi-ipostatic nu se poate vorbi decât 
antinomic, pentru că raţiunea noastră („mintuliţa”) nu 
are capacitatea de a înţelege întru totul unitatea în sobor-
nicitate a acestei entităţi multi-ipostatice, a acelei fiinţe 
zidite după chipul multi-ipostatic al lui Hristos. Omul 
este o taină, şi într-o și mai mare măsură este taină Însuşi 
Ziditorul nostru, a cărui esenţă este deplin transcendentă 
nouă.

Sfântul Maxim Mărturisitorul, în Ambigua, scrie cum 
va arăta înfăptuirea finală către care tindem cu toţii:

„În înfăptuirea finală a tuturor acestora, când prin 
dragoste firea zidită se va împreuna cu cea Nezidită – o, 
minune a iubirii lui Dumnezeu pentru noi! – unul și ace-
laşi om se va arăta, prin deprinderea harului, întreg și 
deplin pătruns de întreg Dumnezeu, făcându-se tot ceea 
ce este Dumnezeu, fără însă a deveni deopotrivă după 
esenţă, însuşindu-şi pe Însuşi Dumnezeu, primind în sine 
pe Cela ce singur este Dumnezeu, ca răsplată pentru ridi-
carea sa la cele înalte, ca sfârşit mişcării a tot ce mişcă, ca 
temei tare şi neclătit a tot ce este purtat de Cel Care este 
marginea nemărginită și nesfârşită, şi sfârşitul a toată 
mărginirea și aşezământul şi legea, și a tot cuvântul şi a 
minţii, și a tot ce este…” (PG: 91:1308BC, în Naşterea 
întru Împărăţia cea Neclătită,Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 
2003, p. 118)

Hristos este Mântuitorul nostru. El s-a întrupat ca 
Dumnezeu desăvârşit, devenind om desăvârşit. În ce ne 
priveşte, doar Hristos ne poate înţelege deplin, căci 
suntem făptura Sa. El este şi Ziditorul şi Izbăvitorul nos-
tru. Doar El ne poate da atât măsura omenirii noastre, a 
devenirii noastre întru un om, cât şi a îndumnezeirii nos-
tre ipostatice prin har. Devenirea omului este îndum-
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nezeirea noastră care merge mână în mână cu activarea 
deplină a Principiului Ipostatic – miezul Chipului lui 
Dumnezeu din noi.

Însuşi Chipul lui Hristos în om, conform învăţăturii 
Părintelui Sofronie nu este privit doar în sens individua-
list, ci el accentuează faptul că, asemenea lui Dumnezeu, 
umanitatea este multi-ipostatică. (N. Sakharov, Iubesc, 
deci sunt,p. 146). Citim în scrierile Sf. Siluan şi ale Arhi-
mandritului Sofronie că noi, omul creat după Chipul 
Dumnezeului celui Întreit-Unul suntem în esenţă o uni-
că entitate în miliarde de ipostasuri – Întregul Adam:

„Noutatea se datorează în mare parte învăţăturii sale des-
pre persoană, pe care o vede drept miezul Chipului lui Dum-
nezeu în om. Acesta e văzut în termeni dinamici drept capa-
citatea omului de a asimila modul de existenţă ipostatic divin. 
Treimea apare astfel drept un model multi-ipostatic pentru 
umanitate, în care multiplicitatea Ipostasurilor nu exclude 
unitatea absolută, aşa că umanitatea e văzută drept o entitate 
unică” (Părintele Nikolai Sakharov, Iubesc, deci exist, Dei-
sis, Sibiu, 2004, p. 174)

De vreme ce omul în miliardele sale de ipostasuri are 
aceeaşi usie, putem vorbi despre deofiinţimea omului, 
respectiv despre entitatea multi-ipostatică al cărei cap 
este Domnul Iisus Hristos, Ipostasul principal, Dum-
nezeu adevărat şi om adevărat și care entitate până la 
urmă este însăşi Biserica Ortodoxă. Dacă în ortodoxia 
noastră cea sfântă credem într-un Dumnezeu care ni s-a 
revelat mai presus de raţiune drept un monotheism 
tri-ipostatic, atunci rezultă că noi, omul, avem o esenţă 
multi-ipostatică prin principiul ipostatic sădit de Dum-
nezeu în noi, în și numai în Hristos, Ipostasul nostru Prin-
cipal.
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„Dumnezeu s-a în-omenit, și atunci, ca să studiem ce este 
omul, studiem pe omul Iisus. Iar dacă vrem să stim ce este un 
Dumnezeu, și de-a lungul veacurilor toate religiile au căutat 
să descopere ce este un Dumnezeu, tot la Iisus ne întoarcem. 
El este singurul și adevăratul Dumnezeu, împreună cu Tatăl 
și cu Duhul Sfânt, precum El ne-a descoperit.” (Părintele 
Rafail Noica, Conferinţa „Ce este Omul?”, Alba Iulia, 
2006)

b. Dumnezeu este Unul în Treime de Ipostasuri, 
omul este unul în mulţime de ipostasuri

În Hristos noi suntem unul. Dacă noi, omul, suntem 
o singură fiinţă în miliarde de ipostasuri, am putea oare 
nutri fiecare în parte unitatea uniesenţială multiperso-
nală a omului, după modelui Sfintei Treimi, care esteMo-
notheism Tri-Ipostatic, sau Tripersonal?

„Întreg omul este pomenit în Scripturi: „Şi au zis Dum-
nezeu: Să facem omdupre chipul Nostru și dupre asemănare.” 
Nu este zis „Să facem oameni”, ci „Să facem om” (Arhi-
mandritul Sofronie, Cuvântări duhovniceşti, vol. II, p. 65)

Părintele Sofronie vedea în pasajul biblic din Fac. 1: 
26, însăşi unitatea multi-ipostatică a Întregului Adam, 
nu doar crearea individuală a lui Adam, primul mem-
bru al speciei omului, ci pe Adam ca Persoană din care, 
împreună cu Duhul Sfânt se vor naşte toate Persoanele.

„Desăvârşit însuşită până la capăt, această poruncă arată 
că omul este unul, unul prin esenţă și multiplu în ipostasuri, 
că omul, după chipul Sfintei Treimi, este o existenţă soborni-
cească deofiinţă. Deci, repetăm, un astfel de a fi, în ultima deve-
nire, face ca fiecare ipostas omenesc, în vârtutea plinătăţii petre-
cerii în unimea sobornicească a omului, trebuie să devină 
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purtător întregii fiinţări a plinătăţii omeneşti, deci egal între-
gii omeniri, întreg Omului-celui-unu (cf. Fac. 1: 26), după ase-
mănarea omului celui desăvârşit – Hristos, care poartă în Sine 
întregul Om.” (Arhimandritul Sofronie, Unirea Bisericii 
după chipul Sfintei Treimi, în Naşterea întru Împărăţia 
cea Neclătită, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2003,  p. 75)

Astfel, după modelul întrebuinţat de Părintele Sofro-
nie, putem vorbi de Întregul Adam ca expresie a Întreg-
Omului, dar de bună seamă acest Întreg-Omul, acest 
Atot-Omul, acest vse chelovek nu există ca abstracţiune, 
ci trăieşte ca Persoană: Întregul Hristos (care este și Dum-
nezeu și Om), Întregul Adam, Întregul Siluan, Întregul 
Sofronie Sakharov, Întregul Ioan de Dumnezeu-Cuvân-
tătorul, Întregul Vasile cel Mare, Întregul Grigorie de 
Dumnezeu Cuvântătorul şi toţi ceilalţi, fiecare este egal 
întregii omeniri, întreg Omului-celui-unu, după asemă-
narea omului celui desăvârşit – Hristos, care poartă în 
Sine întregul Om. Ipostasul – fiecare după numele lui –
cuprinde și va cuprinde ipostatic şi energetic (prin ener-
giile divine nezidite) toată divino-umanitatea (bogocelo-
vecestvo).

Dacă în triadologie triteismul ca specie a politheismu-
lui este o erezie, atunci oare nu cumva și „pluriantropis-
mul”, sau „poliantropismul” este o deformare a înţele-
gerii autentice a omului, o deviere antropologică? 
Sfânta Treime nu sunt trei dumnezei în trei ipostasuri, ci 
un singur Dumnezeu Absolut în Trei Persoane Absolu-
te – Tatăl, Fiul şi Sfântul Duh, această taină fiind mai pre-
sus de raţiunea noastră. După acest chip îndrăznim a 
spune că omul este potenţial, esenţial, un singur om în 
miliarde de ipostasuri, iar nu miliarde de oameni în mili-
arde de ipostasuri. 
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Noi nu multiplicăm firea omului în mai multe firi pen-
tru fiecare individ, ci toţi avem aceeaşi fire. Nici atomi-
zarea omului, dar nici panteismul, prin contopirea omu-
lui cu Dumnezeu. Ci fiecare Ipostas poate prin Hristos 
și harul Duhului Sfânt să enipostazieze întreaga fire, fără 
să anuleze celelalte ipostasuri. Întregul Adam are o uni-
că usie n-ipostatică. Unul după fire, multiplu după ipos-
tas. După chipul Sfintei Treimi, această usie ori fire a lui 
Adam nu se împarte în ipostasuri, ci rămâne mereu una 
şi aceeaşi în fiecare din miliardele de ipostasuri care vor 
să o enipostazieze. Ipostasurile Treimii în actul pur al 
dumnezeirii nu se amestecă, dar nici nu se despart. 

Desigur, analogiile cu antinomiile Preasfintei Treimi 
care este întru totul desăvârşită ne arată în primul rând 
nedesăvârşirea stării noastre prezente ca prim lucru, dar 
acţionează ca stea călăuzitoare pentru Omul-Unul în 
împlinirea sa multi-ipostatică de a deveni una (fără de 
contopire) cu Dumnezeu prin harul Său cel nezidit.

c. Personalism fără impersonalism. Contribuţia 
Părintelui Sofronie ca vârf al teologiei 

contemporane.

Individul sau insul egoist încă doar caută bucuria, se 
află încă în impersonal, în parte în izolare, în parte în 
dezbinare, în timp ce Persoana, la celălalt pol, trăieşte în 
deplinătatea harului ca Ipostas, ştie că toţi avem o sin-
gură fire și o trăieşte deplin cu bucurie. Persoana ne 
cuprinde pe toţi, cuprinde şi pe indivizi în rugăciunea 
ei, căci persoana se roagă și pentru vrăjmaşi. Persoana 
se roagă pentru noi toţi până la unul. Dacă smerenia este 
invers proporţională cu mândria, atunci și Persoana este 
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invers proporţională cu individul. După cuvântul Sfân-
tului Sofronie Sakharov, individul este un pol, iar Per-
soana este celălalt pol.

Persoana trăieşte prin rugăciune curată, prin har, Întreg 
Adamul în chip deplin, în Hristos. Doar Hristos viază, 
nu omul. În înţelegerea și trăirea ortodoxă Persoana divi-
nă se uneşte prin întrepătrundere fără contopire cu per-
soana umană, nu precum în panteism unde omul devi-
ne Dumnezeu după fire, însă tocmai prin asumarea 
persoanei noastre în Persoana lui Hristos noi devenim 
persoane. Văzătorul Luminii celei Nezidite – Sfântul 
Sofronie Sakharov – a devenit Teologul Luminii Nezidi-
te contemporan nouă. Vederea Luminii Nezidite care este 
Lumina lui Hristos l-a făcut să înţeleagă adânc Taina Per-
soanei, darul unimii celei mai presus de fire. De mic copil, 
încă de când stătea în braţele doicii sale pe treptele bise-
ricii, vedea împreună cu lumina zilei o a doua lumină, 
cea tainică, nezidită. Mai târziu, precum Sf. Simeon Noul 
Theolog, va înţelege că această Lumină era Însuşi Hris-
tos, Persoana a doua a Preasfintei Treimi.

Ca nimeni altul, Părintele Sofronie a arătat atât impor-
tanţa aspectului static, dar mai deplin a celui dinamic al 
îndumnezeirii noastre. Omul îndumnezeit este şi plin de 
har, şi trăieşte ipostatic fiinţa una a întregului Adam. Asu-
marea, aşadar, este o însumare, nu o anulare. Această lua-
re a unui Ipostas în cuprinderea de dragoste a Ipostasu-
lui Principal nu înseamnă  anularea noastră ,  ci 
dinamizarea noastră maximă prin iubire, nu înseamnă 
depersonalizarea noastră, ci devenirea noastră ipostatică 
în Ipostasul Domnului, nu înseamnă nici îndumnezeirea 
noastră după fire, ci îndumnezeirea noastră după har. 
Doar Hristos ne asumă fără să ne amestece, fără să ne anu-
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leze, după chipul Preasfintei Treimi. Personalismul ort-
hodox este calea de mijloc, calea împărătească dumneze-
iască prin care se evită capcanele impersonalismului: atât 
individualismul impersonalist (atomizarea omului), cât 
şi contopirea suprapersonalistă (încercarea de desfiinţa-
re a omului care înjoseşte Taina Persoanei prin căutarea 
unui Absolut aşa-zis suprapersonal). Sfântul Sofronie 
Sakharov ne avertizează continuu să ne păzim de orice 
formă a non-personalismului: impersonalismul, transper-
sonalismul, suprapersonalismul (apersonalismul).

Totodată, el sesizează și respinge henotheismul uni-
personalist, care este o erezie ce apare în religiile henothe-
iste: acestea, necrezând în Treime, reduc întreaga dum-
nezeire la un singur ipostas – monoipostasul henotheist. 
Sunt vrednice de pomenire și uimitoare paginile Părin-
telui Sofronie în care el însuşi explică incapacitatea struc-
turală a minţii raţionale neîndumnezeite de a concepe o 
Fiinţă Absolută Tri-Ipostatică.

„În perspectiva henotheistă și uni-ipostatică a Islamului, 
şi chiar a Vechiului Legământ, o astfel de identitate a Persoa-
nei cu Esenţa se poate înţelege ca totală, până la absenţa ori-
cărei diferenţe între ele. În monotheismul trinitar această iden-
titate este o maximă antinomie, căci principiul Persoanei, în 
vârtutea Triunităţii, nu poate fi redus la Esenţă. Sfânta Trei-
me, fiind o Fiinţă una și simplă, ne apare ca o unime de un 
ordin foarte diferit, implicând în acelaşi timp identitate abso-
lută, și o nu mai puţin absolută deosebire.” (Arhimandritul 
Sofronie, Unirea Bisericii după chipul Sfintei Treimi, în Naş-
terea întru Împărăţia cea Neclătită, Ed. Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2003,  p. 81)

Gândirea singură nu poate ajunge decât la un dum-
nezeu monoipostatic, de aici rătăcirea henotheistă. Doar 
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prin Descoperirea de Sus a lui Dumnezeu însuşi ca Per-
soană către persoană, mai întâi lui Moise pe Sinai, iar 
apoi prin Cuvântul Întrupat întregului Adam, ne-a fost 
dăruită taina cea mai presus de înţelegerea noastră: Dum-
nezeul cel Adevărat este Persoană, este Treime de Per-
soane. La dobândirea Monotheismului Tri-Ipostatic nu 
s-a ajuns prin deducţia minţii-judecată, ci prin deschide-
rea inimilor mai multor bărbaţi sfinţi pentru a primi 
Cuvântul lui Dumnezeu.

Descriind raportul ennomic-antinomic, Arhimandri-
tul Sofronie rezolvă și una dintre cele mai dificile proble-
me cu care s-au confruntat mulţi gânditori. Mulţi care au 
depăşit îngustimea raţionalismului ennomic (cadrele 
logicii formale) s-au trezit mişcându-se în categorii ale 
abstracţiei care trec dincolo de hotarele dimensiunilor 
vremii şi întinderii, dându-le sentimentul înţelepciunii 
vecnice. Dar şi acest hotar Arhimandritul Sofronie îl 
numeşte simplu sfera metalogicii şi a gândirii antinomi-
ce, esenţial fiind tot rezultatul lucrării raţionale a făptu-
rii, nefiind Lumina Taborică Nezidită, ci lumina firească 
a minţii omului zidit după chipul lui Dumnezeu, în rea-
litate un întuneric al despuierii sau al abstracţiei, şi Dum-
nezeu nu este în ea:

„Viziunile lor mentale nu se încadrează în limitele gândi-
rii ennomice, adică ale logicii formale, ci trec în sfera metalo-
gicii şi a gândirii antinomice, însă şi atunci rămân esenţial 
rezultatul lucrării raţionale. Depăşirea raţionalismului îngust 
ennomic dovedeşte o înaltă cultură intelectuală, dar aceasta 
încă nu este „credinţa cea adevărată” și adevărata Dumneze-
iască vedere.” (Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan 
Athonitul, Învăţătura Stareţului, Ed. Reîntregirea, Alba 
Iulia, 2009, p. 166)
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Scrierea Arhimandritului Sofronie Unirea Bisericii după 
chipul Sfintei Treimi din volumul Naşterea întru împărăţia 
cea neclătită, cuprinde pagini de o înălţime covârşitoare 
referitoare la Preasfânta Treime.

„Mai presus de înţelegerea noastră este fiinţarea unei ast-
fel de Esenţe Întreit-Una, unde Născătorul să nu premeargă 
Celui Născut, Purcezătorul – Celui Ce Purcede, unde actul 
naşterii şi al purcederii, în nici un chip să nu îngrădească liber-
tatea absolută a autodeterminării personale a Celui născut și 
a Celui ce purcede.” (Op. cit. p. 68)

Toate afirmaţiile Părintelui Sofronie Sakharov din pagi-
nile care urmează despre Antinomiile Sfintei Treimi lasă 
mintea într-o bucuroasă uimire, într-o înţelegere suprafi-
rească, supracategorială ori acategorială, prin suspenda-
rea nu ca anulare deplină, ci ca desăvârşire a aplicării logi-
cii tradiţionale ennomice până la și dincolo de limitele ei 
maxime, mintea-duhul trecând mai presus de logic şi de 
metalogic, de ennomic și de antinomic, prin contemplarea 
şi participarea ei activă la taina dumnezeirii străbate cu 
mult dincolo de întinderea și înţelegerea minţii-judecată 
care se bazează fundamental doar pe principiile sale pri-
me impersonale: al identităţii, al contradicţiei, al terţului 
exclus și al raţiunii suficiente şi pe antinomiile ei necesa-
re. Mintea-duhul străbate chiar dincolo de dimensiunile 
spaţiului şi timpului, dincolo de categoriile vremii şi întin-
derii, dincolo de ultimul hotar firesc al minţii raţionale, cel 
antinomic şi metalogic, fără să-l ia ca reper absolut.

Auzind despre Sfânta Treime, mintea-judecată ştie că 
vorbeşte Adevărul-Cine, însă nu-i mai poate aplica pro-
priile-i categorii, adevărul-ce.

„Toate conceptele noastre lingvistice sânt elaborate în legă-
tură cu realitatea empirică; ele exprimă sau relaţiile, sau ener-
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giile. Ele nu pot exprima realitatea dumnezeiască contempla-
tă de noi, pentru că introduc ori amestecul celor trei Ipostasuri 
neamestecate, ori despărţirea lor – căzând în tridumnezeire. 
Mintea creată este supusă dezvoltării, prin actualizarea 
potenţialului celui dintru început. Chip al Dumnezeului-Făcă-
torul în Treime –omenirea este multiipostatică. Rugăciunea 
asemeni celei din Ghetsimani duce la înţelegerea neîndestulă-
rii monoipostaticei Dumnezeiri, a Celei dintâi Fiinţe, spre a 
ne fi Întâiul Chip. Triipostaticitatea cea descoperită nouă dă 
răspuns nedumeririlor noastre, însă nemărginit întrece gân-
direa noastră discursivă. Negândit este chipul nașterii Fiului 
– Logosul, precum neajuns este și chipul purcederii Sfântului 
Duh. Undeva înlăuntrul nostru se află o conștiinţă că Dum-
nezeu este unul. Nu este o a doua Fiinţă asemenea Lui, Cel 
De-sine-Fiinţător. Și aceasta are forma unei axiome. Neputin-
cios se zbate înţelegerea noastră raţională spre a dezlega pro-
blema pe care ne-o impune descoperirea ce ne stă înainte: EU 
SUNT.

Convingându-ne de neputinţa logicii noastre formale în 
domeniul teologiei, părăsim această cale și pășim pe alta – paza 
poruncilor, adică pe calea experienţei vii în locul gândirii abs-
tracte. Rugăciunea este, în esenţa ei, lucrarea lui Dumnezeu 
înlăuntrul nostru. În vârtutea celor zise, ea duce la cunoașterea 
fiinţială, vie de Dumnezeu.” (Arhimandritul Sofronie, 
Nașterea întru împărăţia cea neclătită, pp. 243-244)

După Chipul Unimii Sfintei Treimi, nici ipostasurile 
omenești nu pot fi despărţite, căci, după cuvântul Sfân-
tului Grigorie de Nyssa, Petru, Iacov și Ioan nu sunt trei 
oameni, ci trei ipostasuri ale aceluiași om (PG. Vol. 45, Scri-
soare către Avlavie – Cum că nu sunt trei dumnezei, p. 135). 
Cine desparte ipostasurile dumnezeiești cade în tridum-
nezeire, iar cine introduce amestecul lor reduce iposta-
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sul la fire. Triipostaticitatea dă bucurie minţii înţelegătoare, 
dar, după spusele Arhimandritului Sofronie, nemărginit 
întrece limitele gândirii noastre discursive: Cum putea-
vom vreodată înţelege pe Dumnezeu, o Singură Fiinţă în 
Trei Ipostasuri? La fel, cine desparte ipostasurile omenești 
dezbină fiinţa omului, iar cine le amestecă renunţă la 
însuși caracterul ipostatic al omului. Doar după mode-
lul Sfintei Treimi putem înţelege și faptul că omul este o 
singură entitate multi-ipostatică, însă, similar, prin paza 
poruncilor, vedem că împlinirea poruncii a doua, de a 
iubi aproapele ca însumi pe mine, ne duce la a trăi în 
rugăciune adâncă Întregul Adam în propriul ipostas.

În pasajele de mai sus Părintele Sofronie de la Essex 
sesizează excepţional dificultăţile și neînţelegerile con-
ceperii intelectuale a Chipului Sfintei Treimi. Nici logica 
raţională ennomică şi nici metalogica antinomică nu 
pătrunde cu duhul aceste antinomii ale Duhului, ea le 
presimte adâncul și înălţimea cea mai presus de fire. 
Supusă lui Hristos, mintea analitică acceptă smerit că 
adevărul este al duhului celui viu şi atotcuprinzător, că 
adevărul este Persoană, Însuşi Hristos, că adevărul ce nu 
are baze în sine, că Adevărul Cine este Persoana Fiului 
lui Dumnezeu, Însuşi Hristos-Dumnezeu cel Întrupat. 
Părintele Sofronie depăşea prin rugăciune categoriile abs-
tracte ale raţiunii şi trăia, dincolo de antinomiile metalo-
gicii deopotrivă categoriile vii ale fiinţei, cu totul altfel, 
de nedescris:

„După experienţa rugăciunii ipostatice, lăsăm îndărăt cate-
goriile logicii formale şi trecem la înţelegerea fiinţială, cu alte 
cuvinte la categoriile fiinţei însăşi.” (Vom vedea, p. 316)

La Arhimandritul Sofronie cunoaşterea este fiinţială, 
nu doar categorială:



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 117

„Când este vorba de cunoaşterea fiinţială a Dumne-
zeului Personal, avem în vedere împărtăşirea în fiinţă, 
iar nu doar simpla înţelegere intelectuală a problemei. 
Omul-Persoană viază prin Dumnezeu și în Dumnezeu.” 
(Vom vedea, p. 318)

Toate aceste lucruri sunt complicate și tainice. Descri-
erile Arhimandritului Sofronie privind limitele raţiona-
lităţii ennomice şi antinomice împreună cu minunata tră-
ire a vederii Luminii celei nezidite, uşurinţa cu care el 
distinge planurile ni-l vădesc ca pe un dascăl profetic şi 
apostolic al îndumnezeirii prin har.

Persoana este principiul prim, temeiul a tot ceea ce 
fiinţează, nu există esenţă impersonală, ori supraperso-
nală, fără ca aceasta să ne ducă la concluzia că, dacă nu 
există fire fără ipostas, atunci fiecare fire este în mod 
automat ipostas. Câteva precizări mai subtile le găsim la 
Sf. Maxim Mărturisitorul:

„Faptul că nu există fire fără ipostas, nu ne duce cu gân-
dul că orice fire este în mod automat ipostas. Aplicat în hris-
tologie ar duce la nişte erori dogmatice foarte grave: nestoria-
nism sau eutihianism. În Hristos firea umană nu a avut un 
mod de subzistenţă în sine, un ipostas, ci a fost „prinsă” în 
ipostas, enipostasiată. Termenul de enipostasiere preluat de la 
Leonţiu de Bizanţ va primi în gândirea teologică a Sfântului 
Maxim semnificaţii adânci. Enipostasiat este tot ceea ce e înca-
drat în ipostas. Cel care realizează această enipostasiere este 
ipostasul Cuvântului: „Enipostasiatul este ceea ce nu subzis-
tă nicidecum de sine, ci e văzut în altele, ca specia în indivizii 
de sub ea, sau ceea ce se compune cu altceva deosebit după fiin-
ţă, spre da naştere unui oarecare întreg, care pe cât se deose-
beşte prin proprietăţile care-l disting de cele de acelaşi gen după 
fiinţă, cu atâta se uneşte cu ceea ce se compune cu el după ipos-
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tas, câştigându-şi propria identitate (…). Deci trupul Cuvân-
tului S-a făcut ipostas. Căci niciodată n-a subzistat în sine, 
determinat prin însuşirile proprii care-l disting de trupurile 
de un gen, nici măcar cât durează iuţimea unui singur gând, 
având o existenţă proprie separată de Cuvântul cu care era 
compus după ipostas și neavându-l pe acesta în comun, ci a 
fost enipostasiat ca Unul ce Şi-a luat în El și prin El venirea 
la existenţă şi S-a făcut prin unire trupul Lui şi a fost unit cu 
El după ipostas prin raţiunea unei particularităţi care-l distin-
ge de al celorlalţi oameni. Ba pentru a spune mai clar, Şi-a făcut 
propriu după ipostas ceea ce era al Cuvântului, precum S-a 
făcut şi fiinţă comună a celui căruia i s-a făcut cu adevărat trup 
prin unire.”[19] Ipostasul Cuvântul care a enipostaziat firea 
umană este cel care dă unitate firilor lui Hristos. Datorită dis-
tincţiei capitale dintre ipostas și fire putem spune că în Hris-
tos sunt „două” identităţi: „a. a divinului şi umanului – dum-
nezeirea deofiinţă cu Tatăl şi Duhul, iar prin umanitate 
identic cu oamenii – b. identitatea după ipostas a părţilor prin 
care se distingea de extreme, păstrând neamestecată distincţia 
dintre ele.” [20] (IPS Ignatie Mureşeanul, Conceptul de 
persoană în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul)

Absolutul este Personal, nu suprapersonal. Persoana 
nu este o degradare, o mărginire a Absolutului, ci cel mai 
înalt mod de a fi cu putinţă. „Persoana este ultima dimen-
siune” (Părintele Rafail Noica, Ce este omul?). Hristos cel 
din Treimea-Una este Alfa şi Omega, Persoana Absolu-
tă împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, „nimeni şi nimic 
nu este mai nainte de El, nici după El”, spune Arhimandri-
tul Sofronie (Vom vedea pe Dumnezeu precum este, p. 273) 
și prin El şi noi devenim Persoane. În descoperirea cea 
mai adâncă Absolutul este Tri-Personal, adică un singur 
Dumnezeu Absolut în Trei Persoane Absolute – Tatăl, 
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Fiul şi Sfântul Duh, această taină fiind mai presus de raţi-
unea noastră. Însă prin harul dumnezeiesc nezidit Omul-
Persoană traieşte şi întreaga Dumnezeire, până la totală 
identitate după har, poate să devină întru totul aseme-
nea cu Dumnezeu după har, prin devenirea sinergică și 
teandrică, fără însă a deveni Dumnezeu după fire sau 
Dumnezeu pentru aproapele nostru. Între Dumnezeu și 
om, distanţa ontologică este de netrecut, esenţa lui Dum-
nezeu fiind desăvârşit transcendentă făpturii, dincolo de 
orice posibilitate de cunoaştere, experiere, înţelegere, tră-
ire. Esenţa lui Dumnezeu este de neştiut omului, total, 
veşnic și definitiv inaccesibilă oricărei zidiri. Însă darul 
cel mai presus de fire al energiilor nezidite ne îndumne-
zeieşte după har, ne uneşte ipostatic cu Dumnezeu total, 
până la deplină identitate după har, dar fără amesteca-
rea ipostasurilor noastre cu Ipostasul Fiului, al Tatălui 
ori al Sfântului Duh. De aici scopul ultim al vieţii creşti-
ne, adevărata conştiinţă dogmatică a omului: dobândi-
rea şi păstrarea harului. Putem spune că Persoana se 
bucură când nu mai pierde harul, toată pedagogia veni-
rii şi plecării nesilite, desăvârşit libere a harului având 
tocmai acest scop – întărirea principiului personal în om 
și deci îndumnezeirea sa. În toată istoria omului, afară 
de Mântuitorul, o singură Persoană nu a pierdut nicio-
dată harul: Preasfânta Fecioară Maria.

d. Teandria în Ipostasul Mântuitorului. 
Împreună-lucrarea omului cu harul nezidit în 

lucrarea îndumnezeirii

Sfântul Grigorie Palama, în Tomosul Aghioritic (Filo-
calia, vol. 7) evocă frumos câteva trăsături ale îndum-
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nezeirii omului prin har, iar remarcabilă este și nota de 
subsol a Părintelui Dumitru Stăniloae despre perihore-
za persoanelor:

„De aceea unul ca acesta să nu încerce să-şi întipărească 
cugetarea lui strâmbă în cei ce cugetă drept şi să sădească 
întinăciunea în cei neîntinaţi în credinţă, ci, lepădând cuge-
tul său, să înveţe de la cei cercaţi, sau de la cei învăţaţi de aceia, 
că harul dumnezeirii este cu totul nelegat (de cele create), nea-
vând în fire nici o putere capabilă să-l producă, fiindcă în acest 
caz n-ar mai fi har, ci o arătare a lucrării unei puteri naturale. 
Pe de altă parte, ceea ce s-ar săvârşi n-ar mai fi un lucru minun-
at, dacă îndumnezeirea s-ar produce printr-o putere a firii capa-
bilă de îndumnezeire. Îndumnezeirea ar fi atunci un rezultat 
al firii, nu un dar al lui Dumnezeu. Iar unul ca acesta ar putea 
fi și s-ar putea numi în înţeles propriu și dumnezeu prin fire.

Dar puterea cea după fire a fiecăreia dintre existenţe nu este 
altceva decât o mişcare neabătută a firii spre lucrare. Însă cum 
l-ar mai scoate în acest caz îndumnezeirea pe cel îndumneze-
it din sine, dacă ea s-ar cuprinde în marginile firii, nu pot să 
înţeleg. Drept aceea harul îndumnezeirii e mai presus de fire, 
de virtute și de cunoştinţă, și toate acestea sunt, după dumne-
zeiescul Maxim, nesfârşit mai prejos de el. Căci toată virtutea 
şi imitarea lui Dumnezeu prin puterile noastre face pe cel ce 
le are apt pentru unirea dumnezeiască. Dar numai harul înfăp-
tuieşte în chip tainic însăşi această unire negrăită. Căci prin 
el Dumnezeu însuşi pătrunde întreg, în cei vrednici întregi și 
sfinţii pătrund întregi în Dumnezeu întreg, [ Dumnezeu îşi 
face întreg “perihoreza” în cei vrednici întregi și aceştia îşi fac 
întregi“perihoreza” în Dumnezeu întreg. Adică Dumnezeu se 
mişcă întreg în întregimea celor vrednici și aceştia se mişcă cu 
întregimea fiinţei lor în Dumnezeu întreg. Nimic din El nu le 
rămâne străin acestora (afară de esenţa Lui, de Însăşi Fiinţa 
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Lui care este veşnic transcendentă făpturii, n.n.) şi nimic din 
ei nu rămâne în afară de Dumnezeu. Dar aceasta înseamnă că 
nici mişcările nu rămân separate, ci se întrepătrund. În miş-
carea firii umane se mişcă și firea divină iar în mişcarea firii 
divine se mişcă şi firea umană, încât se face o singură mişcare, 
fără să se confunde omenescul și dumnezeiescul, asemenea 
mişcării îmbinate a sufletului şi a trupului. Sfântul Grigorie 
Palama afirmă și aici în mod clar caracterul personal al unirii 
între Dumnezeu și cei vrednici. Numai persoanele se unesc 
între ele în întregime, câtă vreme primirea de către o persoană 
a ceva material se limitează la partea pe care o primeşte. Fără 
îndoială, persoanele unindu-se în întregime între ele nu-şi 
epuizează toate străfundurile în această unire, deşi toate sunt 
atinse de ea. Ele îşi rămân etern rezerve de putere și de dăruire 
reciprocă. Dar persoana e întreagă totuşi pe toate treptele pe 
care se comunică alteia. Întreagă se dăruieşte şi întreagă rămâne 
în ea însăşi, rezervă inepuizabilă de dăruire.- Parintele Dumi-
tru Stăniloae] luând în ei înşişi pe Dumnezeu întreg (dar nu 
după fire, n.n.) şi dobândind numai pe Dumnezeu, ca un fel 
de răsplată a urcuşului lor spre El. Căci Dumnezeu străbate 
în ei asemenea sufletului în trup, ca în mădularele Sale, şi-i 
învredniceşte să fie în El.” (Sfântul Grigorie Palama, Tomul 
aghioritic, Filocalia, vol. 7, p. 415-416)

Reluăm mai jos, pentru o mai bună specificare un pasaj 
dintr-un articol publicat în revista Tabor despre împreuna 
lucrare a omului cu harul, despre sinergia teandrică:

„Părintele Dumitru Stăniloae susţinea că ideea teandrică 
a fost pusă în circulaţie în spaţiul românesc, atât în lumea teo-
logică, cât și în cea intelectuală de Nichifor Crainic. Prin tean-
drie sau, într-un anumit sens, sinergie se înţelege împreună-lu-
crarea, uniunea intimă dintre harul dumnezeiesc și voinţa 
liberă a credinciosului renăscut haric, conlucrare ce se încu-
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nunează prin îndumnezeirea omului. Teandria s-a subînţeles 
dintotdeauna în teologia ortodoxă, chiar dacă acest concept nu 
s-a cristalizat în termeni clasici dogmatici şi nici nu a primit 
o formulă sinodal ecumenică.

Modul teandric reprezintă în spiritualitatea ortodoxă calea 
pe care persoana umană, în deplină libertate, înaintează de la 
chip spre asemănarea cu Dumnezeu. În acest sens este elocventă 
mărturia sfântului apostol Pavel către corinteni: „prin harul 
lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt şi harul Lui care este în mine 
nu a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi. Dar 
nu eu, ci harul lui Dumnezeu care este în mine” (I Corinteni 
15, 10). Modelul desăvârşitei teandrii îl avem în Iisus Hristos 
în care natura dumnezeiască și cea omenească sunt unite într-o 
singură persoană, în chip neamestecat, nedespărţit, neîmpărţit 
și neschimbat.” (Teofan Popescu, Modul teandric în gân-
direa lui Nichifor Crainic, Revista Tabor, Cluj Napoca, 
cf. sursa)

Chemarea la desăvârşirea lăuntrică sădită în noi de 
Dumnezeu, ca entelechia noastră, este însăşi devenirea 
noastră întru fiinţă, asemănarea noastră cu Dumnezeu 
ca Persoane. Individul depersonalizat, atomizat, ori insul 
care pune mare preţ pe instituţionalism în defavoarea 
personalismului riscă să se rateze dacă va rămâne în 
nedesăvârşirea lui, în izolarea lui egoistă, în „de-sinele” 
său, el încă nu-şi realizează chemarea autentică. Perso-
nalismul creştin nu desfiinţează, ci reţine elementul de 
„ego atomizat”, însă este mai aproape de prosopon (care 
este ipostatic, deschis, dinamic, relaţional) decât de indi-
vid (separat, închis în sine, izolat). Astfel că putem vor-
bi de o distanţă supremă între individualismul ontolo-
gic profesat de Leibniz la un pol și respectiv personalismul 
ontologic, deplin bisericesc şi sobornicesc trăit și culti-
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vat de Arhimandritul Sofronie în întreaga sa theologie, 
la celălalt pol. (Nikolai Sakharov, op. cit., p. 86). A fi ipos-
tatic înseamnă a fi în Biserică. Pentru că a fieste al Bise-
ricii. Omul nu poate spune „Eu sunt” în afara Bisericii, 
ci numai în Biserică, în şi prin harul lui Hristos. Omul nu 
poate deveni Ipostas în afara Bisericii. De aceea, doar în 
Biserică vom întâlni persoane, ipostasuri. Ortodoxia este 
firea omului, iar Ipostasul este trăirea deplină a acestei 
firi. Iar în adâncul cel de taină al Bisericii, schimonahii 
sunt cei care, având rugăciunea pentru Întregul-Adam, 
sunt cel mai probabil Ipostasuri. Dumnezeu cunoaşte 
aceste taine cel mai deplin.

Drama şi tragedia multora din generaţia Părintelui 
Sofronie a fost că Persoana le era dată într-o înţelegere 
individualistă. Orice om care este supus raportului indi-
vid-Absolut simte că prin el nu i se oferă totul. În schimb, 
Persoana, ca trăire a Întregului Adam, umple de sens pe 
oricine caută cu adevărat taina omului. Doar în ortodoxie 
omul îşi capătă adevăratul sens și adevărata definire: 
Biserica este una (Homiakov). Iar ea este sfântă, sobor-
nicească şi apostolească. În Biserică va fi atotcuprinde-
rea cea mai deplină (potenţial a întregului Adam): și a 
celor care-şi caută unitatea, și pe cei care caută unicita-
tea:

“Fiecare om este o altă mîntuire, fiecare suflet este un alt 
aspect al chipului lui Dumnezeu, care nu a mai fost niciodată 
în istorie şi în toată creaţia, şi niciodată nu va mai fi. Şi asta 
are de-a face cu măreţia fiecărui om. și deci fiecare este o cu 
totul altă cale decât oricare alt om, dintru nefiinţă întru fiinţă. 
Se aseamănă căile, uneori sunt aproape paralele, dar niciodată 
identice.” (Părintele Rafail Noica, Cultura duhului, Ed. 
Reintregirea, Alba Iulia, 2002, p. 155)
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Abia după modelul Sfintei Treimi, ca unitate mul-
ti-ipostatică omul poate fi recuperat întru Hristos la ade-
vărata noastră calitate, nici mai prejos de fire, dar nici mai 
presus de dumnezeire, ci chemat să fie întru totul aseme-
nea cu Dumnezeu, până la totală identitate după har.

Cum anume este Dumnezeu cel mai presus de dum-
nezeire? Sf. Grigorie Palama ne lămureşte acest sens: 
„Astfel şi noi, ascultând pe Marele Dionisie care grăieşte în 
Epistola a doua către Gaius, credem că “darul îndumnezeitor 
al lui Dumnezeu este îndumnezeire, obârşie dumnezeiască și 
obârşia binelui, dar că Dumnezeu, Care dăruieşte acest har 
celor vrednici, este mai presus de această dumnezeire.” [Dio-
nisie Areopagitul, Ep. catre Gaius. P.G. 3, 936 B. Palama 
numeşte dumnezeire și darul îndumnezeitor, ca iradiere voită 
din Dumnezeirea. Dar Dumnezeu ca Persoană, deşi este în 
acest dar îndumnezeitor, întrucât El însuşi întreg lucrează 
îndumnezeirea, totuşi nu se epuizează în acest dar ca lucrare. 
Ca atare e mai presus de ea.-PărinteleDumitru Stăniloae] Căci 
Dumnezeu nu pătimeşte înmulţire, nici nu afirmă cineva prin 
aceasta două dumnezeiri. [Tocmai pentru că Dumnezeu nu 
pătimeşte înmulţire e întreg și în harul Lui îndumnezeitor ca 
Persoană şi acest har poate fi numit dumnezeire, fără ca prin 
aceasta sa fie două dumnezeiri.- Părintele Dumitru Stăniloae] 
Dar dumnezeiescul Maxim scriind despre Melchisedec spune 
că harul acesta îndumnezeitor al lui Dumnezeu este necreat 
şi pururea existent din Dumnezeu cel pururea existent. Iar în 
alte părţi de multe ori îl numeşte lumină nenăscută şi enipos-
tatică (subzistenta în ipostas), aratandu-se celor vrednici, când 
se fac vrednici dar nu ca venind atunci la existenţă.” (Sfân-
tul Grigorie Palama, Tomosul Aghioritic,,  p. 414)

A-tomul (atomos) are nevoie să înţeleagă că el este 
chemat să devină Atot-Om (vse chelovek), Persoană 
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cuprinsă în sobornicitatea Bisericii şi dumnezeu după 
har, prin actul devenirii sale după chip şi către asemănare, 
căci ca actualizare a principiului ipostatic omul va trăi în 
și prin Hristos, prin energia cea nezidită a vieţii Lui, iar 
perihoretic, kenotic și pleromatic (va avea plinătatea vieţii 
în Hristos), ipostatic şi hristocentric, va cuprinde Întreg 
Omul, toată umanitatea, ba chiar mai mult, toată dum-
nezeirea prin har şi ca ipostas. Împlinirea omului ca făp-
tură mărginită este o veşnică și neîncetată înălţare (epec-
tază) către Cel Nemărginit, și se apropie de adevăr într-o 
şi mai adâncă împreună-lucrare: om după fire, dumnezeu 
după har, pe care noi, când şi dacă va fi voia lui Dum-
nezeu o vom atinge în chip desăvârşit.

Sfântul Sofronie asumă în theologia sa scrisă şi trăită 
faptul că firea omenească poate purta plinătatea dum-
nezeirii (humana natura capax divini). El vorbeşte de 
egalitatea și comensurabilitatea omului cu Dumnezeu, 
aducând în sprijinul său atât theologia Sfinţilor Părinţi 
de la Chalcedon cât și propria sa experienţă personală.

Cum ne spun Sfântul Siluan şi Arhimandritul Sofro-
nie că se trăieşte în această viaţă taina Persoanei? Orice 
om care a primit harul resimte tensiunea gigantică dintre 
starea de nedesăvârşire şi această adâncă și totodată 
preaînaltă chemare la desăvârşire care este steaua 
noastră nerătăcită, steaua noastră călăuzitoare la care 
mereu privind şi pe care niciodată ajungând-o deplin 
noi nu deznădăjduim, ci ne umplem de o şi mai mare 
dorinţă a asemăna lui Hristos. Ea se trăieşte structural 
printr-o rugăciune asemănătoare celei din Ghethsima-
ni pe care Sf. Siluan a trăit-o prin însăşi descoperirea 
Domnului:

„Ţine-ţi mintea în iad și nu deznădăjdui.”
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Acest cuvânt, după părintele Rafail Noica, este struc-
tura cea mai desăvârşită a vieţii duhovniceşti, structura 
ultimă a vieţii duhovniceşti.

e. De la individ la Persoană. Dumnezeu nu este 
poli-theos, ci Monotheos Tri-Personal. După 

Chipul Său și întru asemănarea Sa, Dumnezeu l-a 
zidit pe om ca un om pluriipostatic

În atotcuprinderea ei, persoana îndumnezeită este mai 
largă decât întregul Adam, însă paradoxal, cum poate 
persoana cuprinsă în Întregul Adam să fie mai adâncă 
decât întregimea? Raportul parte-întreg primeşte alte 
înţelegeri, deosebite calitativ. La fel, subiectiv-obiectiv, 
ca şi expresii ale intelectului raţional se întrepătrund, îşi 
pierd marginile. Părintele Stăniloae spune despre Per-
soana Mântuitorului că El este realitatea cea mai obiec-
tivă, dar și cea mai subiectivă:

„Pe măsură ce devenim și noi transparenţi lui Hristos, El 
nu mai este o realitate obiectivă pentru noi, nici una subiecti-
vă, ci El și noi ne aflăm într-o unitate reală, dincolo de obiec-
tivitate şi subiectivitate. El e în noi şi noi în El, fără să ne con-
fundăm, în relaţia cu Hristos am depăşit subiectivitatea, ne 
aflăm în Hristos ca în realitatea cea mai obiectivă, dar și cea 
mai subiectivă. Această transparenţă trupească înseamnă şi o 
transparenţă sufletească, şi prin amândouă se realizează trans-
parenţa lui Hristos ca persoană, care înseamnă o mare sensi-
bilitate şi iubire a Lui. Aceasta ne face şi pe noi sensibili faţă 
de El și delicaţi între noi.” (Dumitru Stăniloae, Dogmatica, 
vol. II, p. 89)

Individul ia starea nedesăvârşirii, a dezbinării, a măr-
ginirii prezente a omului drept dogmă finală, confundă 
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vremelnicia cu veşnicia, ceea ce este o adâncă neînţele-
gere. Ieşirea din individualism se face prin Sfânta Litur-
ghie, în Tainele Bisericii, prin pocăinţă (metanois), prin 
schimbarea minţii-nous. Metanoia – căinţa adâncă și 
autentică prin viaţa bisericească, ascetică și dogmatică 
– păzeşte omul atât de banalul individualism nihilist al 
necredinţei, cât şi de ratarea în suprapersonalismul care 
neagă Taina Persoanei, căci micşorează până la anulare 
principiul ipostatic din om. Căzut sub timp, individu-
lui îi lipseşte perspectiva veşniciei, unde noi toţi deja dar 
nu încă, suntem unul prin fire, uniţi prin întrepătrun-
derea kenotică după modelul Ipostasurilor Treimii fără 
amestecarea ipostasurilor noastre. Doar Dumnezeu – 
Ziditorul nostru ne cunoaşte întru totul, până întru sfâr-
şit. A fi întru smerenia Lui, asemenea lui Hristos prin 
har nu înseamnă a fi impersonal, ci personal, străbătând 
prin har dincolo de catapeteasma zilei a opta, unde noi 
toţi deja dar nu încă suntem un Om în Hristos. Dumne-
zeu este Persoană, Treime de Persoane. Creştinismul este 
monotheism, iar nu henotheism, și desigur nici poli-the-
ism, adică adevărul dogmatic este că Dumnezeu-Unul 
este o Sfântă Treime de Ipostasuri. Astfel, ca să spunem 
aşa, după Chipul Preasfintei Treimi, omul este unul întru 
miliarde de ipostasuri, adică Pan-Omul (Întregul-Adam) 
este un om (omul-unul) multi-ipostatic, aşa cum l-a tră-
it Hristos Dumnezeu-Omul în Ghetsimani. Nu esenţa 
viază, ci Persoana, Ipostasul. De aceea, noi doar în și 
prin Hristos cel în două firi – Noul Adam – singurul care 
enipostaziază deplin firea întreagă a lui Adam putem 
trăi și înţelege omul cu adevărat și în potenţialul nostru, 
dar şi în actualizarea noastră, aşa cum ne-a zidit Dum-
nezeu. 
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Chemaţi să fim dumnezei după har, actualizând prin-
cipiul nostru ipostatic nu vom fi al patrulea, ori al cinci-
lea ipostas al Treimii, adică Preasfânta Treime nu va deve-
ni niciodată  o pătrime, ori  o cincime. Însă ,  ca 
întrepătrundere și devenire ipostatică, și identitatea noas-
tră după har cu Dumnezeu poate fi totală.
Şi Părintele Dumitru Stăniloae vorbeşte despre asu-

marea persoanei umane în Persoana Fiului lui Dumne-
zeu în cuvinte asemănătoare Părintelui Sofronie Sakharov:

„Dacă firea umană aspiră să cuprindă, prin persoana ei, pe 
toţi semenii, lumea întreagă, și pe Dumnezeu însuşi, în uni-
tatea ei, dar nu o poate face numai în această calitate, căci 
lumea nu e creată de ea și nici Dumnezeu nu-i stă la dispozi-
ţie, ea se poate împărtăşi de această cuprindere desăvârşitănu-
mai prin asumarea ei în Persoana Fiului lui Dumnezeu şi a 
Raţiunii ipostatice divine. Aceasta, făcându-se om, cuprinde 
în Sine toată realitatea și pe toţi oamenii fără să-i anuleze, cum 
nu se anulează nici oamenii prin comuniune, ci dând, dimpo-
trivă, fiecăruia putinţa să cunoască, în Ea, pe toţi şi pe toate 
şi să se armonizeze toţi, în unirea cu Ea, în cuprinderea și înţe-
legerea tuturor de către Ea.” (Părintele Dumitru Stăniloae, 
Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Craiova, 1987)

Întregul Adam se referă de fapt la unitatea adâncă a 
lui Adam, nu doar la un individ separat, ci la întreaga 
multi-unime ipostatică a Întregului Adam, adică toate 
Persoanele care sunt cuprinse în Adam. Această stare – 
trăirea Ipostatică – este un dar rar în istorie, poate se dă 
unuia într-o generaţie, dar ne este mai mult decât sufici-
ent pentru ne a păstra nădejdea în steaua cea nerătăcită 
a unirii ipostatice după har a Întregului Adam.

„În Descoperirea Dumnezeului Tri-Ipostatic eu am văzut 
acel Întâi-Chip după care a fost zidit Omul-omenirea: o sin-
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gură esenţă-fire, o mulţime de persoane.” (Arhimandritul 
Sofronie, Taina vieţii creştine, p.91)

f. De-o-iubirea omului. Adevărata antropologie 
îşi are pe Hristos drept unic centru și prin Acesta 

Întreaga Treime.

Ştim de la părintele Rafail că „Hristos este antropolo-
gia noastră”, adică hristologia și triadologia este calea 
antropologiei celei mai curate:

„Dacă omul este chipul lui Dumnezeu şi în înfăptuirea 
finală, asemănarea, atunci ce este omul? Iată că adevărata 
antropologie, studiul omului, trebuie să treacă prin studiul lui 
Dumnezeu!” (Părintele Rafail Noica, Conferinţa „Ce este 
Omul?”, Alba Iulia, 2006)

Omul este de-o-iubire, în aceasta stă deopotrivă de-
o-fiinţa lui. Părintele Sofronie spune că noi „nu zicem că 
dragostea este Esenţa Dumnezeirii, însă că ea o exprimă mai 
mult decât orice altceva. Esenţa nu se poate comunica făptu-
rii, şi de aceea rămâne vecinic necunoscută.” (Vom vedea, p. 
292)

Fără hristologia Sfintelor Sinoade nu există adevăra-
ta antropologie. Dar adevărata antropologie nu poate fi 
decât maximalistă. Noi nu putem confunda firea cu ipos-
tasul, nici ipostasurile între ele, nici să micşorăm înălţi-
mea chemării de a deveni, fiecare în parte, din indivizi 
atomizaţi ipostasuri identice după har cu Ipostasul 
Suprem, Domnul nostru Iisus Hristos. 

Practic, în întelegerea Sf. Siluan, dată nouă prin Arhi-
mandritul Sofronie de la Essex, omul este esenţial un om 
multi-personal”, și în acest context se poate vorbi de Între-
gul Adam, de un singur om după fire, un singur Adam 
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(după fire) în miliarde de ipostasuri (persoane prin har) 
de-o-fire, care nu se contopesc, nu se confundă unele cu 
celelalte.

Testamentul Sf. Sofronie al Essexului este chintesen-
ţa rugăciunii lui pentru lume, a trăirilor sale personale 
lăsate ucenicilor lui:

„În împreună-vieţuirea monastică în rânduiala ideală, se 
pune ca ţel dobândirea acelei uniri pentru care S’a rugat Hris-
tos: Ca toţi una să fie, precum Tu, Părinte, întru Mine, şi Eu 
întru Tine, ca şi ei întru noi una să fie (Io. 17: 21); cu alte 
cuvinte, după chipul unimii Sfintei Treimi. Unul este Dum-
nezeu, dar unul în Trei Ipostasuri-Feţe; și după cuvintele des-
coperirii Sfintei Scripturi: Să facem om dupre chipul nostru și 
dupre a noastră asemănare (Fac. 1: 26), trebuie să înţelegem 
că în mintea cea fără de început a Făcătorului nostru, omul 
este gândit ca unul, unul singur, însă într’un mare număr de 
ipostasuri. În această minunată unime, fiecare, într’un oare-
care sens, înlăuntrul ipostasului său, este centru a toate: toţi 
şi toate sânt pentru el. Iar el, la rândul lui, toate ale sale și pe 
sine întreg se dă tuturor și fiecăruia.” (Arhimandritul Sofro-
nie, Cuvântări duhovniceşti, vol. I, p. 369-370)

Sf. Siluan Athonitul trăia taina Persoanei – Întregul 
Adam (Pan-Adam) – în rugăciunea curată, întru adâncă 
smerenia lui Hristos, acest fapt al unităţii omului după 
fire (esenţa-una pan-adamică) şi al unităţii şi unicităţii 
ipostasurilor în devenire (fiecare ipostas uman este unic 
şi irepetabil) fiind pentru dânsul realitatea trăită a iubi-
rii aproapelui tocmai pentru că primise darul rugăciunii 
ipostatice pentru Întregul Adam. Hristos, care are două 
firi, două voiri, două energii sau două lucrări, unite desă-
vârşit într-un singur Ipostas fără amestecare, fără schim-
bare, fără împărţire și fără despărţire – după cum au măr-
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turisit Sfinţii Părinţi la Sinodul al Patrulea din Calcedon 
– este Singurul care cuprinde deplin firea omului în Ipos-
tasul său Unic și dumnezeiesc. Maica Domnului l-a năs-
cut pe Dumnezeu-Fiul. De aceea Ea este Theotokos, adi-
că Născătoare de Dumnezeu. Ea nu a născut un dublu 
ipostas, ci un ipostas.

g. Ipostasul îndumnezeit prin har al Maicii 
Domnului.

Pentru a fi cu desăvârşire limpezi, vom spune că, dim-
preună cu Dumnezeu, Ipostasul Maicii Domnului este 
cel mai important ipostas uman, de vreme ce în cazul 
Mântuitorului, firea omenească nu şi-a creat un nou ipos-
tas, ci Ipostasul Nezidit al Fiului a asumat firea omeneas-
că din Preasfânta Fecioară Maria. Maica Domnului este 
primul Ipostas zidit al Omului, dumnezeu după har, cea 
mai îndumnezeită dintre făpturi, îndumnezeirea sa este 
maximă, dragostea ei mai presus de fire faţă de Preasfân-
ta Treime şi faţă de întreaga făptură fiind de un dina-
mism maxim, starea sa harică este mai presus de toţi 
îngerii şi decât toţi oamenii, ea este cea mai înaltă și mai 
desăvârşită dintre zidiri, mai presus de toate cerurile, 
mai presus de întreaga Biserică văzută și nevăzută, încât 
nici măcar mintea îngerească cea mai înaltă nu o poate 
înţelege sau ajunge în îndumnezeirea ei după har, ea este 
om desăvârşit una după fire cu întregul Adam şi una 
după har cu Dumnezeu.

Fără maximalismul îndumnezeirii prin har profesat 
de Părintele Sofronie nu am fi putut dobândi această înţe-
legere maximala care adânceşte Taina Maicii Domnului. 
Ea l-a născut mai presus de fire pe Dumnezeu, pe al Doi-
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lea Ipostas al Treimii, pe Fiul, fiind singura și unica Feme-
ie care este numită Theotokos, Născătoare de Dumne-
zeu. Astfel, firea omenească s-a înnoit, s-a îndumnezeit 
deplin în Ipostasul Fiului după înălţarea Sa la Cer cu tru-
pul cel înviat și pnevmatizat pe care l-a primit la naşte-
rea ca om din Preacurata Fecioară Maria. Pentru că Mai-
ca Domnului nu a pierdut niciodată harul, nici o clipă, 
ea ne este mijloc-model desăvârşit prin har privind ase-
mănarea până la totală identitate cu Dumnezeu după 
har, mijloc nemijlocit de nimeni altcineva afară de Fiul 
Ei al devenirii noastre ipostatice, ajutor nepreţuit (singu-
ra nădejde, singura ajutătoare după Cântările slujbelor 
bisericeşti) pe calea mântuirii, a îndumnezeirii noastre 
prin har, a devenirii noastră întru fiinţă. Ba chiar, atunci 
când Fiul, din dragoste îi dăruieşte întâietate, ea devine 
nu după fire, ci prin har ea însăşi mântuitoare a noastră, 
nu în sensul Absolut al cuvântului, dar în lucrare, cu 
nimic mai prejos decât El prin harul Lui. Maica Domnu-
lui nu devine niciodată Dumnezeu pentru făptură, dar 
în dragostea Sa, Dumnezeu îi dăruieşte toate atributele 
Sale până la totală identitate după har, cu nimic mai pre-
jos decât Dumnezeu, afară de faptul de a fi Dumnezeu 
Însuşi. Ea devinedupă har lumină, adevăr, viaţă, veşni-
că, fără de început (anarchos, beznacealnîi), fără sfârşit 
(atelentetos), necreată (netvarnîi), atotputernică, atot-
blândă, desăvârşit liberă (atotliberă), atotînţelegătoare, 
atotbună, atotsfântă, întru totul egală (ravnîi) cu Dum-
nezeu, atotiubitoare, atotbiruitoare, atotîmpăciuitoare, 
atotîmpărăteasă, atotstăpânitoare, atotvindecătoare, atot-
cuprinzătoare, întru totul lipsită de stricăciune, întru totul 
smerită, purtând prin har toată plinătatea dumnezeirii 
(pleroma tes theotetos).
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Această descriere a stării de îndumnezeire a Maicii 
Domnului se poate aplica în veșnicie tuturor oamenilor 
îndumnezeiţi, care au în ei deplin viaţa Logosului întru-
pat. Prin faptul că L-a născut pe Dumnezeu și încă prin 
faptul că nu a greșit niciodată, nici măcar în gând, Mai-
ca Domnului nu a pierdut nici o clipă harul cel mai pre-
sus de fire, Ea este veșnic, definitiv și incomparabil cea 
mai înaltă și mai desăvârșită dintre făpturi.

Maximalismul ontologic al Sf. Maxim Mărturisitorul 
a fost remarcat de Arhimandritul Sofronie Sakharov: 
omul posedă prin har atributele infinite ale lui Dumne-
zeu, prin harul necreat, iar nu prin firea creată.

„Capacitatea omului de a primi infinitatea pleromei divi-
ne şi participarea omului la atributele divine ale necreatului 
și fără începutului în jurul cărora se roteşte antropologia 
arhimandritului Sofronie, se potrivesc bine în cadrul antro-
pologiei patristice. Acest maximalism antropologic însă nu 
joacă în antropologia patristică un rol atât de determinant 
şi de pilot ca pentru arhimandritul Sofronie.” (Părintele 
Nikolai Sakharov, Iubesc, deci exist, Deisis, Sibiu, 2004, 
p. 197)

Deşi astăzi sunt numeroase discuţii terminologice în 
câmpul exprimărilor teologice, al traducerilor autorilor, 
totuşi nădăjduim că sensibilitatea duhovnicească a fie-
căruia ne va ajuta să ajungem în chip personal la subţi-
rimea trăirii, a exprimării şi a slujirii, adică să ajungem 
să vorbim, să gândim, să simţim, să trăim precum Sfin-
ţii Părinţi în acelaşi duh, folosind aceleaşi noţiuni, ace-
leaşi expresii şi mai ales trăind ca unul aceleaşi realităţi 
duhovniceşti în Hristos. „Omul participă la modul necre-
at de existenţă prin har, iar nu prin fiinţă (po blagodati, 
a ne po suşcestvu)” (idem, p. 197)
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„Da, dar ce este fiinţa? Este Dumnezeu, Fiinţa cu „F” 
mare. O paranteză: nu înseamnă că prin „devenire întru Fiin-
ţă” noi devenim Dumnezei [cu D mare], că devenim fără înce-
put; noi suntem cu început, suntem făcuţi de Dumnezeu, dar 
conţinutul vieţii noastre, viaţa noastră va fi, în final, acea via-
ţă pe care o trăieşte însuşi Dumnezeu, și vom fi, zice Sfântul 
Maxim şi alţi sfinţi, nu numai fără sfârşit (fiindcă viaţa este 
fără sfârşit, fiindcă nu există stricăciune, adică îmbătrânire, 
moarte, putreziciune, reciclare biologică), ci viaţă care trăieş-
te veşnic la un apogeu de încordare, care, în acelaşi timp, este 
veşnică odihnă. Zic în acelaşi timp, adică și încordare, şi odih-
nă, nu plictis veşnic. Sunt lucruri pe care nu le putem cuge-
ta acum, în ramele strâmte ale existenţei noastre, dar întru 
devenirea noastră, dea Domnul să ajungem toţi acolo, și vom 
cunoaşte lucrul acesta, viaţa lui Dumnezeu cea nestricăcioa-
să, cea fără sfârşit, cea veşnică cu adevărat, căci va fi viaţa 
noastră. și această viaţă, acest „a fi”, va fi o plinătate care nu 
are „a exista.” „A exista” și atât este un mare plictis. N-avem 
toţi experienţa urâtului, când nu mai ştim ce să facem, când 
nimic nu se mai întâmplă, când ce vroiam noi nu se mai întâm-
plă. Acesta e Iadul până la urmă, într-o mică măsură. „A fi”, 
este în acelaşi timp o totală împlinire, o bogăţie nesfârşită, înţe-
lepciune nesfârşită, şi tot ce este Dumnezeu este plinătatea lui 
„a fi.” și aceasta îl diferenţiază de „a exista.” Nu numai atât, 
zice Sfântul Maxim, fiindcă viaţa pe care o primim este fără 
început, devenim ca și fără început. Nu vom fi esenţial fără 
început şi nefăcuţi. Dar viaţa pe care o vom trăi este viată fără 
început şi vom fi ca și fără început. și asemănarea cu Dumne-
zeu va fi până la totală identitate.Şi totuşi nu vom fi Dumne-
zei, ca Dumnezeu după fire, dar totuşi nimic nu ne va lipsi şi 
vom fi identici cu Dumnezeu până la totală identitate. (Con-
ferinţa „Ce este Omul?”, Alba Iulia, 2006)
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Acelaşi lucru îl spune Părintele Sofronie în Viaţa și 
Învăţătura Stareţului în capitolul despre Experienţa Veci-
niciei:

„Nu mă îndoiesc că mulţi dintre cei ce gândesc logic se pot 
sminti la cuvântul despre faptul că omul, la un moment dat, 
în chip fiinţial și cu o limpezime de netăgăduit este dus în via-
ţa vecinică. Este o vădită absurditate faptul de a deveni veci-
nic pentru un anume răstimp.” (Arhim. Sofronie, Cuviosul 
Siluan, Viaţa şi învăţătura Stareţului, op. cit. p. 151)

„Când omul, pentru bunăvoirea lui Dumnezeu, primeşte 
darul harului, atunci, părtaş fiind Dumnezeieştii vieţi, se face 
nemuritor, nu numai în înţelesul nesfârşitei îndelungiri a vie-
ţii sale, dar şi fără-de-început, deoarece acel tărâm al fiinţării 
Dumnezeieşti, unde este dus, nu are nici început, nici sfârşit. 
Vorbind aci despre om ca devenind <<fără-de-început>> am în 
vedere nu preexistenţa sufletului, și nici preschimbarea firii 
noastre făcute în Dumnezeiasca fire fără-de-început, ci părtă-
şie la viaţa Dumnezeiască fără-de-început, în vârtutea îndum-
nezeirii făpturii prin lucrarea harului.” (Arhim. Sofronie, 
Cuviosul Siluan Athonitul, Viaţa şi învăţătura Stareţului, Ed. 
Reîntregirea, Alba Iulia, 2009, p. 151-152)

h. Maximalismul kenotic și sobornicitatea 
pleromatică a Bisericii.

Prin Harul Preasfintei Treimi, prin energiile cele nezi-
dite ale lui Dumnezeu, Omul-Persoană este chemat la 
îndumnezeire până la totală identitate cu Dumnezeu 
după har. Hristos este şi Calea şi Destinaţia noastră. El 
este Adevărul nostru. El este Viaţa noastră veşnică. În 
veacul ce va să vie, întru deja şi nu încă, vom fi un sin-
gur dumnezeu după har în miliarde de ipostasuri, (mili-
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arde de ipostasuri de o unică esenţă, mii de dumnezei 
după har de-o-esenţă – Întregul Adam unit după Chipul 
Preasfintei Treimi) care vom aduce veşnic toată slava, 
cinstea şi închinăciunea Dumnezeului Celui după fire – 
Preasfintei Treimi, Unul Dumnezeu Cel Întreit în Ipos-
tasuri, Tatăl şi Fiul și Sfântul Duh.

„Când ziceam „ce este omul?”, ziceam că pe Dumnezeu tre-
buie să-l studiem. Dar nu să studiem, că doar obiectele se stu-
diază. De aceea spuneam că persoana nu poate fi obiect de stu-
diu. Omul însă gândeşte obiectiv după cădere. Obiectiv şi 
subiectiv. Gândește în termeni de „ce este Dumnezeu?”, „ce 
este adevărul?.” Dumnezeu este un „Cine” și adevărul este un 
„Cine.” Părintele Sofronie într-o zi ne-a spus un lucru uimi-
tor, chiar de mai multe ori. Vorbeam de cum a zidit Dumnezeu 
lucrurile, că noi trăim în trei dimensiuni (lungime, lătime, înăl-
time), dar sunt filozofi care spun că și timpul este o dimensiu-
ne, a 4-a dimensiune, căci un obiect în 3 dimensiuni, dacă nu 
are și o clipită de timp măcar, el nu există. Sunt o infinitate de 
dimensiuni, dar ultima dimensiune este persoana. Lui îi plă-
cea să întrebuinţeze mai mult cuvântul „ipostas” decât „per-
soană”, cuvânt care, cândva, prin secolul al 4-lea cred, şi-a 
însușit înţelesul de persoană (până atunci grecii poate aveau 
„prosopon”, care înseamnă „faţă”, cum avem şi noi un Dum-
nezeu în trei feţe; limba română modernă a părăsit noţiunea 
aceasta, dar era și la noi „faţă”). „Ipostas” găseşte părintele că 
este o noţiune mai deplină a persoanei. „Ipostas”, la origine, în 
greacă, însemna substanţă. Ce este substanţial în cel care tră-
ieşte? Este tocmai persoana; persoana trăieşte. Nu trăieşte esen-
ţa, nu trăieşte omenirea, trăieşte omul, fiecare om. Aceea este 
viaţa. Omenirea este acolo unde sunt mai mulţi de un om. Per-
soana nu este un obiect de studiu, nu se studiază, persoana se 
trăieşte.” (Conferinţa „Ce este Omul?”, Alba Iulia, 2006)
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Întrebat fiind de către Părintele Sofronie cum poate 
cineva să iubească pe toţi? Şi unde poţi găsi o astfel de 
dragoste, ca să devii una cu toţi? (Ava Sofronie trăia cu 
adâncă durere dezbinarea individualistă a omului din 
vremea sa), Sfântul Siluan i-a dăruit în duh de rugăciu-
ne acel cuvânt extraordinar care a rămas în cartea Arhi-
mandritului Sofronie: „Spre a deveni una cu toţi, precum 
spune Domnul, ‘ca toţi să fie una’ (Io.17: 21), nu avem nevo-
ie să născocim nimic: toţi avem una şi aceeaşi fire, şi deci firesc 
ne-ar fi să iubim pe toţi; iar puterea de a iubi o dă Duhul Sfânt.” 
(Arhim. Sofronie,Cuviosul Siluan Athonitul, Viaţa şi învă-
ţătura Stareţului, op. cit. p.118)

Aşadar firescul iubirii Atot-Omului ţine dimpreună 
de firescul nostru și de puterea harului Sfântului Duh.

Fragmentul Părintelui Sofronie continuă cu respinge-
rea ideii origeniste a apocatastazei, subliniind hotarul 
libertăţii omului ce poate împiedica biruinţa deplină a 
iubirii Mântuitorului care S-a adus pre Sine jertfă pe Cru-
ce, luând asupra Lui păcatul Întregului Adam pentru a 
ne răscumpăra din robia morţii. Prin Învierea Sa, Dom-
nul ne-a oferit însăşi posibilitatea îndumnezeirii prin har, 
căci numai prin biruinţa Lui asupra morţii – ultimul nos-
tru vrăjmaş – individul poate deveni Persoană; acestei 
biruinţe vrea Domnul să ne facă părtaşi: „Vrăjmaşul cel 
de pe urmă, care va fi nimicit, este moartea (…) ca Dum-
nezeu să fie toate în toţi” (I Cor. 15, 26)

Învăţătura patristică despre unitatea multi-ipostati-
că a omului nicidecum dublează Ipostasul Central al 
Fiului lui Dumnezeu, cum fac nestorienii. Nestorianis-
mul susţinea că în Iisus Hristos există două persoane – 
Persoana divină a Fiului lui Dumnezeu, născut din Tatăl 
mai înainte de toţi vecii şi persoana umană sau istorică 
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a lui Iisus Hristos, cu care s-a născut din Fecioara Maria. 
De aceea erezia lui Nestorie s-a numit dioprosopism sau 
nestorianism. Ortodoxia este: monoprosopism, adică în 
Hristos este un singur Ipostas, al Doilea al dumnezeirii; 
diafizitism, adică în Hristos sunt două firi – una nezidi-
tă și una zidită, iar nu o fire ca la monofiziţi; diotelism, 
adică în Hristos sunt două voiri desăvârşit libere, una 
zidită şi una nezidită, iar nu monotelism; de asemenea, 
în Hristos sunt două energii, cea nezidită şi cea zidită; 
În Hristos sunt două lucrări – cea dumnezeiască și cea 
omenească – unite fără amestecare, fără despărţire, fără 
împărţire, fără schimbare: „În Iisus Hristos sunt două 
voinţe și două lucrări sau energii, corespunzătoare celor 
două firi, neamestecate și neschimbate, neîmpărţite și 
nedespărţite, precum și neopuse una alteia, cea ome-
nească urmând întru totul voinţei şi lucrării celei divi-
ne.”

Este imposibil de înţeles cu mintea noastră cum a deve-
nit Dumnezeu și om. Părintele Stăniloae formulează 
excepţional modul în care Hristos a primit în Ipostasul 
Său Nezidit firea omenească devenind și om deplin:

„Prin analogie cu cele constatate în lumea imanentă, putem 
spune şi despre natura omenească primită în unitatea iposta-
sului al doilea al dumnezeirii, că prin faptul că centrul ei a 
coincis cu centrul întregului, lui Iisus nu i-a lipsit nimic ca 
să fie şi om deplin. Centrul cel unic din El a primit toate însu-
şirile unui centru nu numai al naturii dumnezeieşti, ci şi al 
naturii omeneşti. Natura omenească şi-a avut în El toată dez-
voltarea pe care o are de câte ori ajunge la starea de ipostas. 
Dar virtuţile ei de ipostas nu se validau dintr-un centru deo-
sebit al ei, ci din centrul comun. Acela era centru dumneze-
iesc şi centru omenesc în acelaşi timp.
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Toată deosebirea lui Iisus ca om de ceilalţi oameni stă în 
faptul că El este om nu ca centru deosebit, separat, ci, ca cen-
tru omenesc este și centru dumnezeiesc în aceiaşi timp. La El 
avem minunea că un centru al naturii şi ai activităţi omeneşti 
este în acelaşi timp centrul existenţei şi al întregii puteri. Ome-
nitatea nu se rotunjeşte în El carealitate de sine stătătoare, ci 
în cadrele divinităţii. Păcatul omenesc și nefericirea naturii 
umane stau în faptul că a slăbit la extrem legăturile cu divi-
nitatea, ca izvor de viaţă al ei, din prea marea tendinţă după 
autonomie, şi-a accentuat tendinţa spre starea de ipostas pro-
priu pînă la ieşirea din ascultarea de Dumnezeu. Pentru resta-
bilirea din nou a legăturii ei cu Dumnezeu a fost potrivit ca 
una din rotunjirile ei, să-şi aibă centrul înlăuntrul lui Dum-
nezeu, identificat cu un centru ipostatic al dumnezeirii. Toa-
tă natura omenească a încercat prin aceasta o deplasare a cen-
trului ei din afară de Dumnezeu, înlăuntrul lui Dumnezeu. 
Ea n-a mai putut continua să se rostogolească pe panta nefi-
inţei, a înstrăinării de Dumnezeu, odată ce centrul unei indi-
vidualizări a ei este identic cu unul din centrele ipostatice ale 
dumnezeirii.”

Acesta este pasajul în care Părintele Stăniloae, vorbind 
aceeaşi limbă cu Părintele Sofronie și cu toţi Sfinţii Părinţi, 
descrie cel mai bine Ipostaticitatea Fiului. Pasajul conti-
nuă: „Între oameni a păşit un om (Hristos, n.n.) al cărui cen-
tru nu mai este afară de Dumenzeu, ci în Dumnezeu sau însuşi 
Dumnezeu. Relaţiile celorlalţi oameni cu acest semen nu mai 
înseamnă relaţii trăite în afară de Dumnezeu, ci relaţii cu Dum-
nezeu însuşi. Dintr-un centru ipostatic omenesc se revarsă 
toată puterea de înălţare a omenirii spre Dumnezeu. Întruct 
acest centru ipostatic are o putere de atracţie spre bine prin 
care depăşeşte toate centrele pur omeneşti, el este oarecum cen-
trul omenirii. În mijlocul omenirii s-a plasat un centrudum-
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nezeiesc. Omenirea şi-a câştigat, în regiunea ei ontologică, un 
centru şi acest centru este Dumnezeu-Cuvântul.” (Dumitru 
Stăniloae, Iisus Hristos sau restaurarea omului, Sibiu, 
1943, p. 109 – 110)

Părintele Sofronie, Ieroschimonah athonit care primi-
se darul rugăciunii ipostatice pentru întregul Adam, tră-
ia în aceeaşi perioadă în care părintele Stăniloae scria lucra-
rea de mai sus, întru totul unirea Ipostatică a omului cu 
Dumnezeu, datorită marii binecuvântări a întâlnirii sale 
cu dumnezeiescul Siluan Athonitul. El înşuşi primea de 
la Unicul Centru divino-uman al Omului – Hristos – toc-
mai taina Principiului Ipostatic, devenind Ipostas aseme-
nea Lui, după har.

Arhimandritul Sofronie vede sobornicitatea Bisericii 
după chipul sobornost-ului Treimii. Dumnezeu iubeşte 
Ipostatic. În Sobor-ul Preasfintei Treimi, Tatăl iubeşte pe 
Fiul și Fiul pe Tatăl, Tatăl pe Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt 
pe Tatăl, Fiul pe Duhul Sfânt şi Duhul Sfânt pe Fiul într-
o deplină perihoreză a celor Trei Ipostasuri.

Întregul Adam (vse Adam), Întreg-Omul (vsechelo-
vek) sunt noţiuni cheie în cuprinsul gândirii Părintelui 
Sofronie.

Fenomene precum Siluan, care împlineau porunca 
iubirii aproapelui prin rugăciunea ipostatică pentru 
întreg Adamul sunt foarte rare. „Experienţa vie a persoa-
nei rar se dă oamenilor în această lume: ea vine printr-o rugă-
ciune asemenea lui Hristos, pentru întreaga lume „ca însuşi 
pentru sine”, după porunca: „Să iubeşti pre aproapele tău ca 
însuţi pre tine” (Mt. 22: 39; Mc. 12: 31). Dus prin lucrarea 
Duhului Sfânt într-o astfel de rugăciune – omul, fiinţial, 
trăieşte chipul Unimii Sfintei Treimi. Într-o astfel de rugă-
ciune se primeşte experienţa esenţei una (ὁμοούσιον) a 
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neamului omenesc. În ea ni se dezvăluie adevărul fiinţial al 
„celei de a doua porunci”: întregul Adam devine un singur 
Om-Omenire.” (Vom vedea pe Dumnezeu precum este, 
p. 286)

Prima poruncă nu este doar o poruncă exterioară, ci 
însuşi sufletul nostru este astfel zidit: „pentru a-L iubi pe 
Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul și din tot cugetul 
nostru. Iar porunca iubirii aproapelui, acel „ca pe tine însuţi” 
ne arată tocmai faptul că noi avem o esenţă, că avem o aceeaşi 
fire. Deofiinţimea întregului Adam este unimea tuturor ipos-
tasurilor în Hristos, care trăieşte întreaga omenire ca pe o sin-
gură viaţă, o singură fire într-o mulţime de persoane, din cli-
pa când s-a rugat în Ghetsimani, pentru Întreg-Omul.” (Vom 
vedea pe Dumnezeu precum este, p. 286)

Kenoza Mântuitorului (golirea de Sine, tăgăduirea de 
Sine, tăinuirea de Sine, deşertarea de Sine) în înţelegerea 
Părintelui Sofronie, după explicaţiile Părintelui Nikolai 
Sakharov din lucrarea sa doctorală este deplin volunta-
ră. „Hristologia Arhimandritului Sofronie îngăduie deplină-
tatea dumnezeirii care este în El, dar ascunsă în mod volun-
tar.” (Nikolai Sakharov, op. cit., p. 206) Hristos se 
tăinuieşte pe sine ca Dumnezeu deplin în mod voluntar, 
prin actul voinţei Sale desăvârşit libere.

Maximalismul împlinirii poruncii a doua se realizea-
ză prin iubirea de vrăjmaşi, care se poate împlini numai 
şi numai prin lucrarea harului. „Iubiţi pe vrăjmaşii voş-
trii” (Matei, 5: 44) este semnul deplin al biruinţei lui Hris-
tos, criteriul maxim al adevărului. În ecleziologia şi în 
antropologia sa Părintele Sofronie ridică iubirea de vrăj-
maşi la cea mai înaltă treaptă posibilă, fiind cel mai înalt 
criteriu al vieţuirii negreşalnice, al înseşi dreptei credin-
ţe, al înseşi Bisericii.
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Precum Sfântului Siluan, și Arhimandritului Sofronie, 
Domnul i-a dat darul rugăciunii curate pentru Tot-Omul:

„Întorcându-ne” din rugăciunea curată la trupul vârtos al 
acestei lumi, cădem de la omul unu, aşa cum îl trăisem, şi 
vedem din nou cu durere că oamenii nu sunt deplin străvezii 
unul pentru altul. Hotarul între persoanele omeneşti nu dis-
pare în aceeaşi măsură precum se vede în Dumnezeiasca Treime, 
unde fiecare Ipostas este în întregime deschis celorlalte; unde 
dragostea kenotică este trăsătura de temei a Vieţii Dumnezeieş-
ti, în vârtutea cărui fapt unimeaTreimii, desăvârşită și abso-
lută fiind, se exprimă în conceptul theologic al „întrepătrun-
derii” (περιχώρησις). După chipul acestei Unimi Treimice 
este chemat omul a deveni un singur om” (Io. 10: 30; 17: 21) 
(Arhimandritul Sofronie, Vom vedea pe Dumnezeu precum 
este, Pentru principiul personal, p. 316)

Prin această adâncă înţelegere a Tainei Persoanei dată 
nouă de Sfinţii Părinţi, în primul rând de către Arhiman-
dritul Sofronie în scrierile și cuvântările sale, oricare şi 
fiecare dintre noi este chemat să străbată pe calea asu-
mării şi ascultării smerite, jertfelnic, încet, buchisind și 
experiind abecedarul căinţei, al credinţei, al nădejdii şi 
al dragostei întreg drumul de la individ la Persoană prin 
harul Duhului Sfânt care acoperă şi umple toate goluri-
le, toate lipsurile și toate neputinţele noastre.

Printre cei pe care Părintele Sofronie i-a avut drept 
înaintaşi de seamă în încercarea de a echilibra aspectul 
comun cu cel personal al Bisericii, se numără și Vladimir 
Lossky. Nu numai fiecare Biserică Locală ci şi fiecare Per-
soană, adică fiecare membru al Bisericii poartă deplină-
tatea întregului. „Însobornost, partea nu este niciodată 
absorbită de întreg”, după modelul Sfintei Treimi. (Niko-
lai Sakharov, op. cit. p. 162)
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i. Epectaza veșnică a omului în îndumnezeirea 
lui. Lui Hristos nu i se potriveşte ideea vecinicei 

înălţări.

În lucrarea Taina vieţii creştine, Sfântul Sofronie al Esse-
xului citează pe Sfinţii Părinţi care vorbesc despre îndum-
nezeirea omului ca veşnică înălţare întru dragostea lui 
Dumnezeu, o mişcare ca stare neschimbată a încordării 
maxime, iar nu schimbare a stării celor ce „se mişcă.” 
Această încordare-tensiune limită este iubire nesăţioasă 
de Dumnezeu, ea este devenire continuă, veşnică, 
neschimbabilă. El subliniază cu adâncă înţelegere teolo-
gică și dogmatică faptul că, spre deosebire de noi, ome-
nirea lui Hristos este întru totul desăvârşită. Întrucât la 
Înălţare a şezut de-a dreapta Tatălui cu trupul cel înviat, 
El este întru totul deopotrivă cu Tatăl nu doar ca Dum-
nezeu, ci și ca om:

„Oare nu de aceea unii dintre Părinţi au înţeles vecinica 
viaţă în Dumnezeu ca pe o neîncetată înălţare a zidirii noas-
tre mărginite către Cel Nemărginit? Ideea lor, a unei mişcări 
înălţânde, nu este oare, în esenţă, neschimbata stare a încor-
dării neîncetate a unei iubiri nesăţioase, și nicidecum schim-
barea stării celor ce „se mişcă”? (…)

Hristos este pentru noi măsura tuturor lucrurilor. El a spus: 
„De slujeşte cineva mie, mie să urmeze, şi unde voi fi eu, aco-
lo şi slujitorul meu va fi; şi de va sluji cineva mie, îl va cinsti 
pre el Tatăl meu…” (Io. 12: 26). Dar Hristos „a şezut de-a 
dreapta lui Dumnezeu”(Mc. 16: 19), iar Lui nu i se potriveş-
te ideea vecinicei înălţări: Prestolul Tatălui a fost atins, iar El 
este deopotrivă cu Tatăl, nu numai după Dumnezeirea Sa, ci 
şi după omenirea pe care a primit-o” (Arhimandritul Sofro-
nie, Taina vieţii creştine, Suceava, p. 217)
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În Dogmatica sa, Prof. Dumitru Stăniloae exprimă ace-
leaşi înţelesuri cu privire la înălţarea Domnului la cer și 
îndumnezeirea deplină a firii, a naturii umane:

„Astfel, Înălţarea lui Hristos cu trupul la cer şi şede-
rea Lui de-a dreapta Tatălui înseamnă ridicarea Lui ca 
om la treapta de supremă eficacitate asupra celor ce cred. 
În aceasta stă puterea și slava supremă la care S-a urcat 
Hristos prin Înălţarea la cer.

„Trupul domnesc,” ridicat nu numai la cer, ci „la cerul 
cerului”, „mai presus de toată autoritatea şi stăpânirea 
și de tot numele și demnitatea,” care e numit de Isaia 
„muntele lui Dumnezeu şi casa lui Dumnezeu aşezată 
pe vârful tuturor munţilor,” sălăşluieşte în acelaşi timp 
în intimitatea cea mai profundă a celor ce cred şi se face 
vădit în intimitatea celor ce s-au curăţit de patimi, ca 
„loc” prin care şi din care izvorăşte toată puterea de sfin-
ţire și de îndumnezeire a noastră. Această paradoxală 
coincidenţă între tronul dumnezeiesc şi intimitatea noas-
tră se datoreşte faptului că însuşi trupul omenesc al Dom-
nului şade pe tronul dumnezeiesc.

Occidentul creştin s-a depărtat de această înţelege-
re a Înălţării Domnului cu trupul la suprema putere şi 
slavă, ca la suprema eficacitate a Lui, prin sălăşluirea 
Lui concomitentă în noi. Pentru el Hristos a devenit, 
prin Înălţare, un Stăpân, un Domn exterior, care iartă 
în baza puterii de a ierta obţinută prin jertfa Lui, asi-
gurându-ne o fericire în viaţa viitoare. Catolicismul a 
putut astfel să-I dea lui Hristos în Biserică un locţiitor, 
iar protestantismul a lăsat pe fiecare ins cu „libertatea” 
lui în afară de lucrarea lui Hristos în oameni, care e o 
falsă libertate, odată ce e o libertate neeliberată de tru-
fie şi de patimi. Numai o libertate în Hristos și după 
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chipul libertăţii lui Hristos, ca eliberare de patimi şi de 
trufie, însemnând unirea cu Acelaşi Hristos și având 
chipul lui Hristos imprimat în toţi cei ce cred în El, se 
conciliază cu unitatea tuturor în credinţă şi în înţelege-
re, aflându-se toţi în ambianţa aceleiaşi iubiri a lui Dum-
nezeu, care hrăneşte şi iubirea lor faţă de El și pe cea 
între ei. Pentru creştinismul de la început, aşa cum a 
fost menţinut în Ortodoxie, Înălţarea trupului Domnu-
lui la cer e înălţarea noastră însăşi, înălţarea din pati-
mile noastre, în unitatea cu El, înălţarea începută pen-
tru noi prin înălţarea Domnului, dar având să se 
continue până la desăvârşirea ei. „De aceea ne bucu-
răm, prăznuind Învierea și Înălţarea și aşezarea (în locul 
suprem) a firii noastre şi începutul învierii şi al înălţă-
rii tuturor celor ce cred.” Căci „de Învierea şi de Înăl-
ţarea Mântuitorului nostru ne împărtăşim şi ne vom 
împărtăşi toţi”

Creştinismul răsăritean, punând atâta accent pe prezen-
ţa lui Hristos şi a Tatălui în fiinţa intimă a credincioşilor 
prin Duhul Sfânt, afirmă o eficienţă nemăsurată a Lor, sau 
a Sfintei Treimi, în credincioşi încă din viaţa aceasta, dacă 
aceştia se străduiesc pentru curăţirea lor de păcatele şi de 
patimile care îi închid în ei înşişi. Prin aceasta credincioşii 
sunt ţinuţi în unitate și conduşi pe calea sfinţeniei, după 
asemănarea sfinţeniei trupului lui Hristos, a cărui stare de 
pnevmatizare culminantă e o stare de iradiere a Duhului 
Sfânt, aflat în deplinătatea Lui în acest trup desăvârşit trans-
parent. 

Rezultatul acestei lucrări a lui Hristos în inimi, prin Duhul 
Sfânt, este Biserica; sau ea rodeşte ca Biserică. Nu se poate des-
părţi între ea şi Biserică.” (Dumitru Stăniloae, Teologia Dog-
matică Ortodoxă, vol. II, Bucureşti, 2003, pp. 189-201)
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j. Defi niţia fundamentală a omului: 
„Omul este dragoste.”

Toată nădejdea noastră în Hristos Cel din Sfânta Tre-
ime și în Maica Domnului o punem. Dar iată că și prin 
Sf. Siluan, Domnul ne încredinţează cuvântul Său, care 
este structura vieţii duhovniceşti: „Ţine-ţi mintea în iad 
și nu deznădăjdui.” Părintele Rafail spune că Sf. Siluan 
primind acest cuvânt a trăit deplin ipostatic, că în Silu-
an, omul şi-a atins culmile, şi de adânc, şi de înălţime.:

„Dar revenind la Sfântul Siluan, în Sfântul Siluan s-au 
trăit lucrurile acestea până la limită, dincolo de care nu 
mai există nevoinţă. Că mai jos decât în iad – iadul trăit, 
fiindcă Pronia lui Dumnezeu i-a lăsat trăirea aceasta înfri-
coşătoare şi, într-un anume sens, vecinică – nu există mai 
jos, mai departe decât iadul vecinic. Dar nădejdea întru 
Dumnezeu, dincolo de vecinicia acestui iad – nu există 
nici aici un mai departe. În Siluan, omul şi-a atins culmi-
le, şi de adânc, şi de înălţime. Şi se găseşte că acest Sf. 
Siluan a fost unul din cei mai mari sfinţi ai istoriei.” 
(Ierom. Rafail Noica, Cultura Duhului, p. 38)

Întreaga umanitate este chemată să străbată, aşadar, dru-
mul de la „atom” laAtot-Om, de la individ la Persoană, de 
la polul mărginirii egoiste de sine laIpostas, de la iubirea 
de sine până la ura de Dumnezeu la ura de sine până la 
iubirea desăvârşită de Dumnezeu, care este drumul îndum-
nezeirii noastre prin har până la deplina identitate (tojestvo) 
cu Dumnezeul Personal descoperit lui Moise: „Eu sunt cel 
ce sunt”, astfel încât să-i spunem Domnului cu adâncă sme-
renie:” Acum, prin harul Tău, şi eu sunt” – cea mai înaltă 
și mai adâncă expresie a libertăţii omului și totodată cea 
mai adâncă și mai înaltă chemare a sa:
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„Mai rămâne un lucru pe care înadins nu l-am pomenit. 
Am spus că Dumnezeu este, și că omul, în devenirea lui, va 
putea zice și el: „Prin harul Tău, Doamne, eu sunt.” Acesta e 
numele lui Dumnezeu, pe care omul, nu prin calea propriei 
închipuiri, ci prin cale de Dumnezeu rânduită, va dobândi 
acest „eu sunt”, și si-l va putea pe drept atribui. Dumnezeu a 
spus prin Moise: „Eu sunt”, și îmi vine să zic (este o propozi-
tie pe care a completat-o de-abia după întruparea Lui, la 1500 
de ani după Moise), îmi vine în gând ce ne spune Sfântul Ioan, 
de Dumnezeu cuvântător, în prima sa epistolă: „Dumnezeu 
dragoste este.” Acum avem un nume mai deplin al lui Dum-
nezeu. Dacă vrem să întrebăm ce este Dumnezeu, poftim, Dum-
nezeu dragoste este. Atunci ce este omul? Omul este dragos-
te. și dacă dragoste nu este, nimic nu este.” (Părintele Rafail 
Noica, Conferinţa „Ce este Omul?”, Alba Iulia, 2006)

Împărăţia cerurilor este împărăţia multi-personală fără 
de sfârşit. Este Împărăţia multi-ipostatică în care Dumne-
zeu-Unul – Preasfânta Treime de Persoane – viază în depli-
nă comuniune de dragoste cu unimea multi-ipostatică a 
Întregului Adam. Primind prin har atributul infinităţii, în 
dinamismul dragostei de Dumnezeu și de aproapele, între-
pătrunderea ontologică a ipostasurilor noastre va fi com-
pletă, atunci vom fi un singur Om în miliarde de iposta-
suri, spre slava lui Dumnezeu cel Veşnic Întreit în Ipostasuri.

Încheiem și noi folosind formularea originală cu privi-
re la îndumnezeirea omului lăsată 
de Părintele Sofronie:

„Încheierea îndumnezeirii 
noastre stă în smerenia desăvârşi-
tă asemenea lui Dumnezeu” (Arhi-
mandritul Sofronie, Vom vedea pe 
Dumnezeu precum este, p. 63)
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IUBIREA DE VRĂJMAȘI 
ESTE CRITERIUL ULTIM AL 

ADEVĂRULUI

Iubirea de vrăjmași (vrăjmașii sunt cei mai atomizaţi 
semeni ai noștri) este criteriul ultim al adevărului. În 
sensul ei absolut, al iubirii tuturor vrăjmașilor noștri, 

doar Hristos a avut-o și cei căruia El o a dăruit. Iubirea 
vrăjmașilor este prin însăși firea ei iubire care aparţine 
numai lui Hristos și deci Preasfintei Treimi. Ea este iubi-
rea lui Dumnezeu care devine iubirea omului, iubirea 
prin care noi ne asemănăm cel mai mult lui Dumnezeu. 
Cel mai mult îl cunoaștem până la totală identitate cu El, 
afară de esenţa Lui, veșnic inaccesibilă omului. Iubirea 
de vrăjmași este însă cea mai mare răzbunare. Ea răz-
bunează, răz-bună, re-îmbunează omul, Întregul Adam. 
Binele este starea firească a lui Adam. Scâlcierile dacă 
sunt îndreptate întru totul prin iubire, devin și ele iubi-
re, căci iubirea este mersul firesc al binelui. Orice rău este 
un bine scâlciat, o altă scâlciere adâncește răul. Iubirea 
vrăjmașilor este chiar nemaiscâlcierea unui atom prea 
scâlciat. Lucrurile scâlciate scâlciază. În orice împotrivi-
re se ascunde o pagubă. De aceea Hristos a zis: „Nu vă 
împotriviţi răului” (vezi și tâlcuirea Sf. Teofan Zăvorâ-
tul). Iubirea viază drept și îndreptează (drept-slăvește) 
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până la capăt și lasă atomul să scâlcieze până la capăt. 
Hristos este Persoana-Adevărul care nu poate fi scâlciat 
în Sine, și care nu are nici urmă de scâlciere în Sine. 

Vrăjmașul este atomul, individul egoist rupt, izolat. 
Starea sufletului acestuia este o mare neputinţă de a iubi. 
Iubirea lui Hristos unește, deschide și desăvârșește. De 
aceea iubirea de atomi (iubirea de vrăjmași) este singura 
șansă de dragoste a acestora. Atot-omul – Ipostasul, Per-
soana, – iubește cel mai mult atomul. Își iubește cel mai 
mult polul opus. Atot-omul cunoaște unitatea esenţială 
a întregului Adam, pe care o trăiește ipostatic. Atomul 
este încă puţin ipostatic, individualist. Iubirea eniposta-
ziază firea. Iubirea neamului este încă prea puţin pentru 
Persoană. Persoana s-a dus cu mult sub întreg neamul 
său din care face parte, pe care-l iubește întru totul, iubi-
rea Persoanei viază în iubirea tuturor strămoșilor până la 
Adam, și a tuturor ramurilor întregului Adam, răspân-
dite în toate neamurile de pe Pământ și din cer. Ba mai 
mult, iubirea Persoanei străpunge toate neamurile care 
se vor naște încă pe pământ. Când atomul răspunde aces-
tei iubiri a Atot-omului cu ură și vrăjmășie, iubirea 
vrăjmașilor nu încetează, văzând acest răspuns nefiresc. 
Dacă iubirea firească („a iubi pe cei care te iubesc”) înce-
tează în pragul urii vrăjmașilor, acela este însuși momen-
tul în care cerem Domnului să vie El să-i iubească în noi 
pe vrăjmașii noștri. Iubirea vrăjmașilor („a iubi pe cei care 
te urăsc”) nu este doar o iubire firească, ci suprafirească, 
ea depășește pragul urii vrăjmașilor noștri. Dacă Hristos 
nu s-a dat dintru început în mâinile vrăjmașilor Lui este 
pentru că a ţintit mereu către dragostea cea mai înaltă: 
rugăciunea din Ghetsimani și răstignirea pe cruce. Dar 
chiar săvârșind cele mai mari minuni, gândul Său era tot 
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pe Golgota. Treptat, ura se înmoaie și devine dragoste. 
Paradoxal, ura nu are esenţă de sine stătătoare, aceasta 
nu este decât o formă de dragoste scâlciată, o lipsă a iubi-
rii, precum întunericul o lipsă a luminii, iar frigul o lipsă 
a căldurii. Nici iuţimea nu este în sine ură, căci ea este 
coloana vertebrală a duhului, o putere a firii utilă în biru-
irea patimilor, înălţarea la Dumnezeu și rugăciune cura-
tă. Ura în sine nu poate fi analizată, pentru că ea însăși 
nu există în sine. Nici răul. Nici frigul, nici întunericul. 
Ele sunt absenţe ale celor ce sunt. Omul se întoarce cu 
toată puterea către iubire și lumină și astfel biruiește toa-
tă ura, întunericul și întreg răul.

Tot ipostasul omenesc are de biruit întru devenirea sa 
cea mai mare piedică: competitivitatea inter-ipostatică 
care se manifestă ca luptă pentru supremaţie și laudă de 
sine (cele două chipuri periculoase ale mândriei). Omul, 
fiinţă multi-ipostatică, trăiește în devenirea lui ca o imen-
să suferinţă această luptă a ipostasurilor pentru 
supremaţie-supravieţuire, noi fiind ipostasuri zidite. 
După modelul Preasfintei Treimi, toată firea omului – 
aceeași unică fire – poate fi înmiit enipostaziată, în pace, 
de catre toate miliardele ei de Ipostasuri. Doar Hristos, 
Ipostasul Întrupat nu are această stare de această com-
petitivitate, El fiind deja Ipostas al Treimii celei 
Dumnezeiești, nu ipostas al firii omului celei căzute.

Nevoitorii cercaţi și desăvârșiţi simt fiecare pornire a 
inimii, sunt atenţi la ura lăuntrică care le otrăvește sufle-
tul, și la cea mai mică ivire a acesteia, se osândesc pe sine 
cu putere la iad, căci știu că cel mai mic gând rău îndrep-
tat împotriva aproapelui, înseamnă moartea sa metafizi-
că. Când toată ura de care este capabil omul, susţinută 
de harul urii de sine, este întru totul întoarsă către sine, 
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avem de-a face cu Persoana. Ura de sine și harul pome-
nirii morţii sunt cele două cârje ascetice cu care omul 
străbate pragul întoarcerii asupră-și. Mai rea decât întoar-
cerea asupră-și nu este nici o altă patimă a sufletului. Pri-
ma mișcare de întoarcere asupră-și păgubește inima omu-
lui. Și autoanaliza păcatelor, și lauda de sine, și 
descrierea de sine ca înălţare asupra aproapelui conţin 
germenele păcătos și periculos al întoarcerii asupră-mi. 
În cuvântul „eu” se ascunde pericolul căderii din har, al 
alunecării în străfundurile cele mai întunecate ale iadu-
lui. În cuvântul „tu” se ascunde toată taina mântuirii 
omului. Raportul eu-tu nu poate fi trăit în chip ortodox 
decât în maximul său ontologic posibil pe pământ: „Eu 
când voi muri mă voi coborî în adâncul cel întunecat al 
iadului, și de acolo voi plânge și voi striga către Tine: 
unde ești Tu, Iubirea mea, unde ești Tu Mântuitorul meu?” 
Locul ontologic al eului este iadul. Acolo se află odihna 
inimii lui Siluan, în adâncul cel mai de jos. Când mintea 
omului coboară în iad, realismul său duhovnicesc devi-
ne maxim.

În drumul său de la atom la persoană, avem o mare 
perioadă de lipsă de Dumnezeu în viaţa omului: înain-
te de venirea primului har. 

Primul har este o uriașă revărsare de dragoste care 
durează până la șapte ani. Etapa a doua, a retragerii haru-
lui, care premerge veșnicei sălășluiri a harului înlăuntrul 
omului este o perioadă de secetă, în care starea omului, 
deși îmbunătăţită prin venirea primului har, nu este 
veșnică, deși se aseamănă cu a indivizilor, nu este iden-
tică cu a celor care nu l-au cunoscut pe Dumnezeu, căci 
totuși persoana poate săvârși toate cele pe care împreună-
vieţuirea cu harul au învăţat-o să săvârșească.
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Cu cât mai mare dragostea noastră de Dumnezeu, cu 
atât mai curată este și iubirea de vrăjmași. De aceea, nevo-
itorii se dăruiesc cu toate puterile iubirii de Dumnezeu, 
din care izvorăște în chip firesc și rugăciunea pentru 
vrăjmași și pentru întregul Adam. Noi nu confundăm 
cunoașterea ţintei, a stelei celei călăuzitoare, cu atingerea 
scopului celui mai din urmă, dar nici deznădăjduim de 
atingerea ei. Iubirea de vrăjmași o cerem simplu de la 
Dumnezeu, încât aceasta nu este în posesia firii noastre 
zidite. Iubirea vrăjmașilor este har, este lumină nezidită, 
este energie necreată, dragoste mai presus de fire. Dom-
nul o dă din belșug celor care o cer. Ea însăși venind în ini-
ma omului, este resimţită de către acesta ca o mare minu-
ne, ca o lege care îl întregește: legea lui Dumnezeu. Doar 
iubirea atomului este întoarsă către sine. Iubirea de sine 
este dăunătoare. Ca și cum un râu s-ar vărsa mereu în 
lăuntrul său. Un râu firesc se adapă din izvoare noi și se 
revarsă în alte râuri mai vechi sau în mare. Individul este 
ca o baltă pe cale să sece. El nu ar mai vrea să primească 
sau să se dăruiască pe sine. Iubirea de vrăjmași, prin firea 
ei nu poate fi întoarsă spre sine. Iubirea de vrăjmași este 
ca o apă curată, un izvor viu de dragoste care se revarsă 
în albia seacă a celuilalt (în albia adâncă a săracului). La 
început omul este un biet pârâiaș. Pe măsură ce se adapă 
din harul lui Dumnezeu, devine râu, fluviu și ocean de 
iubire, precum Hristos. Acolo unde apare Persoana, mii 
de atomi din jurul său devin albii preafrumos curgătoare. 
Dragostea Atot-omului este un șuvoi veșnic, necontenit 
care se revarsă pe toate planurile vieţii sale. Nemaiavând 
iubire de sine, Dumnezeu îl iubește întru totul. 

Sinele care se urăște pe sine este întreg sănătos. Ura 
de sine (ca dar al harului) este prin firea ei tămăduitoa-
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re, căci îl îndreaptă pe om către Dumnezeu. Întrepătrun-
derea ipostatică a lui Dumnezeu cu noi este mântuire: 
Ipostasul lui Hristos este nezidit, răul nu îl poate pătrun-
de. Cu cât ne întrepătrundem mai mult cu Dumnezeu 
cu atât răul nu ne mai atinge. În actul iubirii de sine, nu 
atât iubirea este în sine rea, cât întoarcerea ei spre sine. 
Această întoarcere către sine este esenţa mândriei, după 
cum, dăruirea fără întoarcere asupră-și este esenţa sme-
reniei. Neîntoarcerea spre sine se învaţă treptat, de-a 
lungul a zeci de ani. Este însăși smerenia. Cea mai cunos-
cută formă a urii de sine este osândirea de sine, prihă-
nirea de sine, batjocorirea de sine, nepărerea de sine, 
neînchipuirea de sine, moartea de sine zilnică: să-ţi mori 
sieși în fiecare zi prin tăierea voii tale. Numai creștinul 
autentic moare sieși și lumii în fiecare zi. Hristos viază 
într-însul astfel. Persoana este vinul cel nou și curat, sarea 
pământului, aluatul împărăţiei cerurilor, lumina lumii, 
mărgăritarul cel mai ales, comoara cea tainică a 
împărăţiei, dragostea lui Dumnezeu cea mai desăvârșită. 
Polii Atot-omului și ai atomului sunt inversaţi: Atot-
omul pe sine se urăște la maximum și celuilalt se dă în 
întregime. Atomul individ, pe sine doar se iubește. Aceas-
tă zeghe este firescul lumii căzute și nefirescul împărăţiei 
lui Dumnezeu. Împărăţia lui Dumnezeu este împărăţia 
cea fără de atomi, în care toată lumea iubește fără înce-
put și fără sfârșit pe toată lumea. Porunca iubirii 
vrăjmașilor are marea ei taină: ea se bazează pe o lege 
firii, de a răspunde cu aceeași măsură. Astfel că și un 
vrăjmaș, dacă este mereu iubit, poate – purtat de legea 
firii sale – să răspundă iubirii de vrăjmași cu iubire. Iar 
dacă pentru o singură clipă un atom iubește, în acea cli-
pă harul Duhului Sfânt se poate strecura în inima lui, și 
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acea clipă poate deveni veșnică. Din nefericire, iadul este 
veșnic. 

Având această descoperire, nu putem trăi altfel pe 
acest pământ decât cu gândul: „Întreg iadul sunt eu.” 
„Toţi se vor mântui, doar eu singur voi pieri.” „Indivizii 
sânt eu, Ipostasurile Dumnezeu le cunoaște” „Singurul 
atom sunt eu.” „Singurul individ sunt eu, Persoanele 
Dumnezeu le știe.” „Eu sunt singurul individ de pe acest 
pământ.” „Indivizii sunt eu, Persoana Dumnezeu o 
cunoaște” „Atomii sunt eu, pe atot-oameni Dumnezeu 
îi știe.”
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CELE TREI TREPTE ALE 
DRAGOSTEI DUPĂ  SFÂNTUL 

SILUAN ATHONITUL ȘI 
PĂRINTELE ARSENIE BOCA

Este binecunoscut accentul pe care Sf. Siluan îl pune pe 
iubirea de vrăjmaşi, drept gândul cel mai de pe urmă, 
cel mai important, drept ultimul criteriu al dreptei 

judecăţi privind starea duhovnicească a unui om. Acelaşi 
gând, cuprins în treptele iubirii – vârstele desăvârşirii, pre-
cum la Sfântul Siluan Athonitul, îl găsim întru totul ase-
menea la Sfântul Arsenie de la Prislop în Cărarea împă-
răţiei, la cap. Vârstele Iubirii – Vârstele Desăvârşirii:

„Isaac Sirul a numit desăvârşirea o prăpastie de sme-
renie; dar tot aşa de bine putea să zică şi despre iubire, 
legând-o de numele desăvârşirii. Căci iubirea a coborât 
din Ceruri să se facă om, – și nu este smerenie mai mare 
ca aceea a locui Dumnezeu în oameni, din iubire. Deci 
acestea-s semnele celor locuiţi de Dumnezeu: un nesfâr-
şit de dragoste și o prăpastie de smerenie. Căci: „Cine 
zice că petrece întru El, dator este precum Acela a umblat, 
și el aşa să umble.” (I Ioan 2, 6)

Iar dragostea în Duhul lui Hristos, în trei vârste se 
vede:

În iubirea aproapelui ca pe tine însuţi; (Matei 19, 19)
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În iubirea mai mult ca pe tine însuţi – iubirea de vrăj-
maşi; (Matei 5, 44)

În iubirea ca jertfă pentru oameni. (Ioan 15, 13)
Până la măsura iubirii de vrăjmaşi sunt datori să 

ajungă toţi creştinii, care au de gând să se mântuias-
că; pe când la vârsta a treia a iubirii, foarte puţini 
ajung.

Cei desăvârşiţi fiind o încrucişare a lui Dumnezeu şi 
a firii omeneşti, şi, răsfrângându-se Dumnezeu cu lim-
pezimea cea mai mare în firea omenească, iar firea ome-
nească în Dumnezeu, pe ei îi dor durerile şi păcatele 
oamenilor, la o măsură dumnezeiască nebănuită. De ace-
ea vor să se jertfească pentru ei, vor să fie osândiţi în locul 
acelora ca oamenii, fraţii lor, să ia iertare. Aşa a fost Sfân-
tul Apostol Pavel.

Aceşti fii ai Tatălui vin în lume spre aceeaşi soartă spre 
care a venit Cel Unul Născut Fiul lui Dumnezeu. Aceş-
tia toţi se învoiesc să-i urmeze cărarea întreagă.” 

(Ieromonah Arsenie Boca, Cărarea Împărăţiei, Editu-
ra Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 
2006)

În acest text se vede măsura desăvârşirii la care ajun-
sese Ava Arsenie încă din tinereţe.

Sfântul Siluan Athonitul, ne dăruie prin ucenicul său, 
Sfântul Sofronie Sakharov aceeaşi învăţătură despre cele 
trei trepte ale iubirii:

„Dacă te lupţi tare cu păcatul, te iubeşte Domnul.
Dacă iubeşti vrăjmaşii, atunci şi mai iubit eşti de Dum-

nezeu.
Iar dacă îţi pui sufletul pentru oameni, atunci eşti foar-

te iubit de Domnul, Care El însuşi Şi-au pus sufletul pen-
tru noi.”
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(Arhimandritul Sofronie, Cuviosul Siluan Athonitul, 
Scrierile Stareţului Siluan, Ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 
2009, p. 512)

Asemănarea este uimitoare, atât în formularea trăiri-
lor cât şi în conţinut:

La Ava Arsenie pe prima treaptă se află „dragostea în 
Duhul lui Hristos în iubirea aproapelui ca pe tine însuţi”, 
iar la Sfântul Siluan: „Dacă te lupţi tare cu păcatul, te 
iubeşte Domnul.” La Ava Arsenie, prima treaptă înseam-
nă deja atotcuprinderea firii întregului Adam în împli-
nirea desăvârşită a poruncii iubirii aproapelui ca pe tine 
însuţi. Fiinţa ipostatică una – Omul, transpare din iubi-
rea aproapelui ca pe tine însuţi împărtăşită în duhul 
împlinirii poruncilor. Pe aceasta treaptă, Sf. Siluan, ca 
ascet neîntrecut, arată lupta cu păcatul până la sânge des-
pre care vorbeşte Sf. Ap. Pavel, ca expresie a iubirii depli-
ne a lui Hristos pentru monahul care s-a împărtăşit de 
darul şi de harul Duhului Sfânt. Aflăm aşadar o frumoa-
să împreună glăsuire pe această treaptă a celor doi mari 
nevoitori care înaintează către aceeaşi ţintă.

Apoi, dragostea creşte în intensitate, și pe treapta a 
doua, ambii Părinţi vorbesc de iubirea de vrăjmaşi: La 
Ava Arsenie dragostea se vede „În iubirea mai mult ca 
pe tine însuţi – iubirea de vrăjmaşi”, iar la Ava Siluan: 
„Dacă iubeşti vrăjmaşii, atunci şi mai iubit eşti de Dum-
nezeu.” Identitatea ţine de asemănarea aceleiaşi trăiri în 
duh la cei doi mari Părinţi ai Bisericii, cu această adâncă 
înţelegere a Părintelui Arsenie: „Iubirea vrăjmaşilor este 
o iubire mai mult ca pe tine însuţi.” Prin iubirea mai mult 
ca pe tine însuţi se înţelege aspectul kenotic, deşertarea-
de-sine, dăruirea de sine celuilalt fără întoarcere asupră-
şi, trecerea de la polul individului atomizat autocentrat 
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la celălalt pol, al Persoanei, deschise către Întreg Omul. 
Mai mult decât pe mine însumi înseamnă nu o desfiin-
ţare a propriului eu, nici o înjosire, nici o gradare sau o 
măsurare cantitativă a iubirii pentru aproapele, ci trăi-
rea esenţei-una a Tot-Omului pe care o are omul-ipostas 
după Chipul PreaSfintei Treimi. Mai mult ca pe mine 
însumi înseamnă depăşirea completă a egoismului, a 
individualismului strâmt întru deplina deschidere a Per-
soanei care-i cuprinde pe toţi fraţii din toate veacurile în 
împlinirea desăvârşită a poruncii a doua, căci împreună-
cuprinderea vrăjmaşilor înseamnă de-o-cuprinderea ipos-
tatică a întregii firi a omului, a tuturor celor născuţi din 
Adam până la unul, prin împreună lucrarea cu harul 
Sfântului Duh. 

Îndeosebi la această treaptă Sfântului Siluan atrage 
atenţia că izvorul dragostei este Dumnezeu: atunci și mai 
mult eşti iubit de Dumnezeu. Adică nu din noi înşine 
purcede dragostea, ci Însuşi Dumnezeu este izvorul dra-
gostei noastre; El este Cel ce dă porunca iubirii vrăjma-
şilor şi El Însuşi vine și o împlineşte în noi prin harul Lui. 
Pentru că dragostea de vrăjmaşi nu este o dragoste fireas-
că – nu stă în puterile omeneşti – ci este o dragoste supra-
firească, este semnul cel mai evident al prezenţei haru-
lui. „Fără harul lui Dumnezeu nu putem a iubi pe 
vrăjmaşi, dar Duhul Sfânt te învaţă iubirea” (Scrierile 
Stareţului Siluan, p. 389). De aceea la Sfântul Siluan aceas-
tă dragoste de vrăjmaşi ocupă locul cel mai înalt între 
criteriile deosebirii adevărului. Împreună glăsuind cu 
fragmentul de mai sus, Sfântul Arsenie face o precizare 
întru totul asemenea cu gândul Sfântului Siluan: „Până 
la măsura iubirii de vrăjmaşi sunt datori să ajungă toţi 
creştinii care au de gând să se mântuiască.” Într-alt loc, 
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Sfântul Siluan evidenţiază că atâta vreme cât omul nu 
iubeşte vrăjmaşii, mântuirea lui nu este sigură: „De te 
vei ruga pentru vrăjmaşi, va veni la tine pacea, darcând 
vei iubi pe vrăjmaşi, să ştii că harul lui Dumnezeu tră-
ieşte în tine îmbelşugat – nu zic că este deja un har desă-
vârşit, dar destul pentru mântuire” (Scrierile Stareţului 
Siluan, p. 389). 

Găsim aşadar o deplină conglăsuire și în formulare și 
în duh a celor doi mari nevoitori.

A treia treaptă, atât la Ava Arsenie Boca, cât şi la Ava 
Siluan, este „vârsta” plinirii dragostei, ultima „vârstă a 
desăvârşirii”, este dragostea care se jertfeşte pentru 
oameni, dragostea care-şi dă viaţa pentru om, care-şi 
pune sufletul pentru oameni. Este dragostea desăvârşi-
tă. La ea puţini ajung, spune Ava Arsenie. Este dragos-
tea mai presus de fire a Mântuitorului care s-a răstignit 
pentru noi, căruia i-au urmat toţi mucenicii şi cei sfinţi 
cu viaţă jertfelnică. Siluan, simţind încă din tinereţe atâ-
ta har în sufletul şi în trupul său, „ca la mucenici”, (Scri-
erile Stareţului Siluan, p. 333) a crezut ca va avea sfârşit 
mucenicesc, însă Domnul l-a încunoştinţat că toată via-
ţa îi fusese mucenicească.

Sfântul Arsenie Boca scrie şi se descrie la această vâr-
stă a desăvârşirii: „Cei desăvârşiţi fiind o încrucişare a 
lui Dumnezeu şi a firii omeneşti, şi, răsfrângându-se 
Dumnezeu cu limpezimea cea mai mare în firea ome-
nească, iar firea omenească în Dumnezeu, pe ei îi dor 
durerile şi păcatele oamenilor, la o măsură dumnezeias-
că nebănuită. De aceea vor să se jertfească pentru ei, vor 
să fie osândiţi în locul acelora, ca oamenii, fraţii lor, să ia 
iertare.” Cu adevărat Părintele Arsenie a suferit ca un 
mucenic în timpul vieţii sale pe pământ pentru a ne naş-
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te pe noi cei lăsaţi în grija lui, întru împărăţia cea veşni-
că și neclătită. Numai un sfânt poate trăi și exprima cu 
atâta limpezime de cuget o asemenea stare duhovniceas-
că. și pe această treaptă, ultima și cea mai înaltă pome-
nită de ambii Părinţi, aflăm aceeaşi prezentare a vieţii 
duhului aflat la dăruirea jertfelnică de sine pentru aproa-
pele, în acord desăvârşit cu Tradiţia.

Precum odinioară Părintele Sofronie punea în legătu-
ră pe Sf. Ioan Casian și pe Sfântul Ioan Scărarul în Naş-
terea întru Împărăţia cea Neclătită și observa cu bucurie 
ca deşi aparent diferite ca prezentare, descrierile celor 
doi mari Sfinţi Părinţi privind cele trei lepădări monaha-
le sunt esenţial întru totul asemenea, tot aşa ne bucurăm 
și noi să vedem desăvârşita legătură dintre cele trei vâr-
ste sau grade ale iubirii la Ava Siluan şi Ava Arsenie. De 
aceea vom încheia împărtăşirea acestei comparaţii cu 
înseşi cuvintele pe care Sfântul Sofronie le foloseşte în 
articolul său din lucrarea sus-pomenită: „Dorim să sub-
liniem aci uimitoarea conglăsuire a duhului şi tradiţiei, 
în ciuda tuturor deosebirilor exterioare ale formulărilor 
celor doi, care nu fac decât a purta mărturie despre inde-
pendenţa cercetării problemei în însăşi experienţa vie-
ţii.” (Arhimandritul Sofronie, Pentru neapărata trebuin-
ţă a celor trei lepădări, în Naşterea întru Împărăţia cea 
Neclătită, p. 216)
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MAICA DOMNULUI ESTE CEA MAI 
ÎNALTĂ  DINTRE FĂPTURI, MAI 

ÎNALTĂ  DECÂT BISERICA ȘI MAI 
MARE DECÂT ÎNTREGUL ADAM

În toate textele liturgice ale Bisericii găsim rostiri ale 
Sfinţilor Părinţi în uimitoare formulări ale Duhului 
Sfânt cu privire la cea mai presus de ceruri îndumne-

zeire a Preacuratei de Dumnezeu Născătoarea, înţelesuri 
privind cea mai presus de cinstire și sfântă demnitate, 
preaînalta Sa preacinstire, cea mai presus de îngeri sfinţenie 
și întru totul adâncă smerenie a Preasfintei și Pururea 
Fecioarei Maria, Împărăteasa Preasfântă Atotstăpânitoa-
re, Stăpâna Absolută a tuturor neamurilor pământești, 
Maica Domnului, Pururea Născătoarea de Dumnezeu 
precum: Theotokos – Născătoare de Dumnezeu, primul 
și cel mai înalt atribut al Său, Ea este nepreţuita lui Hris-
tos, Cea care L-a născut pe Dumnezeu Cel Sfânt Cel care 
este pricina tuturor bunătăţilor, fericirea tuturor creștinilor, 
zid nesurpat, toţi, după Dumnezeu, la Dânsa năzuim, a 
doua după Dumnezeu, rugătoare neîncetată și solitoare 
nebiruită pentru întreaga lume, mai adâncă și mai înaltă 
decât toate cerurile și decât pământul, mai înaltă întru sla-
va și preacinstirea Sa decât cei mai cinstiţi heruvimi și mai 
desăvârșită decât cei mai desăvârșiţi serafimi (Sfinţii Părinţi 
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sunt uimiţi de viteza cu care se desăvârșesc serafimii), mai 
înaltă decât Biserica Însăși, Ea devine, prin Mântuitorul 
Său, mântuitoare în dar a noastră a tuturor tocmai și numai 
prin harul Lui Hristos, ea este numită adeseori singura 
noastră ajutătoare, singurul nostru liman, singura noas-
tră scăpare, singura noastră nădejde de mântuire. Ea este 
cea plină de har, dar și cea mai plină de harul cel îndum-
nezeitor. Prin sălășluirea Preasfântului Duh Într-Însa, s-a 
șters păcatul cel strămoșesc al protopărinţilor, Ea a avut 
grijă să nu-l mâhnească pe Dumnezeu vreodată, a trăit 
întreaga viaţă fără ca Ea să aibă vreodată vreo cădere din 
har, ea neavând nevoie de pocăinţă pentru păcate perso-
nale, nefiind nevoită să caute sau să regăsească vreodată 
harul, de vreme ce nu l-a pierdut niciodată.

Ea este Maica Întregii-Cugetări, fecioria Sa este mai 
presus de fire, Preasfânta a avut întregime în întreagă 
fiinţa ei, nu a avut în întreaga Sa viaţă pământească nici 
cea mai mică abatere de la voia lui Hristos, supunân-
du-I-Se întru desăvârșită dragoste și libertate, neavând 
nici măcar o singură greșeală păcătoasă, nici un păcat, 
nici o pată, nici cu fapta, nici cu cuvântul, iar nici măcar 
cu gândul, fiind întru totul fără de prihană. În Templu 
fiind, Preasfânta s-a hrănit cu hrana cea mai presus de 
îngeri a Cuvântului Mântuitorului. Niciodinioară, nici 
cea mai mică adiere păcătoasă a gândului nu a întinat 
vreodată mintea sau inima Preasfintei de Dumnezeu 
Născătoare, ea este cea mai neprihănită dintre făpturile 
de pe pământ și din ceruri, de aceea dragostea întregii 
făpturi pentru ea este curată și veșnică. Cuvine-se cu ade-
vărat să o fericim pe Dânsa, pe Preasfânta de Dumnezeu 
Născătoare toate neamurile de pe Pământ. Ea este Puru-
rea Fericită, Preanevinovată și Maica Dumnezeului nos-



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 163

tru. Ceea ce este mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită 
fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune 
pre Dumnezeu-Cuvântul a născut. Pe Ea, întru adevăr de 
Dumnezeu Născătoare, o mărim. Nici mintea îngerească 
cea mai înaltă nu-I poate înţelege tainele cele mai presus 
de fire. Doar Dumnezeu o iubește și o slăvește întru totul. 
Toţi îngerii din ceruri o preacinstesc pe Împărăteasa Tutu-
ror, cele mai alese cântări sunt făcute de cele mai insu-
flate minţi ale imnografilor Sfinţi întru preacinstirea Sa, 
dar și păsările, copacii, florile, fluturii, gâzele și întreaga 
zidire îi cântă neîncetat o nespus de dulce, neasemuit de 
frumoasă, mult preaduioasă și mult preaplină de har sla-
voslovie întru Duhul Sfânt. Ba încă și pământul și marea, 
vânturile, anotimpurile, Soarele, Luna și stelele i se pleacă, 
stihiile se potolesc și întregul văzduh o ascultă cu smere-
nie. Ea este singura făptură care poate primi numele de 
Panaghia (Atotsfânta) și Hyperaghia (Preasfânta); acest 
nume se cuvine întâi Lui Dumnezeu, care este Hypera-
ghios (Preasfântul). Totuși, cea mai înaltă dragoste – ado-
rarea, se cuvine doar lui Dumnezeu. Ei I se cuvine cea 
mai înaltă cinstire: Hyperdulia. De aceea, împlinind porun-
ca iubirii faţă de Dumnezeu și faţă de aproapele, în faţa 
măreţiei Preasfintei, sufletul parcă simte că dragostea 
desăvârșită a Tuturor Sfinţilor din lume ca pentru întreg 
aproapele (Întregul Adam) încă nu-i este de-ajuns, iar ca 
pentru Dumnezeu poate fi prea mult. Hyperdulia este 
deplină cinstire și încă nu întru totul adorare.

Locurile prin care trece Preasfânta pe Pământ devin 
minunate, se umplu de har și de Duh Sfânt, de mireas-
ma Sa cea mai presus de ceruri, frumuseţea Sa cea mai 
presus de lume fiind adeseori povestită de mari Sfinţi în 
cele mai înalte și mai alese cuvinte, precum Serafim din 
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Sarov și nenumăraţi alţii, sau scrisă în icoane sfinte de 
către cele mai măiestre mâini ale celor mai mari sfinţi ico-
nari din lume. Icoanele sale făcătoare de minuni umplu 
lumea. Sunt zeci, sute dacă nu mii de icoane cu nume 
proprii în cinstea Sa: Eleusa, Glykophilousa, Panteleusa, 
Panthanassa, Galaktrophousa. La o simplă încercare a 
unor copii de a aduna numele cele mai răspândite ale 
Maicii Domnului, doar în Grecia s-au găsit nu mai puţin 
de 500 de astfel de nume.

În aceste nenumărate nume ale Maicii Domnului îns-
crise pe Sfintele ei icoane, se află ascunsă o theologie nea-
semuită. Nici un om de pe pământ nu-i poate aduce des-
tulă  laudă  și desăvârșită ,  întru totul neîntinată 
preacinstire Maicii Domnului, după cum îngerii din cer 
mărturisesc că I se cuvine. Însuși Arhanghelul Gavriil 
ne-a descoperit cântarea Axion esti. Psalmodiatorii cei 
mai desăvârșiţi precum Cucuzel i-au închinat cele mai 
frumoase imne și cântări de mărire și de slăvire, cele mai 
înalte și mai curate minţi teologhisitoare au scris cele mai 
frumoase pagini de scriptură pentru a-i descrie măreţia 
cea mai presus de fire. Ea este singura femeie și Maică, și 
Pururea Fecioară. Eva cea Sfântă și Nouă. Maica tuturor 
făpturilor. Împreună lucrătoare la mântuirea întregului 
neam omenesc. Ea este cea mai frumoasă, cea mai deose-
bită și cea mai simplă dintre noi toţi. Fiind luminată și 
străluminată de Însăși Înţelepciunea cea Ipostatică a 
Tatălui, Hristos Dumnezeu-Cuvântul, înţelepciunea ei 
este mai presus de ceruri, ea fiind luminătoarea minţilor 
noastre. Dragostea Sa este cea mai înaltă, fiind tămădui-
toarea trupurilor și sufletelor tuturor. Ea este ocrotitoa-
rea tuturor orfanilor, văduvelor, necăjiţilor. Izbăvitoare 
din cele mai cumplite patimi. Bucuria celor întristaţi. Mai-
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ca hrănitoare a tuturor săracilor. În primul rând ea este 
rugătoare neîncetată pentru toţi și împăciuitoarea tutu-
ror. Ea este ultima, cea mai înaltă graniţă veșnică dintre 
Ziditorul Ei și întreaga făptură, fiind fără de margini și 
atotcuprinzătoare. Ea este unica dintre făpturi care are 
cea mai înaltă numire posibilă pe pământ – aceeea de 
Theotokos, adică Născătoare de Dumnezeu. Adăugăm și 
noi, nepricepuţii: prin maxima sa kenoză, Ea a primit toa-
te darurile cele mai presus de fire ale Duhului Sfânt și a 
ajuns la marea și adânca smerenie a lui Hristos Dumne-
zeu-Omul, căci prin actul kenotic cel mai desăvârșit – pri-
mirea în pântecele Său a Mântuitorului Dumnezeu – ea 
s-a făcut astfel mai mare decât Întregul Adam și întru 
totul egală a lui Dumnezeu, fără a fi însă Dumnezeu după 
fire, Însăși kenoza Mântuitorului fiind făcută prin actul 
de întrupare de la Duhul Sfânt, fără de sămânţă Într-Însa, 
și deci de împreună-kenoză desăvârșită a Lui cu firea 
Maicii Sale, singura Persoană din Întregul Cosmos care 
are totală lepădare de sine și totală identitate cu Dumne-
zeu, prin totala primire a lui Dumnezeu Întreg întru sine 
și totala perihoreză a Ipostasului său cu Ipostasurile Tre-
imii, fără ca ea să devină Dumnezeu după fire, fără ca ea 
să fie al patrulea ipostas al lui Dumnezeu, totuși Ea este 
întru totul asemenea și total identică după har cu toate 
cele Trei Ipostasuri ale lui Dumnezeu (singură esenţa lui 
Dumnezeu rămânând veșnic necunoscută omului). Atunci 
când Fiul, din dragoste îi dăruieşte întreaga întâietate, ea 
devine nu după fire, ci prin har ea însăşi mântuitoare a 
noastră, nu în sensul Absolut al cuvântului, dar în lucra-
re, cu nimic mai prejos decât El prin harul Lui. 

Ea este însă cea mai desăvârșită dintre făpturi, întru 
totul desăvârșită și încă mai presus de orice desăvârșire 
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omenească sau îngerească posibilă afară de Însăși 
Desăvârșirea lui Dumnezeu, dar perfect egală întru 
desăvârșire, sfinţenie și dumnezeire cu Însuși Dumne-
zeu, Ea însăși fiind fără de pată, Ea devine după har lumi-
nă veșnică atotpătrunzătoare, adevăr unic și irepetabil, 
veșnic și imuabil, viaţă fără de sfârșit, veşnică, fără de 
început (anarchos, beznacealnîi), fără sfârşit (atelente-
tos), necreată (netvarnîi), atotputernică, atotblândă, desă-
vârşit liberă (atotliberă), atotînţelegătoare, atotbună, atot-
sfântă ,  întru totul egală  (ravnîi) cu Dumnezeu, 
atotiubitoare, atotbiruitoare, atotîmpăciuitoare, atotîm-
părăteasă, atotstăpânitoare, atotvindecătoare, atotcuprin-
zătoare, întru totul lipsită de stricăciune, mai presus de 
firea cea omenească, întru totul smerită, purtând prin 
har toată plinătatea dumnezeirii (pleroma tes theotetos). 

Maica Domnului este deja act pur, toate potenţialurile 
sale ipostatice sunt actualizate la maximum, cu alte cuvin-
te însuși principul Său ipostatic este actualizat deplin, 
atributele fără de început (anarchos, beznacealnîi) dar și 
fără de sfârșit (atelentetos), nezidită (netvarnîi) sunt în 
mod special puse în evidenţă de Arhimandritul Sofro-
nie, din maximalismul său kenotic întru care noi vedem 
că Preacurata are deja prin Mântuitorul Său întreagă firea 
Sa cea omenească deplin enipostaziată și total îndumne-
zeită și având deja deplin actualizate ipostatic toate atri-
butele lui Dumnezeu, în primul rând atributul iubirii, 
știm că Ea este Dragoste Desăvârșită după har (dar nu 
după fire). În Maica Domnului, Dumnezeu Însuși Se 
repetă pre Sine fără de sfârșit.
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„IUBESC DECI SUNT.” 
ENTIMEMA* IPOSTATICĂ 

SOFRONIANĂ

Moștenirea teologică a Arhimandritului Sofronie 
este eminamente un fapt teologic împlinit în însăși 
viaţa lui: „Iubesc, deci sunt.” Acesta este mode-

lul ipostatic care s-a desăvârșit după modelul Mântuito-
rului Însuși. Persoana trăiește și gândește asemenea Mân-
t u i t o r u l u i  H r i s t o s  –  Pe r s o a n a  A b s o l u tă .  L a 
Arhimandritul Sofronie găsim cea mai desăvârșită for-
mă a gândirii teologice contemporane întru care el expri-
mă împlinirea poruncii lui Hristos-Dumnezeu întru cea 
mai adâncă trăire personală. Singură Persoana care trăiește 
în sine Întregul Adam, poate rosti în cuvânt în sensul cel 
mai autentic acest adevăr: Iubesc, deci sânt.

Entimema ipostatică este ontologică, iar nu psiholo-
gică, iubirea desăvârșită fiind însăși dragostea și viaţa 
Cuvântului Întrupat care trăiește în noi El Însuși ca Ipos-
tasul nostru Suprem: „Eu sunt cel ce sunt” împlinind 
întru totul prin harul Său porunca iubirii, în Duhul Sfânt. 
„Acum, prin harul Tău, și eu sunt” este cea mai înaltă 
trăire ipostatică a omului, identică (nu după fire, ci după 
har) cu starea lui Dumnezeu Însuși, afară de Esenţa Sa, 
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care este veșnic transcendentă, inaccesibilă și incomuni-
cabilă zidirii, de negândit făpturilor Sale. Dumnezeu 
dăruiește zidirii Sale libere toate atributele sale până la 
totală identitate, în primul rând însăși iubirea Sa smeri-
tă prin care și noi suntem (împlinim potenţialul deveni-
rii întru fiinţă bazat întru totul pe iubirea lui Dumnezeu). 
Părintele Sofronie înţelege și trăiește omul îndumnezeit 
nu atât pleromatic, cât ipostatic – Persoana care cuprin-
de întreaga lume și întreaga dumnezeire. Principiul ipos-
tatic permite omului să spună: Iubesc, deci sunt. Unita-
tea firii întregului Adam este cuprinsă în cogito-ul inimii: 
Iubesc deci sunt – entimema ipostatică absolută.

Fiind cea mai înaltă formulă a omului îndumnezeit, 
expresia „Iubesc deci sunt” ea aparţine fiecărui om, 
potenţial, însă nu poate fi deocamdată, rostită în sensul 
său deplin desăvârșit, incomparabil oricărei alte făpturi 
decât de către Însăși Preasfânta Născătoare de Dumne-
zeu și Pururea Fecioara Maria. La devenirea finală toţi 
oamenii sunt chemaţi să și-o însușească. Nimeni, nicio-
dată, nici înger, nici om nu va fi mai presus de Fecioara 
Maria, afară de Mântuitorul Iisus Hristos, care este și om 
adevărat, dar și Dumnezeu după fire. Distanţa ontologi-
că dintre Maica Domnului – cea mai îndumnezeită făp-
tură – și celelalte făpturi este mai presus de puterea minţii 
omenești sau îngerești de a o concepe. Toţi oamenii știu 
să iubească, și majoritatea iubesc pe Dumnezeu, cu sau 
fără înţelegerea cea adâncă, dar nimeni nu iubește pe 
Dumnezeu precum Preasfânta, această entimemă ipos-
tatică – Iubesc deci sânt, i se cuvine ei în primul și în pri-
mul rând. Ea îl iubește pe Hristos ca Născătoare de Dum-
nezeu (Theotokos), nici o altă făptură nemaiavând 
această înaltă, mai presus de fire dragoste: dragostea de 
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Maică a lui Dumnezeu. Maica Domnului are cea mai înal-
tă stare de a fi întru Fiinţă dintre noi toţi, adică cea mai 
mare dragoste. Ea singură este Maica lui Dumnezeu. Ea 
a împrumutat trupul său Domnului, din fiinţa Ei Dum-
nezeu a luat al Său Trup. De aceea dragostea ei faţa de 
Dumnezeu este dragoste faţă de Însuși al său Fiu. Deși 
Întregul Adam tinde către desăvârșita identitate cu Dum-
nezeu, putem totuși spune că nimeni, niciodată nu va 
atinge acel cel mai înalt grad de iubire și de fiinţă pre-
cum Preasfânta Născătoare. În calea mântuirii și al iubi-
rii noastre până la totală identitate cu Dumnezeu, nicio-
dată vreo altă făptură omenească nu va primi aceeași mai 
presus de cinstire (hyperdoulia) care se cuvine veșnic 
numai Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Paradoxal, 
însă, întreg omul este chemat să fie egalul lui Dumnezeu 
după ipostas, toţi oamenii sunt chemaţi să fie dumnezei 
după har și după ipostas, până la totală identitate cu 
Domnul.

În nici un caz făptura nu va deveni Dumnezeu Însuși 
sau dumnezeu pentru o altă făptură, pentru a putea pri-
mi vreodată adoraţio – adorarea, care se cuvine veșnic 
doar lui Dumnezeu Celui Întreit în Persoane.

* Entimemă: Raţionament eliptic, silogism căruia îi 
lipsește o premisă, simplu subînţeleasă
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ÎNTÂLNIREA SFÂNTULUI SILUAN 
CU STRATONIC. DESPRE CUM 

GRĂIESC CEI DESĂVÂRȘIŢI

Un sfânt din Munţii Caucaz veni să cerceteze al Athosu-
lui Munte Sfânt.

Plângea cu lacimi mari adeseori când se ruga pentru pâmânt, 
Și sfânt dar al cuvântului mai mare decât toţi avea,
Căci tuturor din marea sa experienţă-împărtășea.
Pe mulţi monahi nevoitori căzuţi din sfânta istoveală-i ridi-

case,
Și la limanul bucuriei lui Hristos din nou îi trase,
Ba chiar pe unii din îngrozitoarea negrijanie i-a scos
Către-o adâncă și mai nouă nevoinţă i-a întors,
Căci legile duhovniceștii lupte el le-aflară,
Și le știa deja pe dinafară!
Prin cercetări și îndelungi lupte și biruinţe i se dară!
Al nostru pustnic Stratonic era de toţi cinstit și preaiubit!
Bogat discernământ în Domnul el avea
Cu frumuseţea și puterea minţii sale el toate cuprindea,
Adevărata rugăciune cu lacrimi el deja o cunoștea și-o 

învăţa,
Mereu în centrul tuturor era și povestea, și sfătuia,
Pe nimeni fără de răspuns el nu lăsa.
Trecură două luni de când în Sfântul Munte el pe alţii sfă-

tuia,
Și începea să se mâhnească, căci pentru zidirea sa,
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Pe nimenea mai nalt cu duhul decât sine nu găsea.
Nimica nou el nu putu primi pentru al inimii preacuvioșiei 

sale dor,
Căci cercetând în sine nu vedea vreun spor,
Și-l cercetă pe Stareţul Agathodor, 
Cercând prin întrebare cui s-ar putea el înșuși face preas-

merit ascultător.
Căci despre ascultare i se mistuia al prea alesei sale inimi 

dor,
Și despre toate celelalte sfinte lucruri ale monahului nevoi-

tor.
Preacuviosul sfânt Părinte-Agathodor nu-i găsi acolo om
Ci l-a îndreptat cu milă spre Vechiul Russikon.
Acolo se-adunaseră mai mulţi nevoitori smeriţi și mai 

sporiţi,
Și Dosithei Preacuviosul Schimonah era cu dânșii, 
Era și Veniamin din Kaliagra cel cercat și mare,
Preabunul Onisifor ce egal în rugăciune n-are,
Iar mai presus de toţi Preacuviosul Siluan - care mai tânăr 

decât toţi era,
Întru acele zile și el acolo se găsea.
Căci el sporea necontenit cu duhul fiind mai mare decât toţi 

de vârșta sa 
La Maica Domnului solea din răsputeri nu numai pentru 

mântuirea sa, 
Ci Domnului cu lacrimi pentru întreaga lume se ruga
Și mai ales pentru cei veșnic osândiţi în iad se tânguia. 
Acolo-n Vechiul Russikon, ei mult cu Stratonic se sfătuiră,
Și unul câte unul și chiar mai mulţi vorbiră.
Când într-o zi de praznic, la Dositei Părintele-n chilie 

se-adunară,
S-asculte al Părintelui din Caucaz cuvântul iară,
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Monahul Siluan stătea în colţul său smerit, tăcând.
Și cu adâncă luare-aminte pe preacinstitul oaspete-ascultând,
În șoaptă vorba lui pe buzele-i tăcute cu negrăită încordare 

murmura.
Căci fiecare gând rostit de Stratonic el cugeta,
Și în adâncul inimii le cobora și le cerca.
Căci mare era taina sa în care se-adâncea atunci când ascul-

ta.
După cuvânt, Preacuviosul Stratonic dori a-l cerceta și pe 

smeritul Siluan,
Căci numai pe acesta nu-l povăţuise încă dintre ei,
Și se-nvoiră pentru-a doua zi la ora trei.
În noaptea-aceea sfântă dinainte,
Smeritul Siluan mult se rugă la Domnul, și cu luare-aminte,
El i-a cerut să binecuvinteze întâlnirea ce le stătea-nainte.
PreaMarele Părinte Caucazian veni la sfântul la colibă-un 

pic mai iute,
 La cincisprezece fără câteva minute.
Cuvântul între cei doi mari sfinţi începu cu ușurinţă,
Căci amândoi râvneau spre-aceeași biruinţă,
Cu duhul amândoi spre-același ţel tânjeau necontenit,
Și mare era bucuria de-a se fi-ntâlnit!
Sfântul Siluan care cu o zi nainte
Îl ascultase după cum văzurăm cu cea mai mare luare-

aminte,
Văzuse că acesta dădea adeseori cuvânt din a sa minte.
Iar despre cum se-ntâlnește presfântă voia Domnului cu-a 

noastră, 
Deși avea cuvânt înalt și vorba lui era măiastră
Preacuviosul Stratonic prea limpede el încă nu grăia,
Și pe-nţelesul tainic al lui Siluan el nu o deslușea.
Însăși de-aceea Sfântul Siluan trei întrebări îi adresa:
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- Cum anume grăiesc cei desăvârșiţi? - preacuvioșia ta,
- Ce-nseamnă a se da voii lui Dumnezeu, de veţi putea,
Și încă - esenţa ascultării în ce-ar consta, îl intreba,
Privindu-l dintru-înălţimea cea duhovnicească întru care 

petrecea.

Preacuviosul Stratonic tăcu o scurtă vreme, căci se temea,
Simţind nelimpezimea marii și adâncii înţelegeri care toc-

mai i se deslușea.
- Adânce și-nemnate întrebări îmi pui, cuvioșia ta!
- Aceasta ce mă-trebi eu nu o știu - spune-mi te rog, chiar 

dumneata!
-Răspunde Siluan: Ei, de la sine, nimica nu grăiesc, ci numai 

cele ce Preasfântul Duh le dă, ei le grăiesc!
În clipa aceea Părintele Stratonic vădit trăia aceeași stare,
Pe care Sfântul Siluan i-o puse-n întrebare.
O nouă și necunoscută taină acum i se descoperise,
La care făr’ să știe din tot sufletul râvnise!
Deși el mai presus fusese decât toţi, până atunci, de-atâtea 

ori, acu i se vădise
 Că doar dintru acele întâlniri și întrebări ale nevoitorilor 

el încă nu-și desăvâșise,
Cea mai înaltă chemare și căutările cele mai sfinte spre 

care-ntotdeauna el tânjise
Și iată! starea cea mai ‘naltă abia acum lui i se dăruise!
Odată lămurită întâia întrebare,
Dintru însăși a lui cea mai înaltă stare tăită cu căinţă,
A doua și a treia și le-nsuși cu mare ușurinţă!
Apoi vorbiră despre rugăciune:
Bătrânul Stratonic spunea că făr de lacrimi ea nu-și găsește 

locul ei prea cum se cade
ci ea rămâne adesea fără roade!
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La care Siluan răspunse-n rugăciune, că lacrimile pot seca,
Precum tot ce e-a trupului putere, se sfârșește și pot piere,
Însă a noastră minte, subţiată de atâta plâns și rugăciune,
Trece-ntr-o altă stare-a sufletului său, anume,
Curată de tot gândul, în deplină liniștire,
Contemplă pe Hristos întru preaplinul de iubire 
Trăind acest preadulce simţământ subţire.
Chiar mai presus de lacrimi și de plâns e-această stare de 

vedere și iubire.
Preacuviosul Stratonic plecă îndată mulţumit,
Ba chiar apoi, din nou a revenit,
La sfat și rugăciune,
Și întru-acele împreună glăsuiri de cuget și simţire
Ei mult s-au preţuit și s-au iubit!
Domnul nu l-a lăsat nerăsplătit ci-aceeași stare mai presus 

de fire și lui i-a dăruit,
Ceea ce el înșuși a-ntărit,
Tuturor care după aceea l-au mai întâlnit, și-au povestit,
Despre acel părinte preaiubit,
Care atunci preaiscusit cu duhul l-a povăţuit,
Și care astăzi întru sfinţi e proslăvit
Sfântul Siluan, Marele Athonit!

Părintele Sofronie încă mai povestește,
Că-ntr-o zi din cele ce-au urmat,
Veniamin, bătrânul pustnic din nou pe Stratonic l-a între-

bat.
Căci multe mai avea de învăţat.
Dar Stratonic tăcea și rămânea îngândurat:
- Părinte, ce ţi s-a-ntâmplat,
Îl întrebă cu gesturi largi și graţie teatrală
Erai atâta de vioi, odinioară, 
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dar astăzi șezi preaîntristat,
Și buzele-ţi mereu preaînsuflate parc-acum ţi s-au închis,
Au oare nu mai ai nimic de zis?
- Ce să-ţi răspund eu la-ntrebări?
Răspunse el tânjind spre starea ce-avusese mai nainte
Nu-mi este mie a vorbi despre acestea,
Căci tu de-acum îmi știi povestea!
Pe Siluan voi îl aveţi aici,
Pe el întreabă, și trase-ncetișor metanierul de o boabă.
Uimit rămase pustnicul Veniamin, 
căci cunoștea pe Sfântul Siluan de multă vreme,
Dar niciodată nu gândise c-ar putea să-l cheme,
Să-i dea acela un sfat spre-a se mai mbunătăţi!
„Ia uita că la asta eu niciodinioară m-am gândit...”

Așa petrecem noi adeseori în lume ori în mănăstire,
Trecând cu mult prea mărginită-ne vedere, din neștire,
Pe cel de lângă noi pe care-l credem că-i mai mic,
Și care, zicem, noi, nu ne-ar putea-nvăţa nimic.
Dar Sfântul Siluan era cu mult prea mare,
Și tocmai de aceea preatăinuit era printre aceia care,
L-ar fi putut vădi prin întrebare și cercare,
De-a Duhului adâncă sfinţenie și lucrare.
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CÂNTAREA IPOSTATICĂ

Cântarea liturgică ortodoxă este ipostatică. Duhul 
întrepătrunde toate ipostasurile prezente la Sfânta 
Liturghie, dând unitate lăuntrică în jurul principiu-

lui ipostatic cel mai deplin actualizat: episcopul sau pre-
otul liturghisitor care îi ţine temporar locul cu vrednicie. 
Hristos Însuși slujește fiecare Liturghie. Preotul este Ipos-
tasut văzut, întrepătruns până la totală identitate întru 
Ipostasul Cel nevăzut și nezidit al Mântuitorului care 
este prezent în cel mai real și mai smerit chip în Sfântul 
Altar. 

Cântarea stranei, a corului și a tuturor membrilor bise-
ricii este una. Un singur duh, un singul glas, un singur 
suflet. Este cel mai înalt dialog de rugăciune al lui Dum-
nezeu cu Întreaga Biserică. Muzica liturgică este mai pre-
sus de cuget. Glasurile psaltice nu sunt simple melodii, 
ci stări duhovnicești, stări ale Duhului Sfânt, care exprimă 
bucuria, tristeţea, lumina, dragostea, pocăinţa, entu-
ziasmul, cele mai autentce stări ale sufletului care se 
roagă. Muzica psaltică transcende spaţiul și timpul, este 
muzica veșniciei, muzica absolută, care unește întreg cos-
mosul văzut și nevăzut, ea izvorăște din lumea supra-
cosmică, din Însuși Dumnezeu. Energiile cele nezidite 
ale lui Dumnezeu care ni se dăruiesc prin muzica psal-
tică îl îndumnezeiesc pe om. Energia sfântă a muzicii 
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psaltice nu este doar energie zidită, ci însăși energia cea 
nezidită, pe care Duhul Sfânt ne-o împărtășește unin-
du-se și împletindu-se tainic cu firea noastră cea zidită, 
îndumnezeindu-ne. În primul rând, cântarea ipostatică 
este rugăciunea curată, abia apoi muzică și cântare, este 
dulcea întrepătrundere întru iubire a Persoanelor care 
cu glasurile lor laudă pe Dumnezeu, pe Preasfânta 
Născătoare de Dumnezeu. Slavoslovia ipostatică unește 
Cerul cu întregul Pământ. Duhul Sfânt Însuși cântă în 
noi. Duhul Sfânt Însuși glăsuiește, Duhul Sfânt Însuși dă 
slavă mai presus de fire Preasfintei Treimi rugându-se 
melodios întru noi. Când psaltul înalţă glasul său la cer, 
Întreaga Biserică devine o singură entitate multi-iposta-
tică.
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MAICA DOMNULUI 
„SMERENIA CEA ÎNTRU 
TOTUL DESĂVÂRȘITĂ  ȘI 

POVĂŢUITOAREA SMERENIEI 
ASCETICE”

(Stihuri de Acatist)

Bucură-te Maică Preadulce care ne naști întru negrăită 
suferinţă la viaţa cea veșnică!

Bucură-te plânsul meu cel aducător de bucurie!
Bucură-te lacrimă duioasă care înseninezi sufletele noas-

tre!
Bucură-te smerenie care ne izbăvești de dulceaţa patimilor!
Bucură-te bucurie simplă și veselie cerească întru care care 

ne izbăvești de râsul cel întinat și de veselia cea lumească!
Bucură-te emoţie simplă și neprefăcută care ne dai a trăi 

toate cele sufletești în Duhul cel Sfânt tămăduindu-le și 
înălţându-le la cele duhovnicești!

Bucură-te că tu ne înveţi a rosti toată mâhnirea noastră cu 
deschiderea cea largă a inimii înaintea lui Dumnezeu, 
povăţuindu-ne a nu ne întoarce nicioadată cu mânie sau cu 
ură împotriva aproapelui care ne-a mâhnit!

Bucură-te că întru tine s-a topit toată ura noastră prefă-
cându-se întru dragostea cea dintâi!
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Bucură-te că tu ne-ai învăţat a nu ucide omul cel vechi cu 
mânie, ci a-l topi cu îndelungă răbdare, cu dragostea și dorul 
de Dumnezeu! 

Bucură-te Maica Domnului iubitoarea tuturor celor 
deznădăjduiţi!

Bucură-te Maica Domnului, tristeţea mea cea bucuroasă 
și bucuria mea cea întristată!

Bucură-te tristeţea cea sfântă a inimii mele care întuneci 
lumina cea necurată a egoismului meu!

Bucură-te bucurie netrecătoare și nepierzătoare care întris-
tezi bucuria cea trecătoare a acestei lumi dăruindu-mi mai pre-
sus de toate lumina cea nezidită și veșnică a Fiului Tău și 
Dumnezeului nostru.

Bucură-te bucuria tristeţii mele celei deznădăjduitoare și 
și întristarea bucuriei mele celei necugetate!

Bucură-te cea care mă ajuţi a purta suferinţă împăciuitoa-
re cu Dumnezeu și cu aproapele meu!

Bucură-te de-o-iubirea omului cu Dumnezeu!
Bucură-te preadulce lumină a întunecatei mele minţi!
Bucură-te dez-amăgirea mea cea sfântă, bucură-te cea care 

m-ai izbăvit de amăgirea și întunericul înșelăciunii vrăjmașului!
Bucură-te că tu și de cele care respiră un subţire aer de rătă-

cire ne păzești și ne mântuiești!
Bucură-te strălumina preadulce și preasfântă care 

zădărnicești și mai ales lumina cea firească a minţii mele!
Bucură-te că tu ne luminezi și ne izbăvești și de cea mai mare 

și mai străină înșelare: înclinarea de a crede propriei mele minţi!
Bucură-te că tu ne înveţi a intra în mintea lui Dumnezeu, 

căci Tu ești singura care niciodată nu a greșit și niciodinioară 
a ieșit din Preasfânta și Dumnezeiască Mintea Lui!

Bucură-te căci tu niciodată nu ai fost părăsită de Harul 
Presfântului Duh precum eu nemernicul! Bucură-te căci tu 
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niciodinioară nu ai greșit, nici măcar în gând, dar eu mereu 
greșesc și nici o clipă nu trăiesc fără a păcătui!

Bucură-te că ura de sine până la moarte cu care-mi hrănești 
sufletul îmi zădărnicește dragostea de sine și-mi sălășluiește 
în inimă adevărata ta dragoste!

Bucură-te înăsprire a vieţii mele duhovnicești, moarte a 
patimilor mele care-mi aduci mie viaţa și învierea! Bucură-te 
tu, cea fără de patimă!

Bucăre-te Preacurată Fecioară - curăţirea poftelor mele! 
Bucură-te cea întru totul curată!

Bucură-te Maica Domnului - diriguitoarea mâniei și tămă-
duirea iuţimii mele! Bucură-te tăria cea Preasfântă a Duhu-
lui Sfânt care străbaţi cerul și pământul!

Bucură-te, zid nebiruit!
Bucură-te stâncă neclătinată pe care stă Hristos farul cel 

călăuzitor și nerătăcit!
Bucură-te că tu ne înveţi a nu mă apăra când trec valuri-

le vieţii peste mine!
Bucură-te că tu mă înveţi a nu mă împotrivi niciodată!
Bucură-te cel mai înalt catarg al Corabiei celei purtătoare 

de biruinţă al Bisericii de care ne ţinem până trecem prin cele 
mai înspăimântătoare furtuni! 

Bucură-te că tu ești singura care ne poţi învăţa taina cea adâncă 
a Crucii: a iubi și pe Fiul tău și pe cei care l-au suit pe cruce!

Bucură-te singura povăţuitoare a iubirii de vrăjmași!
Bucură-te cea mai înaltă școală de pe pământ și știinţa teo-

logică cea mai înaltă!
Bucură-te simplitatea desăvârșită a pruncilor întru Hristos!
Bucură-te povăţuitoare a Marii Știinţe a osândirii de sine, 

căci sub ochii tăi, sub cruce, tâlharul cel bun – Dismas s-a 
osândit pe sine ca nevrednic de mântuire și într-o clipă a dobân-
dit raiul!
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Bucură-te Maica Domnului - mintea cea prealuminată și 
înţelepciunea cea mai sfântă!

Bucură-te inima Întregii Sfintei Treimi!
Bucură-te cea care ne dăruiești la vreme potrivită sfântă 

deznădejde a biruirii patimilor care nu ne lasă a-mi pune năde-
jdea cea mai presus de fire decât în Însuși Mântuitorul nostru!

Bucură-te care-mi aduci sfânta părăsire a Duhului Sfânt 
pentru a-mi aduci aminte doar de dragostea mea cea dintâi!

Bucură-te înţeleaptă retragere a harului celui sfânt, care 
mă înveţi pe mine a face toate cele pe care Domnul însuși le-a 
săvârșit întru mine dintru început!

Bucură-te revărsare a harului celui mare dintru început 
peste noi toţi!

Bucură-te întărire în vreme de ispită și preaînsemnată 
învăţătură lucrătoare de mântuire după ce trece judecata de 
cumpănă a sufletelor noastre!

Bucură-te negrăită coborâre fără deznădăjduire a minţii 
celei binecinstitoare în iadul cel mai adânc, pentru a dărui sme-
renia și biruinţa desăvârșită asupra patimii mândriei!

Bucură-te că tu ne înveţi a ne ţine mintea în hăul cel mai 
adânc aducându-ne aminte de biruinţa cea plină de nădejde și 
mântuire a Fiului Tău cel Preasfânt asupra morţii și a iadului!

Bucură-te pătură de foc în care ne învelim în vremea 
deznădejdii și nerăbdării noastre!

Bucură-te ceai înmiresmat al celor ce încă stau pe margi-
nea prăpastiei deznădejdii!

Bucură-te că tu prin blândeţea ta cea mai presus de fire ne 
dai biruinţă asupra patimii mâniei!

Bucură-te că prin înfrânarea ta cea dreaptă ne tămăduieș-
ti pofta cea fără de rușine!
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Bucură-te împărătească preafrumoasă cale de mijloc atot-
biruitoare, care nu ne lași a înclina nici în stânga, nici în dreap-
ta pe drumul ce duce către Hristos!

Bucură-te îndelung-cercetătoare a glasurilor conștiinţelor 
noastre!

Bucură-te libertatea noastră cea mai adâncă!
Bucură-te alegerea noastră cea mai curată!
Bucură-te povăţuitoarea ascultării celei în duh, iar nu în 

litera legii!
Bucură-te bobul cel de aur care a adus rodul cel mai bogat 

la vremea cuvenită!
Bucură-te cea mai înaltă virtute a discernământului gân-

durilor și a duhurilor care ne străbat cugetul!
Bucără-te negrăită limpezime a cugetelor noastre!
Bucură-te că tu ești cea mai înaltă, dar și cea mai adâncă 

dintre noi, făpturile cugetătoare!
Bucură-te că tu celor care-și biruiesc patimile cele dintâi, 

le dăruiești și rugăciunea cea neîncetată pentru întreaga 
lume!

Bucură-te cea care ne înveţi osândirea de sine cu putere la 
iad, început al smereniei celei adânci lui Hristos!

Bucură-te că eu singur voi pieri, dar toţi se vor mântui!
Bucură-te căci eu sunt cel mai rău dintre toţi, și nimeni nu 

este mai nedesăvârșit ca mine pe acest pământ!
Bucură-te că pe mine nenorocitul m-ai miluit în toate zile-

le vieţii mele!
Bucură-te că mie nesocotitului toate cu dragostea ta cea 

neîncetată și preaumilinţă mi le-ai socotit!
Bucură-te că pe mine nemernicul nu m-ai trecut cu vede-

rea niciodată când m-am rugat ţie cu spurcatele mele buze!
Bucură-te că însăși tăcerea ta cea sfântă este răspunsul cel 

mai curat la rugăciunile mele!
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Bucură-te dureroasă, dar tămăduitoare tăiere a voii mele 
celei greșalnice și păcătoase!

Bucură-te că tu singur a-mi tăia voia înaintea voii Talei 
celei Preasfinte mult cinstești!

Bucură-te dulce mustrare care învie sufletul meu din spai-
ma și din groaza morţii!

Bucură-te trecere împreună cu mine prin iadul cel mai adânc!
Bucură-te că ne ţii de mână pe cei neputincioși și simpli pe 

deasupra prăpastiei întunericului precum îţi ţine mama prun-
cul său!

Bucură-te cea care mă înveţi a preface osândirea aproape-
lui întru osândire de sine, și care întorci dragostea de sine întru 
dragostea de aproapele așezând viaţa noastră pe făgașul cel mai 
firesc al iubirii smerite care se dăruiește tuturor fără de întoar-
cere asupră-ne!

Bucură-te că numai întru tine aproapele meu este însăși 
viaţa mea!

Bucură-te că tu ne-ai poruncit iubirea de vrăjmași și prin 
harul tău ne ajuţi a-i iubi și pe cei mai mari vrăjmași ai noștri!

Bucură-te că pe mine neisprăvitul și făţarnicul mă izbăvești 
de tot răul cu puterea și cu harul tău!

Bucură-te că ne ajuţi să primim ocara care îmbărbătează 
sufletul meu căci nu sunt vrednic decât de ocară și defăimare!

Bucură-te măiastră învăţătoare a defăimării de sine prin 
care biruim a a ne păstra chemarea cea dintru început!

Bucură-te scara nebuniei întru Hristos!
Bucură-te că fericirea mea întru batjocură și și prigoană se 

desăvârșește!
Bucură-te care mă înveţi cum numai chinul iadului celui 

mai adânc aduce pacea cea lină a minţii mele!
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Bucură-te dulcea certare care mă scoate dintru al prăpas-
tiei abis și dulcea mustrare care mă trage în jos dintru înălţarea 
de sine la cer!

Bucură-te cea care ne înveţi a umbla cu picioarele pre 
pământ!

Bucură-te că tu ne grăiești prin toate!
Bucură-te că la tine fiecare fir de iarbă este floarea cea mai 

frumoasă!
Bucură-te dragostea cea mare a tuturor începătorilor vieţii 

întru Hristos! Bucură-te dragostea cea dintâi!
Bucură-te smerita însoţitoare și a jumătăţii celei lungi și 

secetoase a drumului!
Bucură-te sfârșitul cel prea plin de lumină și statornicia 

deplină a harului celui mai desăvârșit care se dă tuturor celor 
care străbat întreaga cale!

Bucură-te înfricoșătoare frică a lui Dumnezeu care nu ne 
lași să-L pierdem!

Bucură-te că pe mine - puiul de năpârcă - m-ai învăţat a 
nu mai fugi de mânia cea sfântă ce va să vină asupra mea cu 
rușine!

Bucură-te, că de trei ori ticălosul și murdarul meu suflet 
l-ai izbăvit din curvie și visare deșartă!

Bucură-te că tu izbăvești sufletul meu din trândăvie și delă-
sare!

Bucură-te dascălul rușinii mele celei mai adânci!
Bucură-te care rupi spinii patimilor mele, care smulgi din-

tru început vlăstarii cei tineri ai păcatelor mele și care lovești 
fără milă de piatră pruncii ticăloasei fiice a Babilonului care 
vor a se naște în inima mea!

Bucură-te lumină înfricoșătoare dar mântuitoare vedere a 
tuturor păcatelor mele, bucură-te căci acesta este preaminu-
natul început al vederii luminii celei dumnezeiești!
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Bucură-te firul cel mai subţire de lumină care ai străpuns 
peretele cel gros al peșterii celei întunecate a inimii mele întru 
care am zăcut din tinereţele mele!

Bucură-te vădirea preaminunată și tainică a tuturor min-
ciunilor și a mărturiilor celor mincinoase pe care le-am grăit 
împotriva Fiului Tău și a aproapelui meu!

Bucură-te că mie mincinosului ai arătat că Fiul Tău este 
Adevărul absolut!

Bucură-te învierea celor pe care i-am ucis întru inima mea! 
Bucură-te că pe mine cel mort m-ai înviat împreună cu dân-
sul! Bucură-te izbăvirea vrăjmașilor mei de furia mea cea oarbă!

Bucură-te ocrotitoarea vrăjmașilor mei până ce ne sădești 
în inimă iertarea ta cea mai desăvârșită!

Bucură-te amânarea răzbunării mele până la Judecata de 
Apoi! Bucură-te care-mi aduci aminte în cuget grabnica mea 
osândire de sine care nu-mi dă prilej de cădere!

Bucură-te care ne îndrepţi la cel mai mic gând de înălţare 
asupra aproapelui, pricina cea mai mare a căderilor noastre!

Bucură-te că ne înveţi a ne smeri înainte de a cădea într-
un păcat oarecare!

Bucură-te că ne ajuţi a ne ridica și din căderile noastre cele 
mai adânci!

Bucură-te că nu m-ai pierdut pe mine ucigașul! Bucură-te 
că mi-ai dat șansa mântuirii! 

Bucură-te că ne arăţi cele cerești și ne înveţi a nu mai pof-
ti cele pământești ale aproapelui!

Bucură-te că tu îndrepţi pofta ochilor mei spre cele sfinte 
și nedeșarte!

Bucură-te care ne ajuţi să trecem pragul întoarcerii asupră-
și!

Bucură-te bucuria lină a mântuirii oamenilor pe care o adu-
ci în suflet spre a nu deznădăjdui!
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Bucură-te preaînfricoșătoare vedere a chinurilor celor veșnice 
pe care o aduci în suflet spre a nu ne mândri!

Bucură-te că tu toate cele trebuincioase ni le dăruiești și 
astfel ne izbăvești de a mai fura! Bucură-te că tu înapoiezi toate 
câte le-am furat! Bucură-te că nimic nu avem care să nu fi pri-
mit de la tine!

Bucură-te că tu dai viaţă lungă celor ce-și cinstesc părinţii 
cei trupești și duhovnicești, iar pe mine necinstitorul mă 
îndrepţi întru poruncile Mântuitorului!

Bucură-te că tu aduci moartea dragostei celei pământești 
și început fără de sfârșit al iubirii celei dumnezeiești!

Bucură-te cea care-mi pregătești inima spre a izvorî rușinea 
cea curată, sfântă, și dătătoare de viaţă în taina sfintei spove-
danii,  și aducătoare de tărie pentru lupta împotriva păcatului!

Bucură-te prihănire de sine care izbăvești sufletul meu de 
mândrie!

Bucură-te căci tu mă înveţi a nu greși a doua oară, aducân-
du-mi aminte greșeala cea dintâi! Bucură-te căci tu ne înveţi a ier-
ta celor care ne greșeșc de șaptezeci de ori câte șapte în aceeași zi!

Bucură-te căci la tine un ocean de vină este cât un strop de apă!
Bucură-te că nu ne lași nici a nădăjdui prea mult în mila 

și iertarea lui Dumnezeu, fără de îndreptare!
Bucură-te căci tu ne-ai învăţat că iadul este veșnic și chinu-

rile lui fără de sfârșit! Dă-ne nouă pocăinţa cea dintru început!
Bucură-te căci tu nu ne lași a dori altceva decât smerenia 

lui Hristos și a iubi aproapele ca pe noi înșine!
Bucură-te căci tu ne înveţi a ne smeri sufletul, căci singură 

mândria împiedică sufletul a iubi!
Bucură-te care mă înveţi a striga: „Doar eu sunt de vină 

pentru toate!”
Bucură-te recunoașterea vremelnică a vinei mele care 

izbăvești sufletul meu de îndreptăţirea de sine!
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Bucură-te că tu mi-ai arătat tainic patimile mele care sunt 
ca bolovanii ţarinii, păcatele mele ca pietroaiele, iar gândurile 
mele cele rele și ticăloase ca nisipul cel nenumărat! 

Bucură-te căci ani de zile ai trecut cu vederea păcatele mele 
cel murdare! 

Bucură-te că mă ajuţi să pun început bun!
Bucură-te mână care curăţești ţarina inimii mele pentru a 

primi și rodi cuvântul lui Dumnezeu și a-l lucra întru paza 
poruncilor Lui!

Bucură-te că tu mă înveţi a primi primul cuvânt al duhovni-
cului ca din gura lui Dumnezeu! Bucură-te că tu mă și ajuţi 
a-l împlini cum se cuvine!

Bucură-te luarea preabinecuvântată a vinei fratelui meu 
asupră-mi care mă ferește de năpasta repetării în sine-mi a 
păcatului lui Adam!

Bucură-te căci doar cu tine pot răbda să fiu călcat în picioare, 
când numai aceasta îmi poate zdrobi semeţia inimii!

Bucură-te că tu m-ai învăţat înjosirea de sine și prostirea 
de bunăvoie a înţelegerii mele celei trufașe care-mi păzește 
sufletul de neascultare și mândrie, dăruindu-mi lumina sim-
plă și binecuvântată a primirii cuvântului în înţelegerea ta cea 
dumnezeiască a împlinirii poruncilor!

Bucură-te că tu ne spui doar cele ce Duhul ţi le dă a ni le 
spune, învaţă-ne și pre noi cei care vorbim doar din mintea 
noastră, să fim așa precum ești tu și să grăim doar cele pe care 
Duhul Sfânt ni le dă a le grăi!

Bucură-te sărăcia duhului meu, care mă ferești de bogăţia 
lumii cea pieritoare!

Bucură-te cea care mă înveţi a mă stăpâni întru necinstea și 
ocara care mă izbăvește de trufie și de semeţia cea deșartă a minţii!

Bucură-te cea care mă întărești neîncetat când primesc 
oţărârea aproapelui ce-mi smerește mintea și inima!



VASILE CĂLIN DRĂGAN188

Bucură-te dascăl neîntrecut al smereniei preaduioase a ini-
mii care-mi păzește cugetul de gândurile cele viclene și deșarte!

Bucură-te că pe bună dreptate se cuvine să murim pentru 
păcatele noastre, dar tu ești cea mai nevinovată, mai nepri-
hănită și cea mai desăvârșită dintre făpturile cele cugetătoare!

Bucură-te că putregai urât mirositor m-ai vădit a fi, iar tu 
preadulce și înmiresmată floare!

Bucură-te că fără harul Fiului tău cel Sfânt nu sunt decât 
pământ păcătos!

Bucură-te asprime a Duhului care întărești cugetul meu 
cel întru totul nedesăvârșit!

Bucură-te preadulce și preaminunată mânie fără de păcat 
care ne abaţi din drumul cel rău!

Bucură-te blândă iuţime care mă ferești de ispite!
Bucură-te duioasă tâmpire a minţii mele care mă izbăveș-

ti de aducerea aminte a răului!
Bucură-te dulce simplitate a inimii care ne dai tovărășia cu 

îngerii!
Bucură-te cea care ne înveţi a primi când este de trebuinţă 

boala prin care Duhul Sfânt ne smerește inima și ne izbăvește 
sufletele din robia patimilor!

Bucură-te preablândă pedeapsă care ne ne oprește căderea 
și ne îndreptează din faptele cele rele!

Bucură-te canonul cel mai sfânt! Bucură-te care ne înveţi 
a nu rata ţinta!

Bucură-te căci cu arcul tău cel lin mereu ai ţintit capetele 
vrăjmașilor mei!

Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toţi și nimeni altul 
n-a greșit ca mine înaintea ta și a scaunului de judecată al Fiu-
lui Tău!

Bucură-te har preaminunat al pomenirii morţii, care-mi 
alungi din inimă dragostea de cele deșarte!
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Bucură-te tăiș preascuţit al cuvântului care tai rana mea 
cea putredă și spurcată și tămăduiești inima mea de nelegiui-
rile mele cele rele!

Bucură-te otravă preadulce și preafrumos mirositoare care 
ești leac de foc al bolilor mele celor mai adânci!

Bucură-te negrăit foc mistuitor al patimilor mele!
Bucură-te cutremur care tulburi și prăbușești idolii minţii 

mele!
Bucură-te uragan de foc al Duhului Sfânt care-mi pârjoleș-

ti sufletul cel împuţit de patimi!
Bucură-te val preaînalt și preasfânt al iubirii de Dumnezeu 

care-mi înneacă corăbiile cele trecătoare care plutesc fără ţintă 
pe marea acestei vieţi!

Bucură-te că glasul tău cel lin este blânda adiere de vânt 
subţire întru care sălășluiește preabunul Dumnezeu, și care-
mi mângîie nesimţitorul și preaticălosul meu suflet izbăvin-
du-l dintru nelegiuirile lui!

Bucură-te har negrăit care tămăduiești molima sufletului 
meu!

Bucură-te rugăciune adâncă a Fiului Tău care ne curăţeș-
ti cugetul și inima de patimile cele urât mirositosre!

Bucură-te că prin plecăciunea ta preasfântă aduni vreas-
curile cele mai uscate ale inimii mele, înverzindu-le și așezân-
du-le la locul lor!

Bucură-te mână preacurată care curăţești ramurile copa-
cului în care am fost sădit de orice stricăciune, adunând rodul 
lor cel mai bogat!

Bucură-te neobosită mână ce curăţești găunoșenia cea mur-
dară a trunchiului și scoţi viermele cel neadormit de la rădă-
cina sufletului meu!

Bucură-te apă preasfântă care cureţi rana cea murdară a 
inimii mele, făcând-o fântână cu apă curată!
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Bucură-te ac preaminunat și nou care-mi coși cămașa cea 
zdrenţuită de patimi de ocară, dând sufletului meu veșmânt nou! 

Bucură-te pavăza minţii mele care mă slobozești de închi-
puirea minţii mele celei bolnave!

Bucură-te preaminunată oglindă a sufletului meu întru 
care văzând necurăţia chipului meu nu deznădăjduiesc de 
urâţenia lui cea preagrozavă!

Bucură-te iconar preadesăvârșit care zugrăvești din nou 
Chipul cel lăuntric al lui Hristos din noi pe icoana cea veche 
a firii noastre celei căzute!

Bucură-te că eu sunt cel mai prost dintre toţi!
Bucură-te că eu sunt cel mai rău dintre toate făpturile!
Bucură-te că sunt și cel mai păcătos!
Bucură-te căci doar eu singur voi pieri, și toţi se vor mântui!
Bucură-te că mă scoţi din preaputuroasele porniri ale ini-

mii mele celei viclene!
Bucură-te că mă izbăvești de lupta cu trupul înălţându-mi 

mintea doar o clipă dincolo de catapeteasma zilei a 8-a!
Bucură-te căci tu ne înveţi mereu a privi precum marina-

rii spre steaua cea nerătăcită aflată deasupra tuturilor orizon-
turilor, însă tu nicidecum ai deznădăjdui de starea noastră și 
de îndepărtarea noastră de negrăita și veșnica distanţă a 
veșnicului sfârșit și de dincolo de orice început!

Bucură-te că pentru a mă mântui de mândrie îmi cobori 
mintea în iadul cel mai de jos! Bucură-te că tu-mi întinzi cea-
iul cel preadulce când sunt gata să cad de pe marginea prăpas-
tiei deznădejdii mele!

Bucură-te că mă păzești de lauda care-mi pustiește inima 
și mă înveţi a da slava întreagă ţie și lui Dumnezeu, iar mie 
rușinea chipului!

Bucură-te că nimic n-am făcut bun în viaţa mea și nici cele 
pe care trebuia să le împlinesc nu le-am împlinit cum se cuvine!
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Bucură-te că slugă netrebnică și necredincioasă și ticăloa-
să sunt înaintea ta!

Bucură-te că precum tâlharul cel înţelept vrednic de osân-
dă sunt pentru păcatele și fărădelegile mele! Bucură-te moar-
tea egoismului meu!

Bucură-te biruinţa asupra trufiei mele! Bucură-te că ai 
biruit încrederea în sine și m-ai ajutat a-mi pune nădejdea doar 
în tine!

Bucură-te ca doar tu m-ai biruit întru încrederea nemărgi-
nită în semeţia mea și tu m-ai dus înapoi la limita deznădej-
dii mele pentru a te căuta doar pe tine!

Bucură-te că tu nu pleci pentru a te ascunde de noi, ci doar 
te retragi puţin pentru a mă învăţa să te caut mai bine!

Bucură-te că eu nu sunt niciodată singur, ci mereu sunt 
împreună cu Tine și cu Fiul Tău!

Bucură-te Maică dumnezeiască, preacunoscătoare și pururi 
purtătoare a harului celui preasfânt care n-ai pierdut nicioda-
tă harul, învaţă-ne pe noi pururi a-l purta și în minţile și în 
inimile noastre preapăcătoase!

Bucură-te trup preaînmiresmat, învaţă-ne cum să nu ne 
urâm mai bine trupurile, ci patimile care sălășluiesc în ele, și 
le fă pe acestea templu curat al Duhului celui Preasfânt! Bucu-
ră-te minte lină, preacurată și întreg-cugetătoare, curăţește și 
întregește mintea mea cea spurcată cu multe fărădelegi, înti-
nată și îmbolnăvită de duhuri necurate!
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CE BINE CĂ  SUNTEM UNUL

Ce bină că suntem unul.
Ce bine că suntem toţi.

Ce bine că noi toţi suntem unul.
Ce bine că puterea de a iubi ne-o dă Duhul Sfânt

Ce bine că suntem.
Ce bine că prin harul Tău, Doamne, acum și noi 

suntem.
Ce bine că, acum, Doamne, prin harul tău noi toţi 

suntem unul!
Ce bine că suntem Unul în miliarde de ipostasuri,
După chipul celor Trei ipostasuri ale Dumnezeului 

nostru!
Ce bine că suntem!
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DE LA ENTIMEMA IPOSTATICĂ 
ABSOLUTĂ 

„IUBESC, DECI SUNT” LA 
CUVÂNTUL PĂRINTELUI RAFAIL 

NOICA: „ACUM PRIN HARUL 
TAU, DOAMNE, ȘI EU SUNT”

Cartea Ieromonahului Nikolai Sakharov „Iubesc, deci 
exist” este teza de doctorat de la Oxford a autoru-
lui. Titlul ei ne arată cum Arhimandritul Sofronie 

înlocuiește cogito-ul cartezian cu amo-ul lui Hristos, pre-
ferând - în acea celebră inferenţă logico-deductivă cate-
gorială a gânditorului francez „gândesc, deci sunt” - pe 
„iubesc” lui „gândesc”, pentru a exprima entimema ipos-
tatică sofroniană: „iubesc, deci sunt.” La Arhimandritul 
Sofronie, cunoașterea este deja iubire, căci Dumnezeu 
Însuși este iubire. Cunoașterea la Sfântul Sofronie nu este 
gnosticism, ci este cea mai autentică trăire ortodoxă mona-
hală. Înger în trup din pântecele maicii sale, văzător al 
luminii celei nezidite încă din copilărie, Sfântul Sofronie 
a dat cele mai importante răspunsuri duhovnicești lumii 
contemporane: și filosofilor, și theologilor.

Trei mari ucenici ai Părintelui Sofronie de la Essex: 
Cuviosul Rafail Noica, Cuviosul Arhimandrit Zaharia, 
Cuviosul Nikolai Sakharov au vorbit în numeroase rân-
duri despre adâncul devenirii ipostatice, lăsată moștenire 
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prin învăţătura Sfântului Siluan Athonitul și a ucenicu-
lui său - Ava Sofronie de la Essex.

„Iubesc, deci sunt” este cea mai importantă replică 
dată lumii filosofice și theologice contemporane. Deși 
exprimă excepţional demersul teologiei inimii cunoscă-
toare cuprins în porunca iubirii lui Hristos, care preva-
lează prin pogorârea întru smerenia iubirii lui Hristos 
teologiei minţii raţionale scolastice, fiind preluată din 
gândirea filosofică, acestă formă, totuși categorial-
raţională și logic-deductivă ca expresie formală exterioa-
ră, încă păstrează urme ale gândirii intelective raţionaliste, 
și poate că nu exprimă cel mai bine Taina Persoanei care 
trăiește dezmărginită de limitele ei discursive, cuprin-
zând întru dragostea lui Hristos întreaga dumnezeire 
după har și întreaga omenire după fire precum expresia: 
„Acum, prin harul Tău, și eu sunt.” Adevărata expresie 
care ne vine în conferinţa „Ce este omul?” a Părintelui 
Rafail Noica, ne-a lăsat-o nouă tuturor moștenire tocmai 
Sfântul Sofronie de la Essex: „Acum, Doamne, prin harul 
Tău și eu sunt.” Ea are forma personală a dialogului-
rugăciune și este și mai curăţată de întoarcerea către sine 
– mândria autoreflexivă - pe care încă o mai păstrează 
forma modelului de gândire cartezian.

Încă mărginiţi de gândirea analitică, așa-zis obiecti-
vă, noi căutăm expresia supracategorială, desăvârșit aca-
tegorială – tocmai pentru a evita impersonalismul gân-
dirii abstracte - către care tinde și pe care o împlinește 
Părintele Sofronie și pe care de bună seamă că o trăiește 
deja acum și pe care o trăia încă de pre pământ, aceea de 
devenire a omului întreg întru Hristos: Ipostasul. Căci 
supracategorialul nu este suprapersonal, ci personal. 
După cuvântul Sf. Apostol Pavel: „Acum nu mai trăiesc 
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eu, ci Hristos trăiește în mine.” Ci într-un alt loc al cuvân-
tărilor sale, Părintele Sofronie, fără a-și mai lega trăirea 
sa personală de o alta, pentru a o depăși, ne dă de data 
aceasta cea mai desăvârșită expresie a Ipostasului: „Acum, 
prin Harul Tău, și eu sânt.” Astfel se roagă Însuși Duhul 
Sfânt în om.

Numele lui Dumnezeu cel mai presus de fire: „Eu sunt 
Cel ce Sunt” pe care Domnul l-a descoperit lui Moise pe 
Muntele Sinai arată Adevărul-Persoana. Omul, zidit după 
chipul și asemănarea lui Dumnezeu Celui Întreit în Per-
soane, caută asemănarea cu El. Cea mai înaltă afirmaţie 
pe care omul o poate face despre sine este în dialogul-
rugăciune faţă-către-Faţă: „Acum, Doamne, prin Harul 
Tău, și eu sunt.” Dumnezeu este dragoste, El însuși 
mărturisește despre Sine astfel, și toţi sfinţii Săi și Întrea-
ga Scriptură. Chiar dacă esenţa lui Dumnezeu este incog-
noscibilă, noi neputând vorbi despre aceasta, dragostea 
exprimă cel mai bine pe Dumnezeu: Dumnezeu dragos-
te este. Omul nu poate iubi fără Dumnezeu.

Entimema ipostatică „Iubesc, deci sunt” ajută mintea 
raţională să priceapă că un antecedent implică un con-
secvent: antecedentul iubirii implică consecventul fiirii. 
Este maximum-ul gândirii minţii-judecată despre om. 
Dar mai suntem oare aici doar între cadrele gândirii cate-
goriale abstracte? Nu am intrat deja întru cadrele cate-
goriilor vii ale fiinţei ? Nici cuplul categorial-acategori-
al nu mai face obiectul nostru de discuţie, de vreme ce 
înșuși Părintele Sofronie ne vorbește despre categoriile 
vii ale fiinţei care sunt substratul ontologic viu al cate-
goriilor abstracte, trăind aceste categoriile vii ale fiinţei 
ca pe ale sale, împreună cu cele abstracte. Așadar, este 
foarte greu să vorbești despre aceste lucruri, dacă nu le-



VASILE CĂLIN DRĂGAN196

ai trăit tu însuţi. Distincţiile conceptuale separă, dezbi-
nă, rănesc cugetele, mărginesc, crează confuzii, generea-
ză neașteptate omisiuni, deviază sensurile și cad în 
impersonalismul de fond caracteristic structurii gândi-
rii logice raţionale despre care Părintele Sofronie ne aver-
tizase deja. Sfântul care a definit Ipostasul în lucrarea 
Vom vedea pre Dumnezeu precum este drept „princi-
piul care primește în sine nemărginirea”(p. 271) nu putea 
să vadă lucrurile altfel decât sunt. Chiar și în entimema 
Părintelui Sofronie din titlu, categoriile carteziene pe care 
sfântul le folosește și le schimbă devin categorii teologi-
ce vii, fiinţiale, personale, iar nu etic-formale, imperso-
nale ori metafizice, nicidecum strict intelectuale, senti-
mentale, ori pur speculative, ci adânc teologice și întru 
totul dogmatice. Iubirea lui Dumnezeu din om este sur-
sa ontologică a vieţii, iar nu o noţiune psihologică iefti-
nă sau împodobită cu o trăire adogmatică. Puţini oameni 
de pe pământ sunt în stare a trăi pe „Iubesc, deci sunt” 
așa cum l-a trăit și îl trăiește întru veșnicie Sfântul Sofro-
nie de la Essex, ca iubire desăvârșită de Dumnezeu și 
cuprindere a Întregului Adam, în rugăciune adâncă ase-
mănătoare Rugăciunii din Ghetsimani a Mântuitorului.

Cei trei termeni ai modelului „Iubesc, deci exist” pen-
tru că încă se sprijină pe structura condiţională abstrac-
tă a gândirii logice au creat uneori confuzii legate de defi-
nirea termenilor, dar și multe discuţii care au adus 
lămuriri și limpeziri fructuoase. În cazul primului ter-
men, „Iubesc”, nicidecum este vorba doar de iubirea sen-
timentală, afectivă, emoţională, ci este vorba de dragos-
tea lui Hristos întru care omul ajunge la cuprinderea 
adâncă, ipostatică a dumnezeirii după har și a Întregu-
lui Adam.
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Acest deci, dintre iubire și fiinţă arată o implicaţie, o 
deducţie speculativă a fiinţialului din om, însă trimite prea 
mult mintea intelectualului post-modern către un anumit 
tip de gândire autoanalitică, prea scolastică și speculati-
vă. Deși este deplin iubire, Întregul Adam, în Persoana 
Sfântului Siluan, nu-și mai deduce fiinţa printr-o apleca-
re autoanalitică asupra propriei Persoane, căci întoarce-
rea asupră-și cauzează mândrie, scade iubirea omului 
pentru Dumnezeu. În lumina lui Hristos, Sfântul cunoaște, 
vede și aude imediat, întreg, simplu, fără a mai trece prin 
judecata sa analitică raţională, care este mediată, rece, frag-
mentată, categorială. Nevoitorul evită căile minţii-judecată, 
pentru a nu cădea în întunericul raţiunii finite. Dragostea 
și fiinţa lui sunt deja una, fără a mai fi nevoie de o medi-
ere deductivă. Aproape orice autoreflexivitate este mân-
drie. Deși, după cum mărturisesc Părinţii Bisericii, astfel 
se trăiește starea îndumnezeirii prin har - ca a fi întru tota-
lă și desăvârșită smerenie și iubire ascetică – a fi ântru 
totul cufundat în Dumnezeu, fără întoarcere asupră, căci, 
total lipsit de orice întoarcere asupră-și, Persoana nu mai 
poate spune decât: „Acum, prin harul Tău, și eu sunt.” La 
Siluan, această stare identică a Duhului apare exprimată 
sub forma ei ascetică negativă ajunsă la maximum, potri-
vit celei mai înalte și mai desăvârșite tradiţii ortodoxe a 
nevoitorilor: „Eu sunt cel mai rău dintre toţi” dar și „Eu 
încă nu m-am smerit destul.” Prin această expresie a sme-
reniei ascetice, nevoitorii deosebesc că ascetul aflat în pra-
gul morţii a dobândit smerenia lui Hristos cea adâncă, 
altfel și de neajuns, că monahul dreptslăvitor a ajuns la 
desăvârșirea cea mai mare posibilă pe pământ.

Al treilea uriaș ucenic al Sfântului Sofronie Sakharov, 
Arhimandritul Zaharia de la Essex, la fel de binecunos-
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cut la noi în ţară și în întreaga lume vorbește adeseori 
despre pragul osândirii de sine la iad ca nevrednic de 
mila lui Dumnezeu, în practica smereniei ascetice care 
atrage asupra nevoitorului smerenia cea adâncă a lui 
Hristos.

De altfel, în celebra discuţie privind educaţia acade-
mică, Siluan îi mărturisea ucenicului său Sofronie 
Sakharov o stare mai presus de fire: „Eu nu-mi mai doresc 
decât smerenia lui Hristos și să mă rog pentru Întregul 
Adam ca pentru mine însumi”, ceea ce arată că Sfântul 
era deplin întru porunca iubirii Mântuitorului: „Iubește 
pe Dumnezeu din tot sufletul, din toata mintea, din toa-
tă inima și pe aproapele tău ca pe tine însuţi.”

Ultimul termen al entimemei, exist, înlocuit adeseori 
cu sunt, a creat confuzii privind exisistenţa și respectiv 
fiinţa, majoritatea gânditorilor și teologilor punând 
existenţa la un nivel inferior, obiectual, faţă de fiinţă, ca 
stare a omului îndumnezeit. Teologii mai abili chiar 
șochează, folosind expresia „Dumnezeu nu există: Dum-
nezeu este” tocmai pentru a arăta că a exista este o stare 
inferioară, care nu poate fi și a Ziditorului nostru.

Tot Părintele Sofronie ne-a lăsat moștenire, așadar, și 
această cea mai înaltă expresie, maximum-ul posibil pen-
tru făptura umană: „Acum, prin harul Tău, și eu sunt.” 
Aceasta este rugăciunea deplină, harică, desăvârșită, puri-
ficată de reziduurile formulărilor intelectualiste neocar-
teziene pe care le folosim la vârsta copilăriei duhovnicești 
a căutărilor de școală, este însăși rugăciunea curată a 
Părinţilor Bisericii, a minţii îndumnezeite care nu face 
filosofie abstractă, ci se roagă. Căci omul duhovnicesc 
toate le judecă, fără să mai fie judecat de către nimeni, 
astfel se roagă omul cu adevărat duhovnicesc, omul- 
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microtheos: cu rugăciunea cea mai adâncă, dincolo de 
cuvinte. Ava Sofronie de la Essex, dăruindu-ne prin expre-
sia „Acum, prin harul Tău și eu sunt” cea mai maxima-
lă expresie a omului unit cu Dumnezeul „Eu sunt cel ce 
sunt” - Preasfânta Treime, ne-a arătat de fapt și cea mai 
adâncă ontologie, care este totodată cea mai adâncă teo-
logie, care cuprinde întreaga etică. Etica, ontologia și teo-
logia, la cel mai adânc nivel, la vârful piramidei fiinţării 
răsturnate de Însuși Hristos, sunt una. Persoana este ulti-
ma dimensiune. Dumnezeu este dragoste, iar omul tot 
dragoste este.

Credem că fără nevoinţa celui mai mare Sfânt al seco-
lului trecut de „a-și ţine mintea în iad, nedeznădăjdu-
ind”, după porunca Mântuitorului, aceste trăiri iposta-
tice ale urmașilor săi nu ar fi putut fi posibile.

Potrivit Părintelui Sofronie, noi suntem numai și numai 
prin harul lui Dumnezeu. Nici mai mult, dar nici mai 
puţin. Iar identitatea prin har cu Dumnezeu este totală, 
ipostatică, personală. Omul este o fiinţă personală, după 
chipul și asemănarea Preasfintei Treimi. O singură fire 
multi-ipostatică. Miliarde de ipostasuri infinite și veșnice 
dintru aceeași fiinţă - Întregul Adam - care spun: „Acum, 
prin harul Tău, și eu sunt.” Fără ca Omul să devină Dum-
nezeu pentru sine sau pentru altă făptură. În exprimarea 
„Acum prin harul tău, și eu sunt” actul ipostatic este pur, 
nu mai este nici un fel de deducere logică a unei stări 
printr-o altă stare, precum în silogismul „Dacă iubesc, 
atunci sunt. Iubesc, deci sunt.” Dumnezeu este mai pre-
sus de mintea logică deductivă și harul Său cel nezidit ne 
înalţă la aceeași stare. Singură esenţa lui Dumnezeu este 
veșnic inaccesibilă omului. Prin harul lui Dumnezeu, toa-
te atributele Sale ni se împărtășesc până la totală identi-
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tate cu El. Paradoxal și antinomic vorbind, între om și 
Dumnezeu putem vorbi simultan despre o distanţă onto-
logică absolută, dar și despre o deplină și totală comen-
surabilitate întru har. Eshatologia Bisericii este veșnica 
poveste de iubire dintre Dumnezeul cel după fire întreit 
în ipostasuri - Preasfânta Treime cea neîmpărţită și 
nedespărţită și dumnezeul cel după har înmiit în iposta-
suri - Întregul Adam, al cărui ipostas principal este Însuși 
Hristos, Singurul ipostas care are și firea dumnezeiască, 
și firea omenească, Dumnezeu-Omul. Aici teologia cata-
fatică își atinge limitele discursive, căci nu putem descrie 
în suficiente cuvinte și nici înţelege cum Dumnezeu cel 
după fire se face întru totul om după fire fără ca omul să 
devină simultan dumnezeu după fire. Hristos-Dumne-
zeu enipostaziază deplin firea cea zidită a omului, dar 
asta nu înseamnă că ipostasurile omenești pot eniposta-
zia firea cea dumnezeiască nezidită, ci doar pe cea ome-
nească. Luând firea omenească în Ipostasul Său, El a 
îndumnezeit-o întru totul, fără amestecare, fără schim-
bare, fără împărţire, fără despărţire. Hristos, Dumnezeu 
adevărat și om adevărat, de o fiinţă cu Dumnezeu cel 
veșnic și nevăzut după firea Sa dumnezeiască și de o fiinţă 
cu noi după firea omenească, cele două firi desăvârșite 
fiind unite în mod tainic în persoana divină unică a Cuvân-
tului lui Dumnezeu, fără amestecare, fără schimbare, fără 
împărţire, fără despărţire. Iar Sinodul al VI-lea Ecume-
nic din Constantinopol (680—681) a afirmat că Fiul întru-
pat are două voinţe naturale și două energii, una creată 
și alta necreată, unite în mod neseparat în subiectul unic 
al Cuvântului.(http://ro.orthodoxwiki.org/Hristologie)

Firea cea dumnezeiască nezidită este veșnic cuprinsă 
de Trei Ipostasuri Infinite și veșnic inaccesibilă omului 



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 201

zidit. Numărul acesta nu se va schimba niciodată. Omul 
devine dumnezeu după har până la totală egalitate și 
identitate, dar nicidecum după fire. Titlul tezei post-doc-
torale a Arhimandritului Nikolai Sakharov poate fi: 
„Acum, prin harul tău și eu sunt.” Theologia Arhiman-
dritului Sofronie.
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ÎNTÂLNIREA CUVIOSULUI 
SOFRONIE DE LA ESSEX CU 

PUSTNICUL VLADIMIR. CEAIUL 
DE PE MARGINEA PRĂPASTIEI

Stătea pe marginea prăpăstiei celei mai adânci,
Un sfânt pe-atunci necunoscut de lume,
Era numai un tânar diacon, aflat la-nceput, 
Dar el deja purta deja cea mai înaltă luptă:
Mândria și deznădejdea ce-l străbăteau pe rând.
Când dintr-un zbucium și-o furtună ce-i veniră asupră,
În oboseala privegherii și a nevoinţei grele
Simţi că de pe marginea abisului el o să cadă,
Se trase înapoi, și pe-un încins cărbune,
Făcu un ceai, bău cu grijă, ca patima pentru dulceaţă să 

nu-l prindă-ndată,
Și adormi pe-o scândură uscată, sub pătura lui aspră și 

curată.

Apoi se ridică din nou la rugăciune,
Și tot așa purtă ani îndelungi războiul lui sfânt,
Pân’ la deplina biruinţă, ce i s-a dat când a trecut la Dom-

nul, 
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Înconjurat de sfinţi și ucenici, l-adânce bătrâneţi, în sfân-
tul său mormânt.

Pe-atunci, în vremea tinereţii sale, 
Când își făcea un ceai de-acel’ cu umilinţă
Bătrânul Vladimir, un pustnic din vecinătate, se apropie 

de dânsul,
Cerându-i preasmerit cuvânt de mântuire.
- «Să stai, mata, pe marginea prăpastii deznădejdii» îi răs-

punse,
„Și de-i vedea că vei cădea, te trage înapoi, Părinte, și, iaca, 

bea un ceai fierbinte!”
Un ceai îi și întinse atunci pe loc Sofronie lui Vladimir - 

vecinul lui, în însăși cana lui.
Bătrânul binecinstitor primi tăcut umila cană,
Însă acest cuvânt prea nou el nu-l mai auziră.
Gustă din ceaiul cel adânc, plimbându-l în cinstita-i gură,
Însă cuvântul cel amar amestecat cu miere să-l guste oare 

împreună?
„Mai bine să întreb pe mai cercatul meu Părinte” își zise 

luiși slobod.

Se duse mai apoi la al Pantelimonului mult mai desăvârșit 
Părinte,
Și-l întrebară de e bun cuvântul, de e bun?
Acel mai sfânt Părinte - Siluan - auzind dulcele graiul,
Ce i s-a dat mai lin în taina inimii dintru acel preaiscusit 

cuvânt,
A înţeles că-n mănăstirea lui se află, un minunat nou sfânt, 

prooroc și ucenic,
Ce poate să primească chiar al Domnului cuvânt,
Pe care Însuși Preadulcele Mântuitorul Său i l-a descoperit.
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A doua zi, în curte, deși văzu că vrea să-l ocolească, din 
marea cinste ce-i purta,

Bătrânul Sfânt trecu și el pe-aceeași parte a drumului spre 
a se întâlni cu acela care 

Odinioară cu rușine, cerându-și iertăciune
Obișnuia să îl cădească-n Liturghie făcându-i tainic adâncă 

plecăciune, 
Și astfel faţă către faţă se-întâlniră,
Și pentru prima dată, după ani de zile, își vorbiră:
- „Ce-ai spus Părintelui Vladimir, sfinte, oare?”
- „Greșit-am?” iute întrebară ucenicul tânăr, uitând a mai 

rosti acele lungi cuvinte 
Obișnuite între sfinţi, de-ntâmpinare și cinstire,
„Nu, n-ai greșit”, ziseră sfântul, „dar al tău cuvânt prea 

mare, l-ar pune prea mult la-ncercare pe-al nostru cuvios 
Părinte, căci depășește-a lui măsură!

Vino la mine în chilie, spre a-ţi încredinţa caiete ce-s cu 
scrieri pline

Căci am acolo un cuvânt mai sfânt și mai desăvârșit a-ţi 
dărui chiar ţie,

Spre a te scoate întru Domnul, desăvârșit, dintru-a pati-
milor tale robie.

Așa se întâlniră întru cuvânt, doi mari giganţi ai Duhului 
celui Preasfânt.

Cuviosul Sofronie - tânărul diacon, și Părintele său minunat- 
Sfântul Siluan Athonitul.
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„ÎNFRICOȘĂTORUL LANŢ  AL 
JUDECĂRII APROAPELUI”

Povestea un oarecare Ava:
– Am văzut pe unii căzând și am plâns cu lacrimi de 
durere pentru căderea lor. Apoi, am văzut pe alţii 

judecându-i pe cei căzuţi și căzând și ei în aceleași, și 
m-am întristat pentru această taină a fărădelegii care 
lucrează între noi. Dar am văzut și pe unii judecând pe 
cei ce-i judecau pe cei căzuţi, și abia atunci am început 
să-mi plâng chiar și eu nelegiuita-mi cădere în gândul 
judecăţii, și mi-am zis: cu adevărat, subţire și greu este 
de biruit gândul judecării aproapelui meu. Și atunci mi-a 
dat Domnul a vedea înfricoșătoarea taină a fărădelegii 
care se lucrează între noi prin judecarea aproapelui: mii 
și miliarde de canale media care arată patimile și păca-
tele fraţilor noștri, apoi mii și milioane de oameni care-i 
judecă și îi osândesc, săvârșind prin aceasta un păcat prin 
care vrăjmașul îi trage întru aceleași, sau în păcatul cel 
înfricoșător al înălţării deasupra tuturor: mândria – pe 
ei, sau dacă sunt mai puternici, pe cei apropiaţi ai lor – 
apoi mii și sute de mii care-i judecă pe cei care-i judecă 
pe cei păcătoși, apoi mii dintre cei care-i judecă pe cei 
care judecă pe cei care judecă pe cei păcătoși, și tot așa, 
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înfricoșătorul lanţ se prelungește din neam în neam, din 
generaţie în generaţie, până se frânge când ajunge la un 
sfânt al lui Dumnezeu, la Maica Domnului sau la Mân-
tuitorul Hristos, care a venit nu să judece și să osândeas-
că, ci să mântuiască. Singur Hristos poate să nu judece 
pe păcătos și să-l iubească așa cum este, și totuși El este 
Singurul Drept Judecător al tuturor.

– Cum putem birui gândul judecării aproapelui?
– Domnul să ne dea harul de a birui. Singuri nu putem. 

Pe aici ne vin toate căderile noastre. Foarte multe ispite 
se abat asupra noastră imediat ce am judecat pe fratele 
nostru. și nu cred că este cădere fără ca înainte cu o cli-
pă, o oră, o zi sau o lună să nu fi judecat pe aproapele, 
fie și cu o imperceptibilă subţire mișcare a inimii sau a 
cugetului. În familiile noastre, timpul poate crește și mai 
mult: când ne judecăm și osândim părinţii, copii fiind, 
vom cădea întru aceleași peste zeci de ani, dacă nu ne 
căim; unele căderi pot fi mici, dar altele pot fi cu adevă-
rat mari.

– Atunci este cu neputinţă de biruit această ispită.
– Cele ce sunt cu neputinţă la om, sunt cu putinţă la 

Dumnezeu. De îndată ce vezi gândul judecării apropiin-
du-se de tine, alungă-l repede, cu o simplă mișcare a 
minţii. Dacă revine, cugetă repede doar cele rele ale tale: 
pururea să-ţi vezi doar căderile tale și păcatele, patimile 
și fărădelegile pe care le-ai săvârșit, și osândește-te doar 
pe tine zicând: „eu sunt cel mai rău dintre toţi, cel mai 
nevrednic, cel mai ticălos, cel mai păcătos, singur sunt 
vrednic de osânda iadului; astăzi cade fratele meu, mâi-
ne voi cădea eu.” Când omul se osândește și se judecă 
doar pe sine însuși, el nu mai vede căderea aproapelui. 
Astfel se biruiește această ispită. Însă nu în întregime: de 
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înălţările cele mai subţiri asupra celorlalţi pe care nici 
măcar noi înșine nu le vedem, de micile gânduri de osân-
ditoare respingere ale celorlalţi care au patimi sau căderi, 
de privirile pline de tainică superioritate, de duhul mân-
driei care vine din desconsiderarea celor mai mici decât 
noi, care sunt puzderie ca stelele cerului și ca nisipul 
mării numai Duhul lui Dumnezeu ne poate izbăvi, dân-
du-ne pururea inima înfrântă și zdrobită și smerenia cea 
mare a lui Hristos. Dacă-l privești pe fratele tău care se 
luptă cu o patimă sau cade, cercetează-ţi inima: dacă simţi 
oarecare bucurie sau dispreţ pentru căderile lui, este de 
la vrăjmașul. Dacă simţi milă și durere și împreună-
suferinţă cu el, este de la Duhul. Dumnezeu îngăduie 
căderile doar câtă vreme suntem mândri, dacă ne sme-
rim, ele nu-și mai au rostul pedagogic, iar creșterea noas-
tră duhovnicească va curge firesc, fără căderi mari îngă-
duite din pronia lui Dumnezeu.

Plânge căderea fratelui, plânge pe cel care-l judecă, 
dar plânge și pe cel care se face judecătorul amânduro-
ra, în care lucrează o și mai subţire fărădelege: a se cre-
de pe sine mai presus și de unul, și de altul.

Atât de înfricoșător este gândul judecării aproapelui 
încât numai ridicând privirea asupra lui, sau asupra 
lucrului său, deja să te căiești în inima ta văzând gândul 
judecăţii apropiindu-se
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SF. IOAN SCĂRARUL: 
„ÎNCLINAREA DE A NE MÂNDRI 

ESTE O ÎNSUȘIRE SUSŢINĂTOARE 
A FIRII”

„Înclinarea de a ne mândri este o însușire susţinătoare a firii”,

(Sf. Ioan Scărarul „Scara”, p. 361-362). 

Abia prin folosirea ei nefirească, împotriva lui Dum-
nezeu, ea devine păcat, se preschimbă în patimă. (În 
neîntrebuinţarea firească a mândriei ca putere natu-

rală a sufletului identificam poate și originea falsei sme-
renii, ca boală care cuprinde sufletele slabe) La fel și cu 
mânia și toate celelalte puteri sănătoase ale sufletului… 
Păcatul nu are viaţă în sine, el doar parazitează puterile 
sufletești firești, scâlciindu-le sau deviindu-le de la ros-
tul lor firesc. Astfel, inclusiv înclinarea spre mândrie, deși 
putini cunosc acest lucru, este o însușire a sufletului anu-
me, bună în sine, care poate ajunge să fie parazitată de 
patima mândriei. Smerenia curăţă rădăcina firească a 
puterii mândriei, eliberand-o de necurăţia păcatului, 
tămăduind-o de boala mândriei, redând libertatea de 
mișcare ca tindere către Dumnezeu a acestei puteri firești 
sănătoase a omului… Astfel, smerenia este o asceză a 
puterii firești a „înclinării către mândrie ca însușire 
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susţinătoare a firii”, pentru a o păzi de a nu fi înfectată 
de patima mândriei, tot așa cum înfrânarea este o asce-
ză a iubirii pentru a o păzi de curvie, sau postul pentru 
nevoia firească de a ne hrăni, pentru a o feri de lăcomie. 
La fel și în cazul iuţimii, blândeţea o păzește de patima 
mâniei care tinde nefiresc să paraziteze puterea firească 
a iuţimii, care este în sine bună, folositoare, fiind ca o 
coloană vertebrală de susţinere a firii omului. Harul 
curăţește și plinește lipsurile puterilor sufletești… Pline 
de har, puterile sufletești se eliberează de patimile lor 
specifice. Harul arde patimile.

Iată ce spune Sf. Ioan Scararul: „41) Dumnezeu nici n-a 
făcut, nici n-a zidit răul. Deci s-au amăgit unii spunînd că 
unele din patimi sînt fireşti în suflet, neştiind că noi am schim-
bat însuşirile susţinătoare ale firii, în patimi. De pildă: sămîn-
ţa se află în noi prin fire pentru naşterea de copii, dar noi am 
schimbat-o spre curvie; mînia împotriva şarpelui este în noi 
prin fire, dar noi ne folosim de ea împotriva aproapelui; prin 
fire e în noi rîvna pentru virtuţi, dar noi rîvnim cele rele; prin 
fire se află în suflet poftireaslavei, dar a celei de sus; prin fire 
avem înclinare de a ne mîndri, dar împotriva dracilor; la 
fel, bucuria: dar pentru Domnul și pentru faptele bune în sluj-
ba aproapelui. Am primit și ţinerea de minte a răului, dar împo-
triva duşmanilor sufletului. Am primit pofta de hrană, dar nu 
de neînfrînare.” (Sf. Ioan Scărarul, Scara, pp. 361-362 „Des-
pre dreapta socoteală bine deosebitoare”)

 Acest pasaj ne oferă cheia antropologiei, a eticii și a 
tămăduirii omului de patimi.

Un părinte duhovnicesc, înţelegând totuși pericolul 
sprijinirii sufletului pe puterea mândriei, a spus că astăzi 
este atât de putredă, de parazitată aceasta înclinare spre 
mândrie, încât nu ne mai putem folosi deloc de ea pen-
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tru mântuire. Cel mai sigur este să ne coborâm întru sme-
renie: „Cine se înalţă pe sine, se va smeri.”
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DE LA „VEȘMINTELE DE PIELE” 
ALE VECHIULUI ADAM LA 

VEȘMINTELE DE LUMINĂ  ALE 
NOULUI ADAM

Veșmintele de lumină cele noi ale lui Adam (ale Nou-
lui Adam, restaurate de Hristos, pe Tabor), înlocu-
iesc „veșmintele de piele” de care pomenește Panayo-

tis  Nellas,  în celebra sa carte:  „Omul,  animal 
îndumnezeit”, dar ele sunt mai desăvârșite și decât 
veșmintele de lumină primordiale ale vechiului Adam, 
chiar dacă acestea straluceau de mii de ori mai mult decât 
„diademele cele împodobite cu aur și pietre scumpe”, 
după cum spune Sf. Grigorie Palama în Filocalii. Sfântul 
Palama descrie aceste „veșminte de lumină” atât în sta-
rea pre-căderii adamice, cât și în starea finală desăvârșită: 
restaurarea Taborică, în Ipostasul Mântuitorului.

Grăiește dumnezeiescul Palama despre ”veșmintele 
de lumină” ale lui Adam:

„Cuvîntul lui Dumnezeu, milostivindu-Se de firea 
noastră dezbrăcată de această iluminare şi strălucire dum-
nezeiască prin urâciunea căderii, şi luînd-o asupra Sa 
pentru adînca Lui milă, a arătat-o ucenicilor fruntaşi pe 
Tabor iarăşi şi mai frumos îmbrăcată. El a înfăţişat atunci 
ce eram odinioară şi ce vom fi în veacul viitor prin El, 
dacă ne vom hotărî să vieţuim aici, pe cît e cu putinţă, ca 
El, cum zice Ioan cel cu limba de aur.
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De această iluminare şi strălucire fiind părtaş și Adam 
înainte de cădere, nu se afla gol, ca unul ce era îmbrăcat 
într-un veşmînt de adevărată slavă. Ba nu se poate spu-
ne cu cît era mai împodobit decît cei ce îşi acoperă capul 
cu diademe împodobite cu mult aur şi cu pietre scum-
pe. 

Această iluminare şi acest har dumnezeiesc le numeş-
te și marele Pavel, locuinţa noastră cea cerească, zicînd: 
«De aceea suspinînd, dorim să ne îmbrăcăm în locuinţa 
noastră cea din ceruri, că doar vom fi găsiţi îmbrăcaţi, iar 
nu goi» (2 Cor. V, 2—3). Arvuna acestei iluminări dum-
nezeieşti şi a veşmîntului ei a primit-o şi Pavel însuşi de 
la Dumnezeu pe cînd mergea de la Ierusalim spre Damasc, 
ca să spun ca Grigorie Teologul, în clipa în care, înainte 
de a se curăţi de prigoniri, a grăit cu Cel prigonit. Mai 
bine zis, a primit candela mică a marii lumini.” (Filoca-
lia 7, p. 471-472)

Să luăm și un fragment din articolul domnului Marius 
Nedelcu din Ziarul Lumina pe aceeași temă: „În inter-
pretarea Sfinţilor Părinţi, hainele de piele exprimă viaţa 
biologică a omului și mortalitatea naturii alterate de după 
păcat. Teologul grec Panayotis Nellas a acordat o atenţie 
deosebită „hainelor de piele“ în lucrarea sa „Omul, ani-
mal îndumnezeit“. El a arătat că hainele de piele sunt 
mortalitatea biologică (nekrotes) care a devenit a doua 
natură a omului de după cădere. Ideea că mortalitatea 
„înveşmântează“ după cădere natura omului este expri-
mată şi de Sfântul Grigorie de Nyssa, care spune, citat 
de teologul grec, că Adam „şi-a ascuns goliciunea de jur 
împrejur cu piei moarte“ (nekron dermates). Această 
nouă stare schimbă pentru omul căzut viaţa în supravie-
ţuire, iar valoarea principală a vieţii lui nu mai este comu-
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niunea, ci salvarea individuală. Misterul „hainelor de 
piele“ nu poate fi înţeles fără persoana Mântuitorului 
Iisus Hristos. Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat, a asumat 
„hainele de piele“ ale naturii umane, adică mortalitatea 
şi stricăciunea omului căzut, dar le-a supus voii lui Dum-
nezeu. Voinţa naturală a omului a supus-o voinţei divi-
ne, şi „hainele de piele“ devin mijlocul prin care omul 
este transformat. Folosindu-se de moarte, Hristos schim-
bă „hainele de piele“ ale naturii sale umane într-o nouă 
realitate, o realitate hari-că, îndumnezeită. În Hristos 
vedem că destinul „hainelor de piele“ nu este moartea, 
ci învierea.” (http://ziarullumina.ro/misterul-hainelor-
de-piele-de-la-creatie-79853.html)
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„LEGILE” 
COMPARAŢIEI CU CEILALŢI

1. Încercaţi să nu vă comparaţi niciodată cu ceilalţi. 
Dacă cineva vă laudă înălţându-vă în mod direct pentru 
vreo reușită, calitate, faptă bună, spuneţi: „toată slava și 
cinstea și închinăciunea se cuvin lui Dumnezeu, iar mie 
doar rușinea chipului.” Comparaţi-vă cu Dumnezeu pen-
tru a afla cât de desăvârșiţi sunteţi: El are toate atributele 
actualizate la maximum, dintru început. Noi, fiinţe nepu-
tincioase, aflate în devenire, de la potenţial la actual.

2. Dacă totuși vă comparaţi, întotdeauna mergeţi sub 
ceilalţi, coborâţi sub ei: „eu sunt mai rău, mai prost, mai 
mic, mai nevrednic, mai păcătos” decât ceilalţi, tinzând 
către limita de referinţă maximă: eu sunt CEL MAI (rău, 
prost, nevrednic etc.), „eu sunt ultimul dintre toţi.” Atenţie 
la starea lăuntrică: nici măcar în sinea dvs., în gând, să 
nu vă înălţaţi asupra celorlalţi. La început vă va fi greu. 
După câteva luni de exerciţiu veţi vedea deja roadele, și 
după câţiva ani, veţi dobândi primele daruri ale smere-
niei comparative, relative, care se pune sub toţi și se 
osândește doar pe sine. Cine nu se înalţă asupra aproa-
pelui său, păstrează mai mult timp harul Duhului Sfânt. 
Harul se retrage și la cel mai mic semn de înălţare dea-
supra aproapelui.

3. Dacă sunteţi comparaţi de către ceilalţi cu alte per-
soane, nu acceptaţi să fiţi puși deasupra altora în nici o 
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discuţie, ci primiţi doar dacă sunteţi comparaţi în sens 
negativ. Dacă sunteţi evidenţiat superior, negaţi îndată, 
fără nici o teamă, accentuând neabătut și fără a vă lăsa 
intimidaţi superioritatea tuturor celorlalţi faţă de dvs. 
Nici măcar prin tăcere, sau printr-o insesizabilă 
încuviinţare din cap sau o foarte subtilă mișcare a inimii 
să nu acceptaţi să fiţi lăudaţi comparativ cu alte persoa-
ne. Când vă smeriţi, harul Duhului Sfânt vă umple de 
bucurie și de pace, negreșit.

4. Dacă două sau mai multe persoane sunt compara-
te în faţa dvs. în chip negativ, preluaţi cârma discuţiei 
afirmând cu tărie: „Eu sunt mai prost decât amândoi”, 
sau: „Eu sunt mai rău decât toţi aceștia.”

5. Dacă întâlniţi pe cineva încercând să compare două 
persoane foarte importante, încercând să-l determine pe 
„CEL MAI BUN”, nu primiţi, ci spuneţi: „Aceștia doi, în 
desăvârșirea lor sunt incomparabili”

6. Pășind prin comparaţie în jos, coborând spre vârful 
piramidei răsturnate a existenţei, crește și suferinţa, dar 
și dragostea. Dacă la început vă comparaţi în formule 
„negative”: eu sunt mai rău, mai prost, mai mic, mai 
nevrednic, mai păcătos decât toţi, mai apoi comparaţi-vă 
și în formule „pozitive” pe aceste două criterii, spunând 
astfel: „ceilalţi au mai multă dragoste decât mine, ceilalţi 
suferă și mai mult decât mine”, toţi sunt mai buni decât 
mine, mai sfinţi decât mine, mai vrednici decât mine”

7. Nu uitaţi că smerenia aceasta relativă, comparati-
vă, nu este smerenia cea adevărată, smerenia lui Hristos, 
care sălășluiește în cei mai mici, ci este doar smerenia 
ascetică necesară nevoinţei de început. Adevărata sme-
renie necomparativă este altfel, de negrăit, este atribut 
dumnezeiesc prin excelenţă.
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8. Nu uitaţi: smerenia este cel mai greu de dobândit, 
deoarece ca să fii smerit, va trebuie să ne asemănăm cu 
o picătură de apă fierbinte într-un ocean îngheţat com-
plet. De ce? Pentru că lumea întreagă este mândră, stă-
pânită de slavă deșartă, de pofta ochilor și de trufia vieţii. 
Toţi alergăm de obicei …. în sus. Cine pășește pe calea 
dobândirii smereniei, să știe că un an nu este de-ajuns, 
doi ani, deloc nu sunt suficienţi; cinci, zece, douăzeci de 
ani, abia dacă reușim să punem începutul cel bun. Cinci-
zeci de ani, tot n-am dobândit nimica, abia dacă începem 
să înţelegem ceva. Așadar, nu deznădăjduiţi: deși noi 
repede uităm ceea ce învăţăm sau deja știm despre sme-
renie, și din nou cădem în vreo nouă, necunoscută, 
neașteptată formă de mândrie, punem cu nădejde înce-
put bun în fiecare zi. Uneori în fiecare oră, sau chiar în 
fiecare clipă.

9. Acesta este firea smereniei – ostenitoare, deoarece 
merge împotriva puhoiului general al lumii care mereu 
caută exact opusul său, mândria cu cele două forme ale 
sale: înălţarea asupra celorlalţi și slava deșartă care vine 
din arătarea calităţilor noastre celorlalţi și lauda cu fap-
tele și reușitele noastre.

10. Dacă nicicum nu puteţi să vă coborâţi sub aproa-
pele vostru prin osândirea de sine „eu sunt mai rău…” 
nu vă îngrijoraţi: Majoritatea oamenilor din cultura occi-
dentală nu pot acest lucru, este împotriva firii lor, și atunci 
Părinţii recomandă a doua cale: calea recunoștinţei. 
Mulţumiţi lui Dumnezeu necontenit pentru toate: pen-
tru ceea ce sunteţi, pentru darurile dvs., pentru calităţile 
dvs., pentru bunurile dvs., pentru tot ce aveţi și sunteţi. 
Rezultatul va fi tot același: dobândirea smereniei.
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ATOTSMERENIA LUI DUMNEZEU

Părintele Nikolai Sakharov vorbește despre „Smere-
nia ca… atribut al lui Dumnezeu.” (o vom numi 
Atotsmerenia lui Dumnezeu; termenul nu există în 

dogmatică, dar îl propunem pentru generaţiile următoare: 
πανταπεινότητα, всесмирение).

Sf. Siluan Athonitul este primul care distinge Smerenia 
lui Hristos, ca atribut absolut al lui Dumnezeu, de 
smerenia relativă, comparativă, a omului. Dacă smerenia 
nu ar exista în forma ei absolută, ca atribut al lui Dum-
nezeu, omul nu s-ar putea împărtăși de dragostea Trei-
mii. Fără smerenie, dragostea nu se poate dărui, ea rămâ-
ne întoarsă catre sine, egoist. Smerenia dăruiește 
dragostea necondiţionat celorlalţi. Smerenia este însăși 
calitatea iubirii de a se dărui fără întoarcere asupră – care 
este chipul desăvârșit al iubirii perihoretice intratrinita-
re. Absolut necondiţionată. Adică absolut smerită. Fără 
smerenia absolută, Treimea s-ar dezintegra din cauza 
întoarcerii către sine, a egoismului individualist. Iposta-
surile Treimii nu se pot susţine fără Atotsmerenia cea 
absolută, ci ar elimina celelalte ipostasuri, precum în 
dumnezeul monoipostatic islamic.

Atotsmerenia este însăși condiţia Dumnezeului Tri-
personal. Doar Atotsmerenia explică cât de cât cum este 
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posibil „un absolut în trei absoluturi”, adică un singur 
Dumnezeu în Trei Ipostasuri, care este o taină mai pre-
sus de înţelegerea omenească sau îngerească. Altfel, fără 
Atotsmerenie, ar fi imposibil de susţinut Persoana, Ipos-
tasul atotcuprinzător, s-ar cădea în individualism. Fără 
Atotsmerenie, Dumnezeu ar fi, ca la păgâni, un egoist 
individualist, incapabil de dragoste, de perihoreză sau de 
jertfă, posesiv, impersonal. În particular, Ipostasul Mân-
tuitorului s-a făcut om tocmai posedând atributul Atots-
mereniei. Smerenia lui Hristos face posibilă și chenoza 
întrupării, și chenoza morţii pe cruce. Fără smerenie, „goli-
rea de slava cea dumnezeiască” nu ar fi fost posibilă. Din 
fericire, atributul Atotsmereniei lui Dumnezei este veșnic, 
inalienabil și neschimbător. Iar Dumnezeu, neegoist, toc-
mai aceasta dorește, sa împărtășească prin har, întru Prin-
cipiul Ipostatic, tuturor oamenilor, toate atributele Sale 
deplin actualizate, inclusiv atributul Atotsmereniei.

Desigur, bătălia cea mai mare este pentru smerenie, 
întrucât „smerenia câștigă toate.” Ipostasurile omenești, 
având aceeași unică fire, se întrepătrund după chipul 
Preasfintei Treimi, și numai smerenia poate cuceri defi-
nitiv libertatea omului prin dăruirea iubirii necondiţionate. 
Sufletele smerite sunt ușor iubite și primite de toţi întru-
cât libertatea nu le este pusă în pericol; nu există în sme-
renie nevoia de a-l asupri și stăpâni pe aproapele nostru, 
de a-i anula sau răpi libertatea, ci dimpotrivă, de a-i slu-
ji. Smerenia face posibilă întrepătrunderea ipostatică 
desăvârșită, actualizand deplin libertatea omului: tinde 
către atotlibertate, întru harul lui Dumnezeu.
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„SMERENIA CÂȘTIGĂ  TOATE”

Smerenia este și calitatea de a face toate lucrurile mici, 
sau de rușine, tot așa ca pe cele mari și de cinste. Mân-
dria împiedică a sluji aproapelui.

Smerenia este și calitatea Maicii Domnului și a Sfinţi-
lor și în primul rând a lui Dumnezeu de a se uita la celălalt 
oricât de căzut ar fi, cu dragoste și înţelegere. Mândria 
împiedică a iubi.

Smerenia este și calitatea de a se pune mereu sub 
celălalt, în urma lui. Mândria se ridică deasupra tuturor 
și vrea să fie mereu prima.

Smerenia este și calitatea de a mulţumi lui Dumnezeu 
pentru toate. Mândria nu arată recunoștinţă întrucât cre-
de că toate i se cuvin.

Smerenia asumă și poartă și greșeala aproapelui. Mân-
dria nu-și vede nici măcar propria cădere.

Smerenia este și calitatea iubirii de a se dărui 
necondiţionat. Mândria impune condiţii pentru orice 
dăruiește, oferă numai pentru a subjuga. Fiind lipsită de 
dragoste, mândria ia întotdeauna mai mult decât oferă, 
când împrumută pe alţii, dobânda mândriei este maximă.
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Smerenia nu se îndreptăţește niciodată când greșește. 
Esenţa ascunsă a mândriei este și îndreptăţirea de sine 
în păcat: n-am știut, n-am putut, n-am fost eu, etc.

Smerenia umblă numai întru ascultare, mai ales faţă 
de duhovnic, dar și faţă de ceilalţi. Mândria este neas-
cultătoare, își făurește singură lumi imaginare.

Smerenia mult iubește fecioria și întreaga cugetare. În căs-
nicie, se dăruiește desăvârșit celuilalt. Mândria caută curvia 
și desfrânarea, iar dacă se înfrânează, cade în extrema cea-
laltă, ucigând toată dragostea, închizându-se egoist în sine,

Smerenia întotdeauna se tăinuiește pe sine, ascunde 
binele pe care îl face. Mândria vrea să se arate tuturor 
imediat, căutând lauda cu orice preţ pentru orice faptă 
și pentru orice măruntă izbândă. Smerenia, așadar, este 
și calitatea pisicii de a ascunde șoricelul pe care l-a prins, 
din rușine pentru biata făptură. Mândria determină pisi-
ca să arate șoricelul la toată casa, iar mai apoi, desigur, 
tuturor vecinilor din sat.

Smerenia se osândește pe sine întru toate: ea strălucește 
ca un diamant numai în gunoiul ocărilor și a osândirii 
de sine. Mândria fuge ca de foc de gândul: „sunt rău, 
sunt păcătos, am greșit”

Smerenia nu deznădăjduiește niciodată, stă neclintită 
pe temelia dragostei. Mândria, fiind goală pe dinăuntru, 
repede cade în extrema deznădejdei: se și înalţă foarte 
repede în văzduhul închipuirii, dar și se scufundă la fel 
de repede în mocirla patimilor.

Pământul smereniei arat cu rugăciunea și cu ascul-
tarea este proaspăt, bun, curat, roditor: nu este nici arid 
ca deșertul mândriei, nici mocirlos ca deznădejdea pati-
milor. Nici bolovănos ori argilos, ca ogoarele și ţarinile 
care încă nu au fost curăţate de patimi și păcate.
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Smerenia cea adâncă – atotsmerenia – este un atribut 
al lui Dumnezeu Ea este altfel, de negrăit. Smerenia rela-
tivă, ascetică și comparativă, omenească, este nedesă-
vârșită, încă se compară cu ceilalţi, chiar dacă spune: „Eu 
sunt cel mai rău dintre toţi.” Smerenia lui Dumnezeu 
este Absolută. Mândria, iniţial, a fost o trăsătură firească 
a omului, dar ea a fost deformată prin cădere: „prin fire 
avem înclinare de a ne mândri, dar împotriva dracilor;” 
(Sf. Ioan Scărarul, Scara, pp. 361-362 „Despre dreapta 
socoteală bine deosebitoare”)

Smerenia crede în posibilitatea de îndumnezeire a 
omului prin har, în comensurabilitatea ipostatică a per-
soanei omului cu Dumnezeul Treimic. Mândria neagă 
potenţialul de îndumnezeire al omului, căzând astfel într-
un act de sinucidere metafizică. Dacă totuși afirmă acest 
potenţial, o face ca îndumnezeire de sine, ca autoîndum-
nezeire, fără Dumnezeu.

Smerenia își iubește și vrăjmașii, întrucât noi toţi 
suntem una, un singur Adam. Mândria este întotdeau-
na răzbunătoare, egoistă, individualistă.

Smerenia este întotdeauna personală, ipostatică. Mân-
dria este fie impersonală, fie suprapersonală.
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APOFTEGMELE IUBIRII DE 
VRĂJMAȘI

Apoftegmele iubirii de vrăjmași nu sunt greu de împli-
nit, sunt imposibil de împlinit. Dar ceea ce este cu 
neputinţă la om, este cu putinţă la Dumnezeu.

Apoftegme ale iubirii de vrăjmași:
  Dacă cineva spune despre tine că ești rău, tu spune sin-
gur: „Eu sunt cel mai rău dintre toţi” Același lucru spu-
ne-l despre tine și dacă îţi spune că ești „bun”, sau chiar 
„cel mai bun dintre toţi”

  Esenţa iubirii de vrăjmași nu este vreo metodă anapoda 
de a răsuci firescul vieţii bieţilor oameni pentru a obţine 
efecte răsturnate prin strategii de psihologie inversă, ci 
se întemeiază în ontologie, în realitatea adâncă a antro-
pologiei ortodoxe: unitatea firii omului.

  Noi cu toţii-avem ó fire: /Când pe mine mă urăști, /Doar 
pe tine te rănești.

  Eu sunt tu: un singur Adam.
  Dacă cineva te întristează, roagă pe Domnul să-i întărească 
îngerul de pază.

  Dacă cineva te blesteamă, tu binecuvintează-l. Dar tu nu 
aștepta să auzi zilnic cu urechile ocări, insulte și bleste-
me la adresa ta, ci seara, șoptește icoanei din colţ: 
„Doamne, binecuvintează pe toţi cei care m-au bleste-
mat astăzi.” O să fii surprins ce bucurie și ce despovărare 
de iertare te cuprinde chiar și în zilele în care parcă ai 
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avut pace cu toţi, căci în taina minţii oamenilor, chiar și 
a celor mai apropiaţi, se duc bătălii grele și adeseori omul 
are mișcări de blestem ale minţii chiar și fără să-și dea 
seama, de la ispitele vrăjmașului. Însă mulţi se luptă să 
le înfrâneze și reușesc astfel să sugrume crocodilul 
ispitei…

  Dacă cineva îţi otrăvește fântâna, tu caută nu doar să nu 
te răzbuni la fel, ci acoper-o pe a sa și veghează ca nici 
măcar o frunză, o insectă sau o altă vietate să nu cadă 
într-însa și să i-o murdărească. An de an, picură și puţi-
na aghiasmă mare într-însa, să fie desăvârșit curată.

  Dacă cineva te numește prost, tu nu te supăra, ci numește-
te singur „cel mai prost dintre toţi.” Fă la fel și când te 
numește deștept, sau chiar „cel mai deștept dintre toţi.” 
Dacă te numește „cel mai prost dintre toţi”, atunci bucură-
te, dar tinde nu către comparaţie, ci către unicitate și spu-
ne: „Nu, eu sunt singurul prost de pe pământ”

  Dacă cineva îţi cere un pește, dăruiește-i doi pești, nu-l 
învăţa chiar atunci să prindă pește. Întâi odihnește-l și 
potolește-i foamea. În schimb, dacă te roagă dintru înce-
put să-l înveţi să-și prindă singur pește, nu-i dărui repe-
de și grăbit un pește, ci învaţă-l cum să-și prindă pește, 
ca să supravieţuiască. Dacă cineva îţi fură un pește, 
dăruiește-i și undiţa cu care l-ai prins, și actul de proprie-
tate a bălţii din care ai prins peștele. Și desigur, dacă nu 
știe să prindă pește, stai cu el și ajută-l. Dacă-ţi cere să 
împreună-priveghezi cu el la pescuit o noapte întreagă, 
stai două.

  Dacă vrăjmașii tăi au slăbit și au început să te ocolească 
și să te lase în pace, tu nu scădea întru dragostea ta, ci 
roagă-te Domnului și pentru vrăjmașii vrăjmașilor tăi, 
ca și pe aceia Hristos să-i mântuiască și ca trupurile tutu-



VASILE CĂLIN DRĂGAN224

ror vrăjmașilor tăi să se prefacă în sfinte moaște frumos 
mirositoare.

  Dacă cineva se lovește singur, asumă-i tu vina. De exem-
plu: dacă dă cu capul de pragul de sus, roagă-l să te ierte 
că ai pus pragul de sus prea jos. Dacă se împiedică de o 
piatră, roagă-l să te ierte pentru că n-ai alergat înaintea 
lui să-i înlături bolovanul la timp. Precum părinţii faţă 
de copiii neștiutori. Nu spune: așa-i trebuie, dacă n-a fost 
atent. Sau: bine a păţit, dacă n-a ascultat. Expresiile și 
formulările de îndreptăţire și întărire a răului care se 
întâmplă celuilalt, trebuiesc treptat înlocuite cu formulări 
de asumare personală a vinei Întregului Adam: și pentru 
aceasta tot eu sunt de vină.

  Ava Rafail Noica povestește cum se spovedea Părintelui 
Sofronie zicându-i:
‒ Părinte, am greșit, n-am făcut ascultare.
Părintele răspundea:
‒ Eu sunt de vină pentru asta.
‒ Părinte, am păcătuit, am făcut asta și asta.
Părintele Sofronie:
‒ Asta este din vina mea, că nu m-am rugat destul.
Și tot așa, îl despovăra.

  Dacă cineva îţi scoate un ochi, tu oferă-i gratis un 
transplant de retină, plătește-i costurile operaţiei de cata-
ractă, la cea mai scumpă clinică de oftalmologie din lume 
și roagă-te ca ochiul său să fie veșnic sănătos și curat.

  Dacă cineva îţi arde via sau îţi fură strugurii, tu păzește-i 
via sa, împrejmuiește-i-o cu gard, ud-o cu găleata și stai 
de pază la strugurii săi, să nu-i atingă nici măcar graurii.

  Culmea iubirii de vrăjmași este să se considere pe sine 
omul singurul vrăjmaș din toate veacurile, cel mai rău 
dintre toţi și singurul vrednic de osânda iadului, singu-
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rul vinovat, singurul egoist. „Singurul vrăjmaș sunt eu.” 
Interesant este că Siluan spunea: dar nu aceasta este ade-
vărata smerenie, smerenia lui Hristos. Ci ea sălășluiește 
în cei cu adevărat „mai mici.”

  Dacă nu poţi nici să-ţi iubești vrăjmașii, nici să nu-i bles-
temi, nici să nu te răzbuni pe ei, nici să nu-i otrăvești, nici 
să întorci obrazul etc. atunci te poftim în bucătărie la o 
fiertură fierbinte, să ne mai întremăm.

  „Au venit fraţi la avva Antonie zicând: spune-ne un cuvânt 
prin care să ne mântuim. 

– Aţi auzit Scriptura, vă ajunge. Iar ei: și de la tine 
vrem să auzim, părinte.
‒ Spune Evanghelia, „Dacă te loveşte cineva peste 

obrazul drept, întinde-i-l și pe celălalt“ (Matei 5, 39.).
‒ Nu putem face aşa.
‒ Dacă nu-l puteţi întinde și pe celălalt, atunci răbdaţi 

măcar unul.
‒ Nici asta nu putem.
‒ Dacă nu puteţi nici asta, atunci măcar nu răspun-

deţi cu rău pentru rău.
‒ Nici asta nu putem.
Atunci îi spuse bătrânul ucenicului său: fă-le puţină 

fiertură, căci sunt neputincioşi. Şi lor le zise: dacă aia nu 
puteţi, aia nu vreţi, ce să vă fac? Trebuiesc rugăciuni. 
(Patericul egiptean, Despre Ava Antonie)

  Dacă cineva te judecă și te osândește, roagă-te Domnu-
lui să-l proslăvească între sfinţi. În ziua pomenirii omo-
nimului său în calendar, tu gândește-te că și el va fi aco-
lo într-o zi.

  Esenţa iubirii de vrăjmași nu este vreo metodă anapoda 
de a răsuci firescul vieţii bieţilor oameni pentru a obţine 
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efecte răsturnate prin strategii de psihologie inversă, ci 
se întemeiază în ontologie, în realitatea adâncă a antro-
pologiei ortodoxe: unitatea firii omului. Eu sunt tu: un 
singur Adam.

  Să ai zilnic asupra ta carneţelul cel gros cu 490 de file 
(70×7). De câte ori îţi greșește aproapele, însemnează o 
filă cu „îl iert”, și iartă-l.

  Dacă cineva te contrazice, taci, întrerupe conversaţia și 
retrage-te. Dacă nu-ţi primește primul cuvânt, nu poate 
să primească nimic de la tine, și orice dialog ulterior este 
lipsit de ascultare… în schimb, roagă-te ca Domnul însuși 
să-i dea cuvânt bun în inima lui.

  Dacă nu știi cum să cureţi cărarea cuiva care-ţi pune pie-
dici și-ţi închide drumul, alege un bolovan de pe cărarea 
lui, care-l împiedică să meargă mai departe, și dă-l la o 
parte…

  Dacă cineva-și varsă un strop de ură asupra ta, tu varsă 
asupra lui un tsunami de dragoste.

  Dacă cineva face totul împotriva ta, tu iubește-l neconte-
nit și fă totul pentru el, binecuvântându-l și iertându-l în 
pace.

  Dacă cineva îţi pune piedici și-ţi închide drumul, tu 
curăţă-i cărarea sa, și roagă-L pe Hristos să i-o lumineze 
cu Harul Său întru veșnicie.

  Dacă cineva îţi întunecă ziua cu o vorbă urâtă sau cu o 
faptă rea, roagă-L pe Hristos să-i trimită o rază de 
lumină care să-i însenineze nu doar ziua, ci întreaga 
viaţă.

  Dacă cineva te chinuie necontenit, îţi face necazuri peste 
necazuri, te rănește neîncetat, roagă-te pentru el în taină, 
până ce toată ura i se va topi în oceanul dragostei de vrăj-
mași a Mântuitorului.
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  Dacă te urăște cineva, fie el și cel mai mare vrăjmaș al 
tău, iubește-l ca pe copilul tău cel mai cuminte, sau ca pe 
mama care ţi-este cea mai dragă fiinţă de pe pământ.

  Dacă cineva și te insultă, și te lovește, dăruiește-i un câmp 
întreg de flori.

  Dacă te insultă cineva, dăruiește-i o floare.

Notă: La Sfinţii Părinţi, virtutea centrală este discer-
nământul duhovnicesc. Anumite exagerări intenţionate 
de expresie ale acestor apoftegme sunt menite doar să 
arate forma extremă a iubirii vrăjmașilor. Desigur, fieca-
re decizie importantă a vieţii noastre se ia cu povaţă și 
cu binecuvântarea duhovnicului, pentru a nu greși nici 
în duh, nici în faptă, nici în cuvânt.
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„PETRU, IACOV ȘI IOAN NU 
SUNT TREI OAMENI, CI TREI 

IPOSTASURI ALE ACELUIAȘI OM”

Sfântului Grigorie de Nyssa: „ Petru, Iacov și Ioan nu 
sunt trei oameni, ci trei ipostasuri ale aceluiași om” 
(PG. Vol. 45, Scrisoare către Avlavie – „Cum că nu 

sunt trei dumnezei”, p. 135).

Cuv. Antonie Hrapoviţki: „Discuţie între un 
creştin și un mahomedan despre adevărul 

Preasfi ntei Treimi” :

„… – La asta deja voi putea răspunde şi eu! – a excla-
mat psaltul cu bucurie, ascultându-l cu aceeaşi uimire 
pe călător. – Apostolul Pavel spune cum, odată întorşi la 
Hristos, cei care înainte se vrăjmăşeau, grecii şi iudeii, 
au devenit toţi împreună un singur om. Iată ce spune el 
despre Mântuitorul: „El este pacea noastră, El care a făcut 
din cele două – una, și apoi: ca, întru Sine, pe cei doi să-i 
zidească într-un singur om nou și să întemeieze pacea” 
(Ef. 2:14-15). Iată de ce tot citeam la părinţii Bisericii şi 
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nu înţelegeam: ei totdeauna spun că fiinţa oamenilor una 
este, precum e şi fiinţa Sfintei Treimi, numai că unitatea 
noastră este slăbită de păcatele oamenilor și se reface prin 
răscumpărarea lui Iisus Hristos… Da, da, – a adăugat 
Fedotovici, parcă amintindu-şi ceva – Sfântul Grigorie 
de Nyssa chiar spune aşa: tu mă întrebi cum pot fi Tatăl, 
Fiul și Sfântul Duh nu trei dumnezei, ci un Dumnezeu, 
dacă oamenii, spre exemplu Petru, Pavel şi Ioan, totuşi 
nu compun un singur om, ci trei oameni. La asta îţi voi 
răspunde, – continuă Sf. Grigorie – că această expresie – 
„trei oameni” – nu este corectă, omenirea este una, dife-
rite sunt doar persoanele. Astfel este în omenirea, care 
este limitată, strâmtorată și păcătoasă, iar în Dumnezei-
re, unde toate Feţele sunt sfinte, netrupeşti şi nelimitate, 
unde nu este nici un fel de despărţire, „dar într-adevăr 
unul este Dumnezeul nostru.”

– Da, aproximativ aşa, – a adăugat călătorul – Tu repeţi 
după memorie cuvintele sf. Grigorie din epistola sa către 
Avlalie.

Faţa imamului ardea și de bucurie, şi de luptă; respi-
rând greu din cauza emoţiilor, el a spus:

– Eu nu-l cunosc pe sf. Grigorie – spune-mi asemenea 
cuvinte ale lui Iisus, din care eu aş vedea că dragostea și 
raţiunea între oameni trebuie să biruiască cu atâta pute-
re, încât ei vor fi una în mulţimea lor; atunci eu voi cre-
de în Sfânta Treime și voi fi creştin.

Spunând asta, Ibrahim s-a ridicat brusc şi a exclamat:
– O, atunci voi înţelege de ce creştinii preţuiesc atât 

de mult Treimea lor! Eu voi înţelege că a crede în unita-
tea Tatălui şi Fiului este necesar pentru a nu ceda în faţa 
dezbinării noastre comune pe pământ, ci a aştepta o via-
ţă mai bună, fiindcă, dacă până şi în Dumnezeul cel ade-
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vărat există mulţime în unitate, oare ne putem îndoi că 
și dezbinarea noastră se poate sfârşi, când și noi vom fi 
una, asemenea Dumnezeului celui unul în Treime! Găseş-
te-mi aşa cuvinte în Evanghelie sau în Noul Testament, 
exclamă el din nou, și eu voi preţui învăţătura despre 
Treimea voastră mai mult decât orice alte cuvinte ale lui 
Iisus. 

– Iată aceste cuvinte – a spus cu bucurie Ivan Fedoto-
vici, deschizând Noul Testament pe care chiar atunci i 
l-a întors imamul. – Ascultă rugăciunea cu care Iisus Hris-
tos a încheiat poveţele de rămas bun către ucenicii Săi: 
„Şi nu numai pentru aceştia Mă rog, ci și pentru cei ce 
vor crede prin cuvântul lor întru Mine, ca toţi una să fie, 
precum Tu, Părinte, întru Mine și Eu întru Tine, ca și aceş-
tia întru Noi una să fie; ca să crează lumea că Tu M-ai tri-
mis.” (Ioan 17:20-21)

Fedotovici începu să citească cu voce puternică și 
solemnă, dar la cuvintele „ca să crează lumea”, vocea i 
s-a înmuiat de lacrimi și el continua să citească plângând: 
„Ca să fie una, precum Noi una suntem; Eu întru ei și Tu 
întru Mine, ca să fie ei desăvârşit întru una, şi ca să cunoas-
că lumea că Tu M-ai trimis şi i-ai iubit pre ei, precum pre 
Mine m-ai iubit” (Ioan 17:22-23)”

(https://paterika.wordpress.com/2011/07/21/cuv-anto-
nie-hrapovitki-discutie-intre-un-crestin-si-un-mahome-
dan/)
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IUBIREA DE VRĂJMAȘI PE 
ÎNŢELESUL COPIILOR

  Caramele sunt bune la gust, ele aduc multă plăcere copii-
lor. Dar, adeseori, plăcerea este cel mai mare vrăjmaș al 
iubirii aproapelui. Dacă nu primești destulă plăcere pentru 
că trebuie să împarţi o pungă de caramele cu fratele tău, 
sau cu mulţi alţi copii, atunci ai de ales între două lucru-
ri: primul, să-l ucizi, să-l furi sau să-l sari pe fratele tău 
pentru a mânca singur toată punga; al doilea, să rabzi 
suferinţa neplăcerii de a nu fi mâncat destule caramele. 
Crezi nu crezi, acest lucru este mobilul tuturor relelor 
dintre fraţi. Așadar, cine se strâmtorează pe sine pentru 
fratele, dobândește Harul și binecuvântarea lui Dum-
nezeu.

  Rugăciunea pentru întreaga lume nu înseamnă că tre-
buie să-i pomenești pe toţi deodată, pe fiecare după nume-
le său, miliarde de alte ipostasuri din întreaga lume. Ci, 
spunând doar „miluiește-mă, Doamne”, în tine însuţi 
sunt cuprinși toţi ceilalţi oameni, toţi cei vii și adormiţi. 
Toţi avem aceeași fire, suntem deja una, prin facere: un 
singur OM, în miliarde de ipotasuri. Eu sunt tu. Noi, 
suntem voi.
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  Dacă vrăjmașii tăi te alungă din căsuţa în care locuiești, 
nu-i urî, dar nici nu deznădăjdui. Lasă casă, lasă toate și 
dă-te întreg lui Hristos. El te va păzi neîncetat.

  „Copacul” iubirii de vrăjmași crește în condiţii de ură 
extremă, acolo unde s-au adunat munţi de răutate; el nu 
se sufocă, nici nu se uscă, întrucât se adapă din ploaia 
harului și din lumina lui Hristos, cea nepământească, 
nezidită. Iubirea de vrăjmași răsare în mijlocul iadului. 
Ţinându-și mintea în iad, și nedeznădăjduind, Siluan și-a 
putut birui și alunga vrăjmașii: ei nu suportă chinuriule 
iadului și fug de ele, deci și de mintea care petrece în 
mijlocul acestor flăcări, care din chin îi devin pace și mân-
gâiere. „Când îmi ţin mintea în iad, sufletul meu este în 
pace și se odihnește”, spune Sfântul…

  Când urci scările copilăriei, să ai mereu în minte că ele 
sunt modele ale Marii Scări – Scara Raiului, care este sca-
ra urcușului duhovnicesc spre împărăţia cerurilor. Aju-
tă-ţi toţi vrăjmașii să urce pe această scară. Dacă vreunul 
dintre copii te doboară din invidie sau răutate, tu nu-i 
socoti păcatul, ci pune repede început bun din nou, suind 
prima treaptă și nerăzbunându-te. Nu te gândi niciodată 
să-l dai și tu jos. Dar dacă-l vezi căzând, întristează-te, 
nu te bucura de nenorocirea lui doar pentru că odinioară 
te-a rănit, ci roagă-te Domnului ca toţi vrăjmașii tăi să 
ajungă în cer și să se mântuiască…

  „Tu pururea să-mi zici câine!.” Când cineva acceptă de 
bunăvoie să  fie numit „câine” de vră jmașii săi, 
dobândește smerenia. Ne îngăduim totuși o notă: Unii 
se bucură și se simt onoraţi când sunt numiţi „vultur” 
sau „leu”, dar se simt înjosiţi când sunt numiţi „câine”, 
sau „măgar.” Ei nu se simt „comparaţi cu animalele” în 
sens negativ la animalele din anumite specii, dar se 
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lezează când sunt comparaţi cu anumite specii pe care 
le cred inferioare. Este semn al bolii sufletului faptul că 
oamenii consideră  unele animale demne de a fi 
asemănate, iar altele nu. Omul este mai presus de ani-
male, prin gândul lui Dumnezeu de a deveni „dum-
nezeu după har.” Însă Sfântul Siluan Athonitul, spu-
nând unui muncitor care s-a mâniat pe el și l-a numit 
„câine”: „Tu pururea să-mi zici câine” a intrat pentru 
totdeauna în istoria culturii ascetice bisericești. Această 
replică este absolut fenomenală. „Tu pururea să-mi spui 
câine” este lepădarea desăvârșită a iubirii de sine și a 
egoismului. Este o replică de sfânt, care nu încetează să 
uimească sufletele oamenilor prin smerenia și adânci-
mea ei duhovnicească. Se spune că omul acela s-a ruși-
nat atât de mult în acea clipă, încât pentru totdeauna l-a 
cinstit pe Siluan ca pe un mare sfânt.

  Până ce trece ispita, ţine-te ferm de de parul care-ţi va 
salva viaţa. Nu-i da drumul, mai ales în mijlocul ispitei. 
După ce trece valul, poţi să revii cu picioarele pe pământ. 
Aceasta înseamnă „și să-ţi ţii mintea în iad, și să nu 
deznădăjduiești” deopotrivă. În momentele de cumpănă 
nu te încrede în puterea ta, ci în ceva sau Cineva mai 
puternic decât tine. Pentru răbdarea ta în ispită, vei pri-
mi din cer o preafrumoasă cunună.

  Privește-l îndelung în ochi pe cel ce te-a rănit. Dacă se 
rușinează, zâmbește-i cu dragoste. Dacă nu se rușinează, 
plânge, varsă câteva lacrimi demne și senine. Nu pentru 
rana ta, ci pentru suferinţa sa… pentru căderea sa…

  Florile iubirii de vrăjmași au o mireasmă aparte, și plă-
cută, și dureroasă: tristeţea lor este bucuroasă. „Fericita 
întristare” a harului Duhului Sfânt care acoperă suferinţa 
de a fi rănit de vrăjmașii tăi.
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  Seminţele iubirii de vrăjmași sunt nepreţuite, căci 
nepreţuită este însăși această floare pe pământ. Dar voi 
dăruiţi-le tuturor, gratuit, fără nici un preţ. Folosiţi sigla 
dicţionarului Larousse: „Je sème à tout vent”

  Am văzut un copil care planta pentru prima dată o semin-
cioară a iubirii de vrăjmași, în pământul arid și nerodi-
tor, iar lângă el era un bătrân care dobândise deja darul 
însutit: un stejar uriaș al acestei iubiri a tuturor vrăjmași-
lor lui. Și, uimitor, lucru, fiecare invidia pe celălalt: cel 
mic, pe cel mare pentru măreţia copacului său, cel mare, 
pe cel mic, pentru harul începătorului, pentru începutul 
bun pe care l-a pus. Și cel mare, privind pe cel mic cum 
îngropa sămânţa iubirii de vrăjmași, udând-o cu stropi-
toarea lacrimilor sale, și luând aminte deopotrivă la 
uriașul său copac al „iubirii tuturor vrăjmașilor” a ros-
tit: „Cu adevărat, eu încă nu am pus început bun pentru 
iubirea de vrăjmași” Și spun bătrânii că dacă s-ar fi mân-
drit faţă de copil cu măreţia copacului său, îndată ar fi 
pierdut harul și tot copacul i s-ar fi uscat…

  Nu te gândi că trebuie să faci ceva anume pentru a deveni 
una cu toţi. Noi toţi suntem deja unul, prin firea noastră, de 
când suntem bebeluși, mai concret din clipa zămislirii până 
la bătrâneţe, dar și dincolo de moarte, întru veșnicie. Dar 
puterea de a iubi o dă Duhul Sfânt. Tu asta caută neîncetat.

  Când ai găsit floarea iubirii de vrăjmași, păzește-o toată 
viaţa. Floarea iubirii de vrăjmași are două planuri siner-
gice: unul este lupta pentru dobândirea ei, al doilea este 
lupta pentru păstrarea, pentru păzirea ei neîncetată.

  Nu analizaţi nimic, niciodată în viaţa duhovnicească. 
Analiza este un proces al minţii raţionale, al minţii-jude-
cată. Mintuliţa, de îndată ce omul stă în ea chiar și o clipă, 
lepădând rugăciunea și vederea duhovnicească simplă, 
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aduce cu sine plaga cea mai mare a nevoitorilor: căderea 
în întunericul minţii-judecată, pierderea luminii soarelui 
celui nezidit, care poate dura chiar și câteva săptămâni 
sau luni, din pricina întoarcerii către sine. De ea de tem 
și se îngrozesc toţi sfinţii. Ocoliţi căile minţii-judecată. 
Nu analizaţi, nu intraţi în „logica” ei. Trăiţi totul precum 
copiii… precum voi înșivă, copii.

  Floarea iubirii de vrăjmași își înfige adânc rădăcinile în 
straturile ontologice ultime ale firii lui Adam de unde se 
adapă cu apa cea mai curată, spre deosebire de florile 
iubirii de sine care se adapă doar din straturile de supra-
faţă, psihologice ale Omului.

  De aceea iubirea de vrăjmași nu moare niciodată, fiind 
singura iubire adevărată, sigură, criteriu negreșalnic al 
adevărului: ea rezistă la secete extreme, luându-și apa 
din roua harului Duhului Sfânt, dar și la temperaturi 
foarte scăzute, luându-și căldura din lumina cea nezidită 
dumnezeiască. În mijlocul deșertului ea devine izvor, în 
mijlocul gheţurilor și a întunericului, ea face o sferă de 
doi kilometri de lumină și căldură în jurul ei, topind zăpa-
da în jurul ei acolo unde crește.

  La celălalt pol, iubirea de sine, crescută în umiditatea 
suavă și fragilă a plăcerilor psiho-somatice deșarte, repe-
de se ofilește, se uscă și piere.

  Iubirea de vrăjmași, nici plăcerile și dulceţurile cele 
duhovnicești nu și le îngăduie peste măsură, știind că 
plăcerea, chiar cea suprafirească, poate să o prăpădească.

  Iubirea de vrăjmași potolește setea mai ales atunci când 
nu mai aveţi nici o altă sursă de apă. Este apa pustiului, 
a deșertului, care se dă atunci când toate izvoarele ţi-au 
secat. Preadulce este gustul ei și cine o bea nu mai înse-
tează degrabă.



VASILE CĂLIN DRĂGAN236

  La început, iubirea de vrăjmași este ca un firicel subţire de 
apă curată care vă răcorește inima, atunci când, altă dată, 
eraţi – pentru aceleași motive – sufocaţi de ură, iar inima vă 
era un deșert arid. Treptat, firicelul va crește și va deveni un 
șuvoi puternic, asemenea iubirii lui Hristos pe Cruce. Totală.

  La început, iubirea de vrăjmași este numai chin și sufe-
riţă, un sâmbure uscat și colţuros pe care ne chinuim să-l 
sădim într-un pământ crăpat de secetă și neroditor. Când 
dă prima mlădiţă o să râdeţi cu bucurie, surprinși de 
această nepământească, preafrumoasă și „nefirească” 
răsărire în pământul cel pustiu. Iubirea de vrăjmași chiar 
în acele locuri crește: pe drumul pietruit, printre spini, în 
deșertul iubirii. Treptat, însă, ea devine tot mai superbă. 
După un timp, floarea ei crește atât de frumoasă și de plă-
cut mirositoare, încât inundă întreaga lume cu parfumul 
ei. Libertatea lăuntrică a celui care-și iubește vrăjmașii 
este ca un cer albastru însorit de vară. Creșterea ei este 
însă, paradoxală: cu cât crește mai mare iubirea de vrăj-
mași, cu atât mai mare este și suferinţa. Taina ei stă în 
firescul nemărginit al harului care o însoţește.

  Când vă iertaţi vrăjmașii, nu așteptaţi ABSOLUT nimic 
în schimb. Aceasta este calitatea însăși a iubirii de vrăj-
mași – se dăruiește total necondiţionat, fără nici un pic 
de întoarcere asupră. De aceea este atât de superbă.

  Celui care vă insultă nu-i răspundeţi după nebunia lui. 
Căderea însăși îi este o pedeapsă suficientă, iar suferinţa 
de a-și jigni fratele, cumplită. Nici nu vă întunecaţi ini-
ma. Hristos strălucește în inima celui rănit ca un diamant, 
ca 1000 de sori de lumină nezidită.

  Roagă-te pentru vrăjmașii tăi cei mai mari cu aceeași pof-
tă cu care mănânci o ciocolată enormă, sau o îngheţată 
foarte gustoasă.
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  În matematica iubirii de vrăjmași, dacă un copil îţi dă o 
palmă, tu ai plus 1 și el minus 1. Dacă îi tragi una înapoi, 
el are plus 1 și tu ai minus 1. Dacă întorci obrazul, tu ai 
plus 100 și el minus 100. Dacă te lovește și peste celălalt 
obraz, 100 devine 1000. La tine la plus, la el la minus. 
Câștigi sigur la puncte. Contabilitatea iubirii de vrăjmași 
este cea mai sigură: pentru fiecare rău pe care-l suferi 
fără să te răzbuni, primești de mii de ori mai multă putere 
decât dacă te răzbuni. În banca cerească ţi se adună sume 
incredibile prin iubirea de vrăjmași: miliarde și miliarde 
de bani duhovnicești. Economii sigure și veritabile, 
bogăţie de nejefuit.

  Vrei să fii un copil adevărat? Iubește-ţi vrăjmașii. Poate 
mă vei întreba: doar astfel pot fi „adevărat”? Da. Iubirea 
de vrăjmași este singurul criteriu sigur al adevărului. 
Nu-i da în cap cu lopăţica celui ce-ţi aruncă nisip în ochi. 
Mai bine îmbrăţișează-l și iartă-l!

  Mulţi credem că vrăjmașii sunt ontologic separaţi de noi 
și, de aceea, că pot fi urâţi fără pată. Dar, antropologia orto-
doxă vede Întregul Adam drept o singură „plasă”-ţesătură 
cu miliarde de ochiuri. Vrăjmașii noștri nu sunt decât alte 
ochiuri-ipostasuri ale aceleiași plase, năvod, pânză. Toţi 
suntem Unul, o singură „plasă” cu miliarde de ochiuri.

  În timpul postului, adesea apare ispita de a principiali-
za răul, datorită greutăţii vieţii duhovnicești și a nevoi-
nţei. Dar, în bine, nu-ţi fie teamă. Vrăjmașii se întemeiază 
doar pe parazitarea binelui, întrucât ontologic, răul nu 
are subzistenţă în sine. Cei răi nu pot sta „în sine.” Pur 
și simplu n-au viaţă. Nu există două principii egale – 
binele și răul – cum susţin dualiștii, niște eretici gnosti-
ci, ci doar binele este substanţial. Răul este un eșec, o 
deviere, o scâlciere, o ratare a binelui. Așadar, cu încre-
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dere în bine. Vrăjmașii binelui tot din bine se hrănesc 
pentru a-și umple cu sevă fragilele mlădiţe. Chiar când 
răul pare atotbiruitor, tocmai din aceasta se vede atotpu-
ternicia lui Dumnezeu. Mulţi copii cred – din poveștile 
copilăriei – că Balaurul este la fel de puternic precum 
Făt-Frumos, crezând că răul este egalul binelui, însă balau-
rul este în realitate o scâlciere, o deviere, iar Făt-Frumos 
este Principiul Binelui – Hristos Persoana, Dumnezeul 
cel Atotputernic, care cu o simplă privire poate birui 
întreg răul de pe suprafaţa pământului, într-o singură 
clipă. Acest „Făt-Frumos” este Adevărul.

  Construieș-ţi piramida fiinţării invers :
  Piramida răsturnată a fiinţării are la vârf pe Hristos care 
poartă povara tuturor miliardelor de „cuburi” – a se citi 
Persoane. Piramida socială uzuală are pe cei „mai mari” 
care stau pe umerii celor „mai mici”, suindu-se pe ei 
pentru a primi slavă deșartă, faimă, putere, etc. Hristos 
răstoarnă piramida socială a fiinţării și se pune pe sine 
în vârful ei. Coboară spre El.

  „Linii” în viaţa copiilor :
  Dacă tu mergi „pe linia” celor care iubesc să se joace cu 
lucrurile pătrate care se construiesc pe verticală, iar alţii 
merg „pe linia” celor care iubesc să se joace cu obiecte 
rotunde care se rostogolesc pe orizontală, nu faceţi din 
asta un motiv de polarizare. Hristos îi iubește și pe cei 
care construiesc pe verticală, și pe cei care se rostogolesc 
pe orizontală, deopotrivă. Crucea unește și verticala și 
orizontala.

  Pe copiii bolnavi, chiar dacă v-au supărat odinioară, să 
nu-i stingheriţi cu nimic. Cercetaţi-i în suferinţă și întăriţi-i 
cu dragostea și rugăciunea voastră. Faceţi-vă de toate lor, 
slujitori smeriţi și răbdători… Boala însăși le este dascăl 
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pentru toate. După ce se tămăduiesc, puteţi să vă jucaţi 
din nou împreună ca înainte…

  Dacă te ceartă cineva în public, pe drept sau pe nedrept, 
smerește-te. Nu te tulbura, nu riposta, nu-l urî. Este ade-
vărat că întâi se cuvine să-ţi atragă atenţia în particular, 
dar dacă nu face asta, ci direct sare la mustrarea ta publică, 
nu te supăra, ci iubește-l și pe el și pe toţi cei prezenţi, 
chiar dacă se uită la tine de sus. Ferește-te să te răzbuni 
vreodată, sau să te mânii, ci dăruiește-i dragostea ta neș-
tirbită. Dumnezeu vede toată nevoinţa ta în bine, și-ţi va 
răsplăti în ascuns. Pe cei tari, Dumnezeu, cu încredere, 
îi supune la încercări mai mari, pentru a le tripla cununile.

  În ceea ce-L privește pe „Zdreanţă”, tu să nu faci precum 
ceilalţi din poezie, care se răzbună pe câinele care a furat 
oul și îl pedepsesc cu un ou fierbinte. Dacă a furat, 
înseamnă că i-a fost foame, răcește-i totuși, răbdător și 
blând, și pe cel de-al doilea ou după ce i l-ai fiert. Da, da, 
mai dăruiește-i încă un ou, și Domnul, vâzând inima ta 
bună, negreșit îţi va da din belșug nenumărate alte ouă. 
Dacă vei răspunde răului cu rău, vei deveni, tu însuţi, o 
„zdreanţă.” Să ai mereu pregătit nu un ou în plus doar, 
ci un întreg cofrag de ouă pentru Zdreanţă, și să nu ai 
nici o reţinere în a-l hrăni din belșug.

  Dacă vrăjmașii tăi mănâncă la grădiniţă sau la școală doar 
sandwich-uri gustoase cu brânză și cu carne, iar tu posteș-
ti, înseninează-ţi faţa. Postul aduce sănătate și trupească, 
dar mai ales sufletească. Dar nici tristeţea după hrana de 
dulce pe care o simţi, nu o judeca greșit: ea este firească, 
are rolul ei de a semnala lipsa plăcerii, lasă-o să se mani-
feste și ea până ce scade și trece de la sine. Harul postu-
lui când vine, repede ne tămăduiește firea, plinește toate 
lipsurile și ne umple de bucurie duhovnicească. La sfârșit 
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postitorii sunt mai luminoși și mai sănătoși decât cei care 
nu postesc. Dar nici pentru aceasta nu te mândri, ci 
osândește-te întru toate.

  Dacă vezi că ai trecut deja de câţiva anișori și tu tot nu 
te poţi împăcă și ierta cu cei care te rănesc, nu deznădăj-
dui. Dacă nu poţi să întorci obrazul, atunci măcar nu le 
răspunde cu aceeași monedă. Dacă nu te poţi opri din a 
le răspunde cu rău, atunci mergi la chioșcul din colţ și 
spune vânzătoarei să-ţi ofere o îngheţată gratis din par-
tea noastră. De rugăciune este încă nevoie. O dată ne-am 
trezit cu tot cartierul de copii solicitând îngheţata gratis, 
încât nu mai știam dacă pentru neputinţa lor de a purta 
răul, sau pentru pofta de îngheţată au lepădat cuvân-
tul…

  Tot răul scrie-l pe apă. Caută, pe cât se poate, o apă 
curgătoare, ca răul să nu se adune…

  Pe faptele tale (greșelile tale) pune lupa. Greșelile aproa-
pelui fă-te că nu le vezi. Dacă cineva insistă să-ţi arate o 
greșeală a fratelui tău, chiorăște-te și spune-i că nu vezi 
nimic.

  Dacă cineva îţi îneacă toate corăbiile, tu dăruiește-i aripi 
de fluture ca să zboare. Dacă cineva te bârfește, tu 
vorbește-l de bine înaintea tuturor. Dacă te urăște, tu 
iubește-l. Dacă te fură, dăruiește-i încă până plinești 
nevoia lui. Dacă te lovește, întoarce-i obrazul și-l iartă. 
Dacă te minte, spune-i mereu adevărul. Dacă te înșeală, 
fă-i mereu dreptate. Dacă te mânie, zâmbește-i cu dra-
goste și blândeţe. Dacă de deranjează, să nu-l stinghereș-
ti niciodată cu nimic. Dacă strigă la tine, vorbește-i cu 
blândeţe. Dacă te blesteamă, binecuvintează-l. Orice rău 
îţi face, fă-i un bine. Dacă nu reușești să-i faci opusul, fă-i 
un alt bine. Fii chiar creativ (deși este puţin mai greu, 
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căci fapta bună stă pe opusul ei): dacă îţi strică o jucărie, 
oferă-i o prăjitură. Dacă se caţără înaintea ta, coase-i un 
nasture la cămașă. Dacă te calcă în picioare, pune-l pe un 
pomelnic. Dacă te jignește, sădește-i un pom. Dacă te 
scoate din sărite, oferă-i o iconiţă. Fie că sunt creative, fie 
că sunt opusul răului, întoarcerile în bine îl scot pe celălalt 
din neputinţa temporară de a săvârși binele și îl opresc 
de la rău. Creativitatea te ajută mai ales atunci când nu 
știi cum să-i faci un bine celui ce ţi-a greșit.

  Dacă cineva te lovește pe obrazul drept, tu întoarce-i și 
obrazul stâng. De obicei, ispita se oprește aici. Dacă te 
lovește și peste celălalt, tu nu ceda ispitei de a-l lovi îna-
poi, ci fă încă un pas înainte: sărută-l pe ambii obraji cu 
smerenie și blândeţe.

  De continuă să te lovească, sărută și obrajii tuturor rude-
lor sale, părinţi, fraţi, surori, fii și fiice. Hristos a văzut 
deja mucenicia ta încă de la prima palmă și încă de la pri-
mul sărut. Smerește-te până biruiești tot iadul din lăuntrul 
lui. Coboară fără teamă în iadul său, împreună cu Hris-
tos. Dacă iadul inimii tale este gol și luminos, la fel se 
cuvine să fie și al aceluia.

  Dacă după îndelungă rugăciune, răbdare și plânset, vrăj-
mașul tău încetează ura și începe iarăși să te iubească, 
atunci să fii foarte răbdător cu el, ca să nu strici totul. La 
început, dragostea lui va fi ca apa ruginită de pe ţeava 
care a încetat mult timp să mai curgă. Nu o închide, las-o 
să curgă până se curăţă, oricât de mare ţi-ar fi sila. Toţi 
păcătoșii care se întorc după o îndelungă perioadă de 
rătăcire la Hristos, reînvăţând târziu împreună-vieţuirea 
cu harul, pot avea mișcări ale sufletului neplăcute, 
dizgraţioase, caraghioase (vai! dacă le-am vedea chiar și 
în aceste condiţii informale adevărata lor frumuseţe, ce 
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binecuvântaţi am fi!), infantile, aparent nepotrivite, ames-
tecate cu gesturi anapoda, chiar puţin ciudate, până ce 
se echilibrează în viaţa duhovnicească, întărindu-se în 
bine. Adu-ţi aminte că Sfânta Pelaghia spărgea geamu-
rile surorilor la Mănăstirea Diveevo și aranja pietrele de 
pe marginea drumului, apoi a devenit cea mai mare 
Sfântă. Nu-i judecaţi nici pe fraţii începători. Și voi aţi 
fost odinioară începător…. nu fă greșeala multor nevoi-
tori, care văzându-se plini de har și de înţelepciune, au 
început să-i judece pe cei abia aflaţi la început, pierzând 
ei înșiși harul. Harul se retrage de la cei mândri, dar și 
de la cei care-i judecă pe cei mândri, devenind chiar ei 
astfel mândri. Să ne smerim fraţilor și să zicem chiar la 
jumătatea drumului sau la sfârșitul drumului: eu încă 
tot nu am pus început bun.

  Nu te întrista dacă ești „cel mai mic dintre toţi.” Cu aceste 
cuvinte au semnat zeci de stareţi și monahi atoniţi o carte 
de demult care se numea „Tomosul aghioritic.” Nu 
contează dacă nu știi acum despre ce era vorba în cartea 
aceasta, dar e bine să știi că bătrânii aceia erau de fapt, 
„cei mai mari dintre toţi bărbaţii din întreaga lume.”

  Aceasta este puţin mai grea, dar nu imposibilă; nu 
deznădăjdui, ea se poate împlini cu ajutorul lui Dum-
nezeu: să nu urăști niciodată un copil pentru greșeala 
lui, ci urăște doar greșeala sa, iar pe el continuă să-l iubeș-
ti și să-l preţuiești. Dacă ţi-a stricat o jucărie, sau te-a lovit, 
sau te-a supărat cu ceva, niciodată să nu urăști per-
soana-copilul, ci doar ceea ce a făcut neplăcut ţie. O 
jucărie, două jucării, zece jucării, sau chiar mii de jucării 
nu fac cât o persoană-copil. Ba chiar nici măcar toate 
jucăriile din cosmos, ori întreg cosmosul nu preţuiesc cât 
colegul tău de joacă.
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  Gândurile și cuvintele bune, seamănă-le „à tout vent.” 
Poate seminţele lor vor rodi odată un câmp întreg de 
păpădii…

  La o fetiţă cuminte (nu-i mai ţinem minte numele, parcă 
Sara o chema) au venit câţiva colegi de grădiniţă să se 
joace. Vrând să-i omenească după cum se cuvine, le-a 
pus înainte o grămadă mare de poame, și mai sănătoase, 
și mai stricate pe ici pe colo. Aceia, au început să ia din 
grămadă pe cele mai stricate, lăsându-le pe cele mai fru-
moase și mai sănătoase fetiţei gazdă.

Aceasta, s-a minunat zicând:
‒ Cu adevărat aceștia sunt colegii mei de grădiniţă!

  La o grădiniţă, unui copil i-a adus mămica o farfurie mare 
plină cu struguri dulci și parfumaţi. Copilul a luat o boabă 
de strugure și a dăruit-o unui alt copilaș. Acela, a luat 
boaba și văzând pe altul căruia nimeni nu-i adusese nicio-
dată nimic, i-a dăruit boaba cea dulce și zemoasă. Acela, 
la rându-i, a dăruit boaba de strugure unui alt copil, mai 
nevoiaș. Și tot așa. Până la urmă, boaba a ajuns înapoi la 
primul copil. Acesta, minunându-se a zis:
‒ Cu adevărat aici este grădiniţa mea și aici sunt copi-

ii mei cei mai iubiţi!
  Ce înseamnă să mă rog pentru vrăjmașii mei cu poftă?

‒ Cu pofta cu care îţi iubești micul dejun preferat, la 
fel să-i iubești pe toţi copiii care te supără.

  „Un copilaș se juca pe ţărmul mării. Se apropie un alt 
copil care-i spuse:
‒ Joacă-te și cu mine, te rog.
‒ Tu ești aici, îi răspunse senin copilașul arătând spre 

jucăriile lui.
Copilul tăcu o vreme, neînţelegând. Apoi spuse din 

nou:
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‒ Joacă-te și cu mine, apăsând cuvântul „mine.”
‒ Dar tu ești aici, deja.
După puţină vreme, iar se apropie:
‒ Joacă-te și cu mine!
‒ Tu ești aici, ţi-am spus, ești deja aici, în jocul meu, 

în jucăriile mele, răspunse la fel de blând, calm și senin, 
copilașul, împreună cu toţi copiii din lume. 

Abia după mulţi ani a înţeles ce-a vrut să spună acel 
copil de pe ţărmul mării.”

  „Trei copii socoteau ceva pe socotitoarele lor. A trecut pe 
acolo un gândăcel cu o surioară întraripată.
‒ Ce socotești acolo? l-a întrebat gândăcelul pe pri-

mul.
‒ Socotesc greșalele mele cu bile roșii, greșalele și dato-

riile celui de-al doilea cu bile galbene și greșealele celui 
de-al treilea cu cele albastre.
‒ și cu cele verzi?
‒ Cu cele verzi socotesc faptele mele cele bune.
‒ Dar ce faci cu micul calculator rotativ?
‒ Cu acela calculez cât am dat și cât am primit înapoi, 

ca să ţin bine socoteala datoriilor.
‒ și ceasul cum îl potrivești?
‒ Păi cât timp le dau fiecăruia ca să-mi plătească îna-

poi. Dacă n-au la timp, le dau câte o mică pedeapsă.
‒ Dar tu ce socotești acolo, întrebă gâza pe cel de-al 

doilea.
‒ Cu cele roșii faptele mele cele bune, cu cele galbene 

și albastre faptele cele bune ale tovarășilor mei și cu cele 
verzi, lucrurile bune pe care le facem împreună.
‒ Și calculatorul?
‒ Calculez cât am dat fiecăruia.
‒ și ceasul de pe jucărie?
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‒ A, păi cu ceasul îi tot amân câte o oră, dacă n-au cu 
ce sa-mi plătească.
‒ Iar tu, cum socotești? l-au întrebat toţi împreună pe 

al treilea.
‒ Cu cele roșii socotesc greșelile și scăpătările mele.
‒ Și cu cele galbene?
‒ și cu ele.
‒ Dar cu cele albastre?
‒ și cu acelea.
-‒ Păi și cu cele verzi?, se repeziră pierzându-și parcă 

răbdarea.
‒ Nici cele verzi nu-mi ajung ca să-mi socotesc 

mulţimea cea fără de număr a fărădelegilor, scăpătărilor 
și nelegiuirilor mele.
‒ Păi cum așa, n-ai săvârșit nimic bun?
‒ Cu adevărat vă spun că nu știu să fi săvârșit ceva 

bun până acum.
‒ Calculatorul rotativ îl folosești?
‒ Da, cu acela îmi calculez pedeapsa: pentru asta o să 

mă chinui atâţia ani în iad, pentru asta atâţia ani în ghe-
ena focului, pentru asta atâţia mii de ani în chinurile cele 
mai de jos. Dar nu este destul de bun căci cu el nu se poa-
te calcula veșnicia: veșnic o să ard în iadul cel întunecat 
pentru păcatele mele, strigând: „Unde ești Domnul meu, 
unde ești dragostea mea?”
‒ Dar cu ceasul ce faci?
‒ Îl rog pe Hristos să-mi mai dea timp de pocăinţă.
Și s-au bucurat gâza cu gândăcelul văzând într-însul 

atâta smerenie și umilinţă.”
  Evită formele și formalismul. Ferește-te de tot ce este imper-
sonal! Formalismul este impersonal, deoarece pune for-
mele mai presus de Persoană și transformă copiii în obiecte.
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  Conectează-ţi toate jucăriile la Satelitul „Doamne” înainte 
de a te juca. Apoi joacă-te și pentru ceilalţi. Pentru toţi 
ceilalţi!

  Trage după tine și povara fratelui tău, chiar dacă te 
vrăjmășește sau îţi pune frână. Mai bine să fii locomotivă 
pentru ceilalţi, decât vagon. Însă tot mai tare e un avion!

  Dacă cineva aruncă asupra ta o mică și neînsemnată 
umbră, tu roagă-te ca dragostea ta să răsară peste el așa 
cum răsare măritul Soare pe cerul senin de vară, care 
risipește tot întunericul. Dar nu încerca să înţelegi Soa-
rele, ci mai bine să cunoști pe Ziditorul său, și vei cunoaște 
astfel și soarele. Soarele cel Nezidit nu lasă… nici o umbră.

  Dacă te necăjește cineva doar câteva secunde, un minut 
sau poate o oră, tu nu socoti timpul cât să îi întorci bine-
le: dăruiește-i fără măsură, zile în șir, luni și ani de rugă-
ciune, binecuvântare și dragoste curată. și mai ales roagă-
te Domnului să-i dăruiască veșnicia de dragoste întru 
Împărăţia Cerurilor.

  Dacă cineva lansează asupra ta un singur gând rău, lip-
sit de putere, tu lansează asupra lui bomba atomică de 
dragoste de mii de megatone. Dacă nu încetează, trimite-i 
trei rachete nucleare de dragoste fierbinte.

  Nu risipiţi stările provocate de vrăjmașii voștri: mânia, 
deznădejdea, supărarea, tristeţea, mâhnirea, nemulţumi-
rea, spaima, durerea, angoasa, suferinţa, neplăcerea, 
nereușita, respingerea, părăsirea, singurătatea etc. Nu le 
ascundeţi, nu le refulaţi, ci transformaţi-le în rugăciune: 
Rugaţi-vă la „Doamne, Doamne!” Ele, deși sunt nega-
tive, sunt emoţii, sentimente și trăiri psihologice extrem 
de puternice, energia lor fiind asemenea unui vulcan gata 
să erupă: transformaţi-le în rugăciune! Rugându-vă în 
aceste stări, înfăţișând toate aceste trăiri lui Hristos și 
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Maicii Domnului, ba chiar spovedindu-le duhovnicului, 
ele se transformă în energie curată prin rugăciune, deve-
nind pace, bucurie și mai ales dragoste. Harul Duhului 
Sfânt le transformă, iar Transformatorul Duhovnicesc 
este simpla rugăciune către Dumnezeu. Ba chiar, tocmai 
datorită energiei acestor stări extrem de puternice marii 
sfinţi au putut birui patimile și au reușit să străpungă 
prin rugăciunea „deznădejdei harice” până la Hristos, 
dincolo de zidul nădejdii celei mai presus de nădejde, 
aflând lumina cea adevărată, și Bucuria Învierii Sale.

  Dacă cineva îţi fură locomotiva, tu dăruiește-i tot tre-
nuleţul, vagon cu vagon. Chiar și gara prin care trece, 
fă-i-o cadou tot lui, dar nu uita poduleţele! Apoi începe 
să-i slujești: du-i o bombonică, pregătește-i biberonul, ai 
grijă să-i fie aproape oliţa. Fă-te slugă tuturor. Smerenia 
câștigă toate.

  În practica iubirii de vrăjmași, distingem mai multe trepte. 
Cele mai înalte trepte le întâlnim la grădiniţă și la creșă. 
Acolo, pruncii nu au răutate…

  Când o Persoană se naște în lume, ea produce un zgo-
mot precum bubuitul avionului supersonic care trece de 
viteza sunetului. Dacă se zice despre tine: „Acesta este 
prost de bubuie!”, nu te supăra.

  Roagă-te pentru toţi ca pentru tine, ca Domnul să le 
dăruiască jucării frumoase tuturor, ca mami și cu tati să 
se împace bine etc. Când nu mai reziști, fă o pauză și bea 
un ceai fierbinte îndulcit cu zahăr împreună cu prietena 
ta cea mai bună. Apoi, ia-o de la capăt!

  Lasă-l pe celălalt să conducă. Cine se smerește mai mult, 
acela și mai mult iubește

  Aceasta este Marea Știinţă a Vieţii Duhovnicești: dacă 
cineva te numește păcătos, tu nu te supăra, ci numește-
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te singur „cel mai păcătos dintre toţi.” Procedează la fel 
și când cineva te numește sfânt, sau chiar „cel mai sfânt 
dintre toţi” și spune-i: „eu sunt cel mai mare păcătos 
dintre toţi.”

  Dacă te numește „cel mai păcătos dintre toţi”, atunci 
bucură-te foarte, dar chiar și așa, tinde totuși nu către 
comparaţie, din care rezultă că și alţii ar fi păcătoși, ci 
către unicitate, și spune: „Nu! Eu sunt singurul păcătos 
de pe pământ.” Astfel vei dobândi smerenia și pacea.

  Nu arăta nimănui faptele tale cele bune, căci mândria are 
două forme: înălţarea deasupra aproapelui și lauda cu 
faptele cele bune, prin care se pierd roadele nevoinţei. 
Ferește-te de amândouă: coboară sub toţi și nu te lăuda 
nimănui, și vei dobândi și smerenia, dar și pacea inimii.

  Dacă vrăjmașii te coboară din vârful scării sociale, bucură-
te. Piramida fiinţării omenești obișnuite are majoritatea 
oamenilor la bază: ierarhia socială tinde mereu către vârf, 
pentru a dobândi faimă, slavă deșartă, avere și putere. 
Hristos răstoarnă această piramidă, și se așează pe sine 
la vârful ei, purtând povara întregii umanităţi.

  Nu socoti greșelile fratelui tău. Dar, în ce te privește, după 
ce trece bucuria iertării păcatelor tale, adu-ţi aminte mereu 
de fărădelegile tale, ca să păstrezi inima zdrobită și să nu 
pierzi duhul umilinţei.

  La sfinţi să nu ne uităm cu binoclul, pe partea inversă, 
ca să-i vedem foarte, foarte sus. Dar la vrăjmașii noștri 
așa să privim, ca și cum ar fi cu mult mai buni decât noi.

  Dacă cineva te numește „câine!”, nu te supăra, nu te mâh-
ni, nu pune la suflet, ci pleacă-te cu smerenie și spune-i 
precum Siluan: „Tu, de-acuma, pururea să-mi spui câine.” 
Duhul mâniei îl va părăsi și se va rușina. De atunci te va 
cinsti, și tainic te va purta în inima lui la loc de cinste.
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  Apoftegmele iubirii de vrăjmași nu sunt greu de împli-
nit, sunt imposibil de împlinit. Dar ceea ce este cu nepu-
tinţă la om, este cu putinţă la Dumnezeu.

  Nu socoti greșelile fratelui tău. Dar, în ce te privește, după 
ce trece bucuria iertării păcatelor tale, adu-ţi aminte mereu 
de fărădelegile tale, ca să păstrezi inima zdrobită și să nu 
pierzi duhul umilinţei.

  Calitatea principală a iubirii de vrăjmași este smerenia: 
ea se dăruiește fără întoarcere asupră-și, ea nu așteaptă 
nici o răsplată, ba chiar este o lucrare împotriva sinelui 
egoist, de aceea iubirea de vrăjmași este cea mai mare: 
ea este singurul criteriu sigur al Adevărului. Ea este desă-
vârșit necondiţionată. Persoana nu este izolată, ci este 
unită prin firea-una cu toate ipostasurile și indivizii Omu-
lui; Ipostasul, care este precum nodurile care leagă între-
gul Adam, cuprinde tot-omul în sine, iar pe vrăjmași îi 
iubește ca pe proprii săi prunci.

  Dacă cineva îţi fură cucuruzul de pe câmp, nu te mânia. 
Înseamnă că efectiv nu are ce să mănânce. Lasă-l să ia cât 
poftește, dar nu-l lăsa să ducă singur în spate sacul cel 
greu, ci ajută-l măcar până la marginea tarlalei, la asinul 
său. Urează-i drum bun și iartă-l că nu a putut să ducă 
mai mult familiei și rudelor sale. Pe cât se poate, află cine 
este, în taină, și trimite-i bani și ajutor lunar, ca să nu mai 
fie nevoit nici să mai fure, nici să mai treacă printr-o ase-
menea rușine. Acela te va iubi până dincolo de mormânt, 
însă nu pentru dragostea lui ajută-l, ci fără să aștepţi 
nimic în schimb.

  Dacă cineva îţi fură cartofii de pe câmp, tu alătură-i-te și 
ajută-l cu dragoste să-și umple lada cu vârf, ba chiar urcă-
i-o pe măgar sau în portbagaj, adu-i și slănina și cârnaţii 
din pod și dăruiește-i, fără să-ţi pară rău, tot ce ai, dar 



VASILE CĂLIN DRĂGAN250

mai ales roagă-L pe Domnul să-i zidească și o casă fru-
moasă în ceruri, plină cu har. Noi nimic nu am adus cu 
noi în lumea asta, nimic nu vom duce cu noi.

  Marea Știinţă a pogorârii sufletului mereu caută a se 
apropia de Hristos care se află la vârful piramidei răs-
turnate a fiinţării, nu la vârful ei, precum tinde dinami-
ca răului. Dinamica binelui este pogorâtoare: coboară 
întotdeauna sub. Orice înălţare a minţii aduce după sine 
retragerea harului. Always go down, use the „tobogan.”

  Nu arăta nimănui faptele tale cele bune, căci mândria are 
două forme: înălţarea deasupra aproapelui și lauda cu 
faptele cele bune, prin care se pierd roadele nevoinţei. 
Ferește-te de amândouă: coboară sub toţi și nu te lăuda 
nimănui, și vei dobândi și smerenia, dar și pacea inimii.

  Aceasta este Marea Știinţă a Vieţii Duhovnicești: dacă cine-
va te numește păcătos, tu nu te supăra, ci numește-te sin-
gur „cel mai păcătos dintre toţi.” Procedează la fel și când 
cineva te numește sfânt, sau chiar „cel mai sfânt dintre 
toţi” și spune-i: „eu sunt cel mai mare păcătos dintre toţi.”

  Dacă te numește „cel mai păcătos dintre toţi”, atunci 
bucură-te foarte, dar chiar și așa, tinde totuși nu către 
comparaţie, din care rezultă că și alţii ar fi păcătoși, ci 
către unicitate, și spune: „Nu! Eu sunt singurul păcătos 
de pe pământ.” Astfel vei dobândi smerenia și pacea.

  Dacă cineva îţi cere un bănuţ, tu dăruiește-i toate econo-
miile tale. Bucură-te când pușculiţa aproapelui tău este 
mereu plină.

  Rămâi mereu ultimul dintre toţi. Nu te grăbi să o iei înain-
tea nimănui. Chiar și când le-ai făcut pe toate bine, spu-
ne: „Eu nimic n-am făcut cum se cuvine.”

  Arată întotdeauna că ești cel mai prost. Cere ajutorul 
chiar și atunci când știi cum se face. Astfel, te cobori sub 
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celălalt, iar nu te înalţi deasupra lui. Prostește-te de 
bunăvoie înaintea tuturor.

  Dacă vrăjmașul tău are toate jucăriile, iar tu ar rămas 
doar cu o singură jucărie, dăruiește-i-o și pe aceea și 
bucură-te pentru el.

  Pentru vrăjmași, nu te ruga cu teamă, mânie, sau cu ură, 
ci cu poftă. Cu pofta cu care mânânci mâncarea ta prefe-
rată când ești mort de foame. Cu pofta cu care bei o găleată 
plină cu apă după ce ai muncit o zi la câmp vara pe arșiţă. 
Cu pofta cu care bei vinul cel mai bun sau cel mai scu-
mp după o îndelungă perioadă de abstinenţă. Cu pofta 
cu care soldatul se întoarce acasă la soţia sa după un răz-
boi îndelungat și cumplit. Rugăciunea pentru vrăjmași 
cu poftă îi biruie negreșit.

  „Aplaudaţi pe cei care vă huiduie!”: Dacă ești pe scenă, 
într-o situaţie publică, în care mulţimea tuturor copiilor 
din grădiniţă, în loc să se bucure de tine și să te aplaude, 
încep să te huiduie, să te ocărască și să arunce după tine 
cu jucăriile lor, păstrează-ţi seninătatea, pacea și bucuria 
inimii. Nu te speria, nu fugi, nu-ţi pierde cumpătul, nu-i 
urî, nu le răspunde înapoi cu vrajbă, nu te gândi cu rău-
tate la nimic, nu căuta să te răzbuni (fie că ești sau nu 
vinovat de ceva), ci zâmbește cu dragoste, cu pace și cu 
înţelepciune zicându-le: „Eu (totuși) vă iubesc pe toţi, 
iertaţi-mă, poate v-am greșit cu ceva. Ci, de-acum, puru-
rea huiduiţi-mă. Domnul să vă binecuvinteze!” Și toată 
ura lor se va stinge și se va preface în rușine sinceră și 
mai apoi în dragoste curată. Adu-ţi aminte de Sfântul 
Siluan care i-a spus celui care l-a ocărât: „Tu, de-acum, 
pururea să-mi spui câine.” și atât de tare s-a rușinat bie-
tul om, încât și-a cerut iertare și l-a iubit până la sfârși-
tul vieţii. Iubirea de vrăjmași este singurul criteriu sigur 
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al Adevărului. Aplaudaţi pe cei care vă huiduie, bine-
cuvântaţi pe cei care va blestemă, faceţi bine celor care 
vă urăsc pe voi, iubiţi pe vrăjmașii voștri!
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LIMBAJUL CURAT

Limbajul tău faţă de aproapele este expresia maxima-
lă a relaţiei tale cu Hristos care sălășluiește în el. 
Cuvântul nu are voie să cadă în invective, insulte, 

necurăţii verbale, sub absolut nici o formă. Nimic nu jus-
tifică insultarea fratelui. Nici fapta lui cea rea, nici, cu 
atât mai mult, fapta lui cea bună. Limbajul teologului tre-
buie să fie teologic prin excelenţă. Nobil și curat. Plin de 
Duh Sfânt. Duhul Sfânt nu insultă, nu rănește, nu adu-
ce injurii, nu greșește, nu batjocorește. Cădere are loc în 
gând, iar apoi se exprimă în cuvânt. Un cuvânt urât ros-
tit la adresa fratelui meu sau oricare altă formă de expri-
mare a urii și a mâniei este semnul prezenţei unui duh 
rău, este semnul înșelării. Un duh mândru a pus stăpâ-
nire pe persoana care vorbește urât, care-i insuflă plăce-
rea de a jigni, de a insulta, de a răni. Teologia injuriilor 
este teologia demonilor căreia îi cad pradă cei care se 
simt îndreptăţiţi a folosi cuvântul într-un mod neteolo-
gic, ca insultă. 

Căderea din teologie prin cuvântul rău folosit are 
urmări grave asupra acelei persoane. Un întuneric al 
retragerii harului îl cuprinde. Nu se poate îndrepta. Nu-și 
înţelege căderea. Mai ales dacă: „toţi procedează la fel.” 
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Sau: „Așa m-au învăţat ceilalţi!” De aceea, singura cale 
de a-i ajuta pe copiii limbajului injurios este rugăciunea 
pentru ei. Atunci, în abundenţa harului pe care Dumne-
zeu îl trimite pentru rugăciunea celui rănit, ei își pot 
vedea vertijul căderii, întunericul, și pot schimba tendinţa 
de libertate personală către direcţia opusă, a ieșirii din 
argou. 

Cicatricile Cuvântului, astăzi, pe buzele celor care 
și-au tămăduit cuvântul și limbajul, care au reușit de-a 
lungul anilor să-și desăvârșească limbajul teologic prin 
rugăciune, eliminând TOTAL absolut orice vorbire de 
rău a aproapelui, orice cuvânt urât sau nepotrivit, orice 
insultă, orice invecticv, chiar cu preţul urii de sine, așadar, 
aceste subţiri cicatrici ale Cuvântului sunt semne preţioase, 
aproape invizibile ale buzelor noastre, care preîntâmpi-
nă căderile viitoare, până în veșnicie. Nu este greu să nu 
cădem prin rostirea unui cuvânt rău. Este imposibil. Însă 
tocmai de aceea, imposibilul omului, pentru Dumnezeu 
este un fleac. Cere și ţi se va da! Maica Domnului n-a 
greșit niciodată în cuvânt! Tămăduirea este dogmatică 
întrucât ea caută revenirea harului care s-a retras. Ade-
vărata conștiinţă dogmatică înseamnă să știi de ce se 
retrage și pentru ce revine harul. Harul pleacă pentru un 
singur cuvânt urât, pentru o vorbă de prihană, pentru 
orice mustrare lipsită de blândeţe.
Ţi s-au rănit buzele, căci l-ai înjurat pe aproapele. L-ai 

blestemat. L-ai insultat. L-ai batjocorit. Cuvântul rău care 
ţi-a ieșit pe buze ţi-a sfâșiat înseși buzele tale cele sfinte 
și curate. Ele ţi s-au înegrit, ţi s-au rănit, au început să 
sângereze. Domnului îi este milă de cei care greșesc. 
Unge-ţi buzele cu untdelemnul iertării. Tămăduiește-le 
cu vorbirea de bine și a prietenilor tăi, și a vrăjmașilor. 
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Vorbește-L de bine pe Hristos care sălășluiește tainic întru 
ei. Acoperă-le și curăţă-le cu batista curată a a iubirii 
aproapelui tău. Lasă-le să se cicatrizeze cu răbdarea tăce-
rii și a vorbirii puţine. Iar dacă vrei să ţi se vindece de 
tot, rostește cuvinte de ocară și de osândire de sine însuţi. 
Buzele care se osândesc pe sine sunt cele mai frumoase 
buze din lume. Se spune că un frate a văzut buzele unui 
alt frate care îl osândea pe altul și erau negre ca tăciune-
le. Mai apoi a văzut buzele unui frate care se osândea 
doar pe sine însuși, și ele erau curate și strălucitoare pre-
cum soarele. Buzele se curăţă prin osândirea de sine la 
iad cu putere. Ea îţi va tămădui inima și gura, căci va fi 
izvorul SMERENIEI tale. Iar pe fratele tău, să nu-l judeci 
și să nu-l rănești NICIODATĂ.
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CUM PUTEM 
„TRAGE LA ŢINTĂ” FĂRĂ  GREȘ?

Pentru a ajunge acolo, este necesar să începem cu ABC-
ul: orice gest, cât de mic, este o împreună tragere la 
ţintă cu Hristos. A păși pe un drum, a alege un obiect, 

a primi sau nu un gând, a rosti un cuvânt, a privi, a gus-
ta, a mirosi, a judeca, toate sunt începuturi-exerciţii prin 
care ne putem obișnui treptate să împreună-tragem-la-
ţintă cu Însuși Cuvântul. La început, poate vom avea 
rezultate mici. Poate, din cauza slăbiciunii, îndârjirii, cer-
biciei, nedesăvârșirii firii noastre, vom mai rata ţinta. Dar 
treptat, pas cu pas, ratările se vor rări, iar ţintele vor fi 
din ce în ce mai mari și mai frumoase. Trage la ţintă cu 
Domnul în toate alegerile tale, și nu vei greși. Încordează-
ţi arcul! Dacă Domnul nu pune mâna sa cea Sfântă pe 
coardă împreună cu Tine, roagă-te să vezi dacă întrade-
văr acea ţintă este pe placul Domnului. Dacă nu este, 
negreșit o vei rata, dar și dacă o vei nimeri, nimic bun nu 
va ieși din asta. Nu rata ţinta cea bună: trage împreună 
cu Domnul. Nu trage la o ţintă neplăcută Domnului: chiar 
dacă o vei nimeri, va fi o victorie a egoismului, a indivi-
dualismului. Persoana, întotdeauna trage la ţinta cea 
bună, împreună cu Hristos.

Pentru unii, iubirea este foc mistuitor, suferinţă și chin. 
Pentru alţii este har mângâietor, aducător de pace, odi-
hnă și bucurie. Părinţii spun că focul iadului izvorăște 
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din tronul lui Dumnezeu. Sfântul Siluan spune: „Când 
îmi ţin mintea în iad, sufletul meu se odihnește.”

Care să fie esenţa acestei stări? Cum poate, aceeași rea-
litate genera stări sufletești contrapuse: pentru unii chin, 
pentru alţii pace și bucurie? Este vorba despre polari-
zarea sufletului, în funcţie de principiul libertăţii. Creș-
tinismul, nefiind o religie dualistă, nu îngăduie un prin-
cipiu al răului, egal principiului binelui. Răul în sine nu 
este o putere de sine stătătoare, ci o deturnare, o deviere, 
o scâlciere a Binelui. A alege liber, pentru un ortodox, nu 
înseamnă a alege între bine și rău, ci mai concret, mai 
metafizic, mai adânc, a alege între bine și nimic, între bine 
și altceva decât binele, a polariza binele însuși. Atunci, în 
acea clipă infinitezimală a alegerii în afara Binelui este 
generată spontan realitatea deviată, scâlciată a răului. De 
aici, înţelegem cum mulţi oameni s-au păcălit crezând 
într-un principiu al răului, o „forţă de sine stătătoare” a 
răului. Răul în sine, nu există. El doar parazitează bine-
le. Sau, mai concret spus, tot răul a fost la începutul înce-
puturilor un bine, o stare bună, din care creatura a căzut.
Și atunci, vine marea întrebare metafizică: Cum este 

posibilă căderea?
Ce este căderea? Etimologia grecilor ne ajută: „a-mart-

hia”, păcatul, este „o ratare a ţintei.” Tehnic, nu este o 
chestiune morală, ci ontologică: o deviere primitivă a cur-
sului firesc, a direcţiei firești.

Acum, când am înţeles și filosofic, și etimologic rădă-
cina devierii ontologice care naște „un bine scâlciat”, „o 
energie deviată” pe care oamenii îl numim „rău” putem 
în sfârșit pune întrebarea: Cum putem ţinti cum se cuvine? 
Cum putem reveni la un curs firesc al lucrurilor, pe 
făgașul lor normal? Cum ne putem în-drepta?
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Am formula o întrebare și mai adâncă: „cum putem 
trage a doua oară cu o săgeată care întâia oară a ratat ţin-
ta?”

Pentru om, este imposibil. Omul, odată mort, rămâne 
bun mort. Dar iată că Hristos, Dumnezeu-și-Om, face 
posibilă această imposibilitate ontologică, trage cu arcul, 
lovește ţinta exact în mijlocul ei, fără greș, fără umbră de 
ezitare. Apoi ne oferă ceva extraordinar: o împreună tra-
gere la ţintă. El își încordează arcul împreună cu noi. 
Privește ţinta cu ochiul său desăvârșit, care străbate zările 
cele albastre până dincolo de capătul lor. Adulmecă cerul, 
El, Ziditorul tuturor stihiilor, știe mersul vântului, al ploi-
lor, al vremii și ale vremurilor întregi. El nu se grăbește 
să tragă, ci răbdător își împreunează mâinile sale desă-
vârșite cu mâinile noastre (prea copilărești, prea tinere, 
sau prea bolnave, sau strâmbe, sau tremurânde, sau 
nepricepute) Aceasta este esenţa neratării ţintei: a 
împreună trage cu Hristos, cu Harul Duhului Sfânt. Nimic 
mai frumos în această măiestrie extraordinară, în această 
„ţintire” a scopului celui mai presus de fire. La final omul, 
va descoperi că însăși împreună-tragerea la ţintă cu Zidi-
torul ceresc este mai frumoasă decât orice olimpiadă, 
decât orice cunună, decât orice ţintire.

Adame, îţi spun o taină: nimic nu ar fi fost mai fru-
mos pe lume decât să împreună-culegi cu Însuși Dom-
nul, la vremea coacerii tale, rodul pomului Cunoștinţei, 
împreună cu El să-l miroși, împreună cu El să-l guști, 
împreună cu El să-l digeri și împreună cu El să crești 
întru desăvârșirea Harului.

Dar acum, ţinta este mult mai mare. Hristos, înălţat 
la cer, ne trage la El, spre cea mai înaltă ţintă: Îndum-
nezeirea în sânul Preasfintei Treimi.
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Dar, pentru a ajunge acolo, este necesar să începem 
cu ABC-ul: orice gest, cât de mic, este o împreună-tra-
gere la ţintă cu Hristos. A păși pe un drum, a alege un 
obiect, a primi sau nu un gând, a rosti un cuvânt, a pri-
vi, a gusta, a mirosi, a judeca, toate sunt începuturi-exer-
ciţii prin care ne putem obișnui treptate să împreună-tra-
gem-la-ţintă cu Însuși Cuvântul. La început, poate vom 
avea rezultate mici. Poate, din cauza slăbiciunii, îndârji-
rii, cerbiciei, nedesăvârșirii firii noastre, vom mai rata 
uneori ţinta. Dar treptat, pas cu pas, ratările se vor rări, 
iar ţintele vor fi din ce în ce mai mari și mai frumoase. 
Trage la ţintă cu Domnul în toate alegerile tale, și nu vei 
greși niciodată. Încordează-ţi arcul! Dacă Domnul nu 
pune mâna sa cea Sfântă pe coardă împreună cu Tine, 
roagă-te să vezi dacă într-adevăr acea ţintă este pe placul 
Domnului. Dacă nu este, negreșit o vei rata, dar și dacă 
o vei nimeri, nimic bun nu va ieși din asta. Așadar:

a) nu rata ţinta cea bună: trage împreună cu Domnul.
b) nu trage la o ţintă neplăcută Domnului: chiar dacă 

o vei nimeri, va fi o victorie a egoismului, a individua-
lismului. Persoana, întotdeauna trage și la ţinta cea bună, 
dar și împreună cu Hristos.

Hristos nu ratează niciodată! Absolut niciodată! Nu 
doar faptul că este Dumnezeu desăvârșit ne impresio-
nează într-atât, ci mai ales faptul că este și om desăvârșit.
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„CUGET, DECI EXIST.” „IUBESC, 
DECI SUNT!” TAUTOLOGIA 

EXISTENŢIALĂ  ȘI PARADOXUL 
„FĂPTURII-NEZIDITE.” INDIVID 

și  PERSOANĂ .  DIFERENŢA 
ONTOLOGICĂ  ȘI ASEMĂNAREA 

PÂNĂ  LA IDENTITATE DUPĂ 
PRINCIPIUL IPOSTATIC.

Părintele Rafail Noica spune: „Da, poate că, într-un 
fel, Dumnezeu nu există. Dacă paharul acesta exis-
tă, ce? Dumnezeu este ca paharul acesta? Când i-a 

zis Dumnezeu lui Moise: „Eu sunt cel ce sunt. Spune-le 
că ’Eu sunt’ te-a trimis” am înţeles că „a fi” este altceva 
decât de „a exista.” Apoi am încercat etimologia cuvin-
telor. Am întrebat pe un profesor de limbi, „de unde vine 
cuvântul „exist?.” Îmi spune că din „ex sisto.” Eu vedeam 
pe acest „ex” care știu că înseamnă „a ieși din”, „a pur-
cede din.” Mi-a spus că „sisto” este „cel ce este, „cel ce 
șade” propriu-zis. Tot la „este” revenim. Deci existenta 
este ceea ce purcede din Cel ce este, și atunci mi-am dat 
seama că existenta nu este decât o devenire. Dumnezeu 
bineînţeles că nu există, n-are nevoie de devenire. Iar noi 
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suntem o devenire întru a fi, devenire întru fiinţă, cum 
zic unele filozofii.” (Conferinţa „Ce este omul?”, Alba 
Iulia, 6 noiembrie, 2006)

În starea banală a individului, omul încă (doar) exis-
tă. La celălalt pol, în starea Persoanei, omul deja este: 
„Acum, prin Harul Tău, și eu sunt” – spune Persoana-
Ipostasul.

Cogito-ul cartezian redă numai (datorită fericitei-nefe-
ricitei traduceri în limba română în care apare ambigui-
tatea „exist-sunt” – întrucât în latină Descartes folosește 
totuși „sum” iar nu „exsisto”), în chip tautologic, starea 
de făptură (de fiinţă zidită). Dragostea, însă, îl desăvârșește 
pe om până la măsura de „zidire nezidită”, prin har. 
„dacă Dumnezeu este dragoste, și omul este dragoste” 
(Părintele Rafail Noica)

Dragostea îl aseamănă pe om cel mai mult cu Dum-
nezeu. Alte atribute ale harului transferabile omului: fără-
de-început. Chiar dacă omul are un început prin zidirea 
lui, prin harul înfierii el devine „nezidit” (aktisto), dar și 
„fără de început” (anarchos), precum și „fără de sfârșit” 
(atelentetos). Este greu de înţeles cu mintea cum poate 
făptura-zidită să devină făptură-nezidită, ca Ipostas. 
Harul se unește atât de intim cu Persoana, încât, fără a-l 
face pe om Dumnezeu după fire, îl face totuși dumne-
zeu după har, dăruindu-i toate atributele dumnezeirii, 
până la identitatea totală cu Dumnezeu: deplina asemă-
nare întru har. Omul este comensurabil cu Dumnezeu. 
În clipa veșnică a Înălţării la cer, cele două firi ale Mân-
tuitorului – omenească și dumnezeiască sunt egale. Firea 
omenească poate purta infinitatea, veșnicia, atotputerni-
cia, nezidirea, și toate celelalte atribute ale firii 
dumnezeiești.
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Îndumnezeirea omului nu anulează diferenţa ontolo-
gică, dar asemănarea cu Dumnezeu este posibilă ca (până 
la) identitate (tojestvo) totală.

Oamenii îndumnezeiţi, încă de pe pământ, când cau-
tă atribute prin care să-și deducă fiinţa, chiar dacă le 
numesc la fel precum atributele firii zidite, totuși calita-
tiv ele sunt îndumnezeite.

De exemplu: „eu văd” are o conotaţie pentru cel ce 
vede lumea în lumina zidită, dar o altă înţelegere are 
pentru cel ce spune „eu văd” Lumina lui Dumnezeu cea 
nezidită, în care firea omenească îndumnezeită prin har 
vede lumea în Lumina cea mai presus de fire. Da, din 
aceasta îl poate deduce pe: „eu sunt” în locul lui „eu 
exist” La fel și pentru: „eu cunosc (pe Domnul)”, „eu simt 
(adierea lină a Duhului)”, „eu aud (glasul Cuvântului)” 
etc. Chiar și „eu mănânc”, sau „eu beau” dacă se referă 
strict la actul euharistic – „eu mănânc Trupul și beau Sân-
gele lui Hristos”, ele devin acte eminamente întemeie-
toare ale lui „eu sunt.” În silogismul „„eu mănânc Tru-
pul și beau Sângele lui Hristos, deci sunt”, gradul 
implicat de fiinţă este maxim, total.

Astfel, silogismele scolastic-raţionale ale firii căzute 
(de tipul „eu exist”), devin silogisme ale îndumnezeirii, 
ale „devenirii întru fiinţă”, de tipul (Acum, Doamne, prin 
Harul Tău, și) „eu sunt”
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SILOGISMUL IUBIRII: 
„IUBESC, DECI SUNT”

Cel mai vechi silogism (raţionament deductiv) din 
istoria gândirii, formulat de școala filosofică gre-
cească antică este celebrul (mod silogistic) „Barba-

ra”, din figura 1.
Silogismul conţine trei propoziţii, două premise și o 

concluzie. Cel puţin o premisă este afirmativă (se poate 
arăta că din două premise negative nu rezultă cu nece-
sitate o concluzie).

Silogismul conţine trei termeni, numiţi după mărimea 
relativă a sferei lor: major, mediu, minor.

Termenul mediu trebuie să fie distribuit cel puţin într-
o premisă pentru a putea face legătura între termenii 
extremi.

Termenii extremi, majorul și minorul, figurează sepa-
rat în câte o premisă și împreună în concluzie.

În cazului Silogismului bArbArA din Fig. 1, (AAA-1) 
avem următoarea formulă:

MaP
SaM
––––
SaP

În Silogismul iubirii, formulat de Arhimandritul Sofro-
nie, avem următoarele premise și concluzia:
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Toţi cei care iubesc, sunt (există*).
Eu iubesc.
––––––––––

Eu sunt (exist*).
Termenul mediu este „iubesc”, subiectul este „eu” 

(termenul minor), iar predicatul este „sunt” (termenul 
major).

Dragostea (a iubi) este premisa ontologică prin 
excelenţă.

A iubi înseamnă a fi. A fi (faptul-de-a-fi, fiirea, eu sunt) 
este concluzia ontologică prin excelenţă. Desigur, dacă sunt, 
atunci iubesc, tocmai întrucât dacă iubesc, atunci sunt.

Silogismul Părintelui Sofronie este de fapt o entime-
mă, un raţionament deductiv în care prima premisă este 
eliptică (lipsește, este subînţeleasă: „Toţi cei care iubesc, 
sunt.(există*)” sau „Dacă iubesc, atunci sunt”)

Entimema ipostatică sofroniană arată, de fapt, așa:
(Eu) Iubesc,

–––
(deci) sunt.

Sfântul Siluan se ruga astfel: „Rogu-Te, Milostive Doam-
ne, ca toţi oamenii să Te cunoască în Duhul Sfânt”, nădăj-
duind, ca toţi să-L iubească, și deci să fie în veac, întrucât 
la Sfântul Siluan cunoașterea era întotdeauna iubire.

A fi este concluzia ontologică prin excelenţă. Iubesc, 
deci sunt.

*Notă: teologii preferă pe „a fi” lui „a exista”
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„UN AN ÎNTREG TE-AM 
AȘTEPTAT NĂDĂJDUIND”

Te regăsesc, PreaScumpe Grădinar, săpând smerit și viu, 
pământul din grădină,

Mi-e inima de dorul Tău din nou prea plină de Lumină,
Și cad cu umilinţă înaintea Ta, deși la Tatăl încă n-Ai suit,
Și încă nu te pot atinge, Mântuitorul meu iubit.

Crescut-Ai iarăși carne, și vine moi și piele,
Pe oasele-mi albite în câmpul vieţii mele,
Atât de mort am fost și-n anul ce-a trecut,
Învie-mi iarăși, Doamne, preaputredul meu trup…

Când Te-am văzut venind din nou, Sfântă Lumină,
Mi-ai șters, după un an, din suflet, orice pată și-orice vină,
În Noaptea Învierii, coborât-Ai iar în iadul meu purtând 

atâta Har cu Tine,
Dar mă întreb văzându-Te atât de Cunoscut: fost-a cu-ade-

vărat vreo clipă, când Tu să nu fi fost deja cu mine?
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Îngerul Tău mi-arată iar mormântul gol și dorul Tău mă 
cheamă,

La giulgiurile pline de preasfânta Ta Mireasmă și la sfân-
ta Ta mahramă,

O urmăresc – mireasma – cu nara mea de Harul Învierii 
Tale plină,
Și te găsesc, PreaScumpe Grădinar, săpând smerit și viu, 

pământul din grădină.

Venit-Ai iarăși Doamne, Prealumină-n ‘ntunecatul meu 
abis,
Și porţile de-aramă Tu iarăși mi-ai deschis.
Din nou m-ai înviat din morţi cu moartea Ta pe moartea 

mea călcând,
Din nou m-ai scos dintru al întunericului meu mormânt.

Cântat-am tot anul ce-a trecut un cântecel smerit și dulce:
„Când voi muri, în iadul cel întunecat m-oi duce,
Și voi striga: Tu unde ești, Iubirea mea, und’ Te-ai ascuns, 

Dragostea mea?”
Și-abia în Noaptea Învierii Te-ai arătat din nou, în toată 

Slava TA!

Tu când m-ai scos din iadul cel întunecat,
Nu doar pe mine, ci Întregul Tău Adam L-ai ridicat.
Noi Una suntem, toţi cei ce-am vieţuit pe-acest pământ,
Un Singur Om, Adamul cel Întreg, iar Tu ești Ipostasul 

nostru cel mai Sfânt.

Da, știu că iadu-i veșnic, că nu toţi se vor mântui,
Și cum voi spune că Adamul cel Întreg s’a izbăvi?
E taină mare: dacă unul singur piere,
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Rămâne-om oare Unul, uniţi și-n slavă, și-n durere?

Nu-mi mai rămâne decât să ies și eu precum odinioară cure-
larul,

Afară, pe terasa casei și să privesc orașul, implorându-ţi 
harul,

Căzând naintea Ta, rugându-te A-i izbăvi
Zicând: „Toţi se vor mântui, doar singur voi pieri”
Te-am așteptat, Hristoase, tot anul ce-a trecut, cu mintea-n 

iadul meu,
Și-n Noaptea Învierii, venit-Ai iar smerit și blând la mine,
Lumina Ta cea Nezidită de Om desăvârșit și Dumnezeu,
A fugărit atât de-ușor toţi dracii ce mă îndepărtau de Tine.

Nu mi-ai adus o simplă candelă cu untdelemn, fitil și foc 
ce dă lumină,

Ci Candelă ești Însuţi TU, TU ești Lumina Însăși, Nezi-
dită și Divină,

Ai înviat din nou, Lumină din Lumina cea Preasfântă și 
senină,

Mi-e inima din nou de Harul Tău cel nezidit prea plină.

Stătut-am anu-ntreg cu mintea-n iadu-ntunecat,
Păzind după puteri smeritul gând al marelui bărbat,
Al Sfântului Siluan cel prea smerit și încercat,
Și-acum nădejde am din nou: „E Paștile! Hristos a înviat!”

Un an întreg Te-am așteptat nădăjduind că vei veni din 
nou la mine,

În iadul cel de jos Te-am așteptat, după porunca Ta, Stăpâne,
Să ies cu propriile-mi puteri, n-am mai cercat, ci așteptând, 

Te-am așteptat,
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Și azi la mine-Ai coborât din nou, și iarăși cânt: „Hristos 
a înviat!”

O, dulcea mea PreaSfântă Înviere,
Îmi iei din nou din suflet tristeţe și durere,
Din nou mă scoţi dintru a iadului genune,
Mi-alungi din inimă pustiu și-amărăciune.

Hristos a înviat din morţi,
Zdrobit-a groaznicele porţi,
Afară pe Adamul cel Întreg a tras,
Și stă cu noi pân’ la Ispas.

Hristos a înviat din morţi,
Sfârșit-a chinul blestematei sorţi,
Ce i-a târât în fundul iadului pe toţi,
Strămoșii noștri, drepţi sau hoţi.

Hristos a înviat din morţi,
Aprins-a-ntru adânc preasfinte torţi,
Sunt flăcări de lumină ce nu arde, ci sfinţește,
Lumina ce pe fii lui Adam îi dezrobește.

Hristos a înviat din morţi,
Povara grea ce nu puteai singur s-o porţi,
A luat-o El, pe Cruce singur când s-a dus,
Murit-a pentru noi, Preadulcele Iisus.

Hristos a înviat din morţi,
Plătit-a pentru toţi ai morţii orţi,
În Ziua Învierii tot iadul s-a golit,
Și-al sufletelor chin îndată s-a oprit.
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Și-anu-acesta Domnul a-nviat din nou,
Pătruns-a-ntru al inimii-mi cavou,
Tăcut, smerit, a coborât și-n iadul meu,
M-a înviat din nou, Preabunul Dumnezeu.

M-a scos de-acolo și pe mine și pe toţi
Părinţi și fraţi, nepoţi și strănepoţi
Pe care i-am închis și i-am ucis, lipsit de milă, în anul ante-

rior,
Acum și iadul inimii mi-e gol și pot din nou să zbor spre 

cer ușor.
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IUBIREA ESTE CRITERIUL 
ADEVĂRULUI. (DACĂ  IUBEȘTI, 

TE AFLI ÎNTRU ADEVĂR). 
ÎNSĂ  CRITERIUL ABSOLUT 

AL ADEVĂRULUI, SINGURUL 
CRITERIU SIGUR ȘI DESĂVÂRȘIT 

ESTE IUBIREA DE VRĂJMAȘI. 

Pe baza acestu criteriu ne putem da seama fără greș 
dacă ne aflăm sau nu întru Adevăr. Îmi iubesc eu 
vrăjmașii? Este viaţa mea centrată întru acest crite-

riu sigur? Sau viaţa mea este centrată pe neadevăr, pe o 
stare sufletească opusă, de eliminare, răzbunare, ucidere 
a vrăjmașilor mei? Iubește-ţi fraţii și prietenii și te vei 
iubi astfel pe tine însuţi. Dar iubește-ţi vrăjmașii și vei 
iubi ceea ce ai mai sfânt, mai adânc și mai autentic în tine! 
Singuri putem spune: dacă ne rugăm pentru cei care ne 
fac rău, dacă îi binecuvântăm, dacă nu-i urâm, cât de 
„reali”, cât de „adevăraţi” suntem. Fericiţi cei care și-au 
făcut din iubirea de vrăjmași axul central al vieţii lor, căci 
aceia necontenit se situează intru Adevărul Absolut!

Când Părintele Sofronie și-a dat seama că iubirea creș-
tină este ontologică, iar nu psihologică, a înţeles deodată 
că Hristos este și Dragostea și Adevărul, și Viaţa, iar nu 
un psihism subiectiv ieftin.

Realismul duhovnicesc absolut este iubirea tuturor 
vrăjmașilor noștri. Iată testul: Fă un mic bine celui care 
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ţi-a greșit, sau care te-a urât, sau care te-a rănit și vezi 
efectul: harul care vine este incomparabil și incomensu-
rabil mai mare decât pentru orice altă faptă bună.

Dacă nu știi „cum” să-ţi iubești vrăjmașii, urmează 
modelul Sfântului Siluan: iubește-i „cu poftă”, cu patimă 
sfântă adică. Dă-ţi drumul celei mai mari „pofte” ca rugă-
ciune, asupra celui mai mare vrăjmaș al tău. Îl vei îmblâ-
nzi imediat, îl vei preface din leu mânios, în mielușel 
ascultător. Dragostea și rugăciunea cu „poftă” pentru 
„cei răi”, pentru „vrăjmași”, încă din tinereţe, naște oame-
ni duhovnicești care la bătrâneţe vor birui tot iadul.
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FAMILIARITATE ȘI 
FAMILIALITATE ÎN TAINA 

PERSOANEI

Persoana, când este urâtă și batjocorită, nu se închi-
de, ci procedează invers, în Duhul Sfânt, ea se des-
chide tot mai mult până la dezmărginirea desăvârșită, 

pentru a-i cuprinde pe toţi, chiar și pe vrăjmași. Nu se 
apără, nu impune limite de comportament celorlalte Ipos-
tasuri ale sale, ci, fiind una cu toţi, pe toţi îi cuprinde în 
sine. Nu-i spune fratelui: „Tu ai voie doar să fii bun cu 
mine”, ci dă libertate de manifestare și pozitivă, și nega-
tivă, tuturor întru toate. Pe cel care blesteamă îl binecu-
vintează, pe cel care ocărăște, îl laudă, pe cel care îl lovește, 
îl mângâie. 

Persoana reface în sine și Persoana celuilalt, întrucât 
îl cuprinde în sine împreună cu toţi înaintașii săi, până 
la Adam. Persoana este în stare de jertfă și de răstignire 
continuă. Fără a trece graniţa „prea-personalului”, Ei, 
Persoanei, toţi oamenii îi sunt fraţi, familiari și familiali, 
până la Părintele Adam (Marea familie a Atot-Omului, 
a Întregului Adam). Adesea, Persoana, deși subsecventă 
în ordinea genezei, Ea, prin Har, poate deveni Părinte 
chiar și al strămoșilor Săi, pe care, prin rugăciunea adân-
că îi poate scoate din iad. Persoana este precum oceanul 
de dragoste care cuprinde și înconjoară întreg pământul, 
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fără să-l scufunde, dar mai adânc, precum cerul care 
cuprinde întreg Pământul cu oceanele sale, și chiar mai 
adânc, Persoana este mai adâncă decât toate cerurile văzu-
te și nevăzute, cuprinzând în dragostea sa întreaga dum-
nezeire și întreaga omenire.
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ATOTSMERENIA LUI HRISTOS

Atotsmerenia (πανταπεινότητα) este atributul lui 
Dumnezeu, smerenia atotdesăvârșită, atotbiruitoare 
și atotcuprinzătoare, nemărginită și veșnică. Atotiu-

birea lui Dumenzeu se întrepătrunde cu Atotsmerenia 
Sa, aceasta fiind acea calitate a iubirii dumnezeiești care 
desăvârșit de dăruiește tuturor fără nici o întoarce asupră-
și, fiind absolut necondiţionată. Ea nu este comparativă, 
ca smerenia omenească („eu sunt cel mai rău dintre toţi” 
– maximum-ul omenesc posibil), ci este absolută, este un 
atribut al firii divine – Smerenia lui Hristos cea dum-
nezeiască.

Sfântul Siluan Athonitul vorbește în scrierile sale 
despre această „smerenie a lui Hristos”, preadulce, mult 
iubită sufletului, altfel, de negrăit, de necuprins. Este sin-
gurul lucru pe care și-l mai dorea Stareţul înainte de 
sfârșit, împreună cu rugăciunea pentru întregul Adam.
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„OSÂNDIREA DE SINE ȘI 
COMPLEXUL DE INFERIORITATE”

În teologia răsăriteană, nu există această expresie ori 
această înţelegere a așa-zisului „complex de inferio-
ritate” – „complex de superioritate.” Sfinţii Părinţi 

nu-l pomenesc în scrierile lor. În schimb, întâlnim sănă-
toasa osândire de sine, prihănire de sine, ocărâre de sine 
care aduce în suflet mari daruri duhovnicești: bucurie, 
dragoste și mult har. Cum se explică această situaţie? 
Osândirea de sine aduce în suflet smerenie, iar smerenia 
atrage Harul Duhului Sfânt. Dacă este să facem o echi-
valare grosolană a celor două sisteme explicative, cel psi-
hologic și cel duhovnicesc, la un pol am avea complexul 
de inferioritate, care este la Sfinţii Părinţi deznădejdea, 
iar la celălalt pol am avea complexul de superioritate, 
care este la Sfinţii Părinţi mândria. Deznădejdea și mân-
dria sunt cele două patimi mari cu care ne luptăm toată 
viaţa. Cum se vindecă? Prin osândire de sine și 
recunoștinţă.

Să luăm cuvântul: „Eu sunt cel mai rău dintre toţi.” 
El aduce cea mai mare ușurare și despovărare. Psiholo-
gic, mirenii se feresc de el, pentru că exprimă „o stare 
psihologică negativă.” Duhovnicește, însă el este cea mai 
puternică armă împotriva răului. Această afirmaţie: „Eu 
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sunt cel mai rău dintre toţi” este expresia celui mai mare 
adevăr cu putinţă care poate fi rostit vreodată de vreo 
fiinţă omenească în tot cuprinsul vieţii sale înaintea lui 
Dumnezeu (este întâlnită și sub forma: „Eu sunt cel mai 
mare păcătos”). Datorită acestei absolute situări în ade-
vărul despre sine, sufletul, chiar în clipa în care gândește 
sau rostește cu voce tare acest cuvânt („Vrednic sunt de 
osânda iadului”, „Eu sunt ultimul dintre toţi”, „Eu sunt 
cel mai rău dintre toţi”, „Eu sunt cel mai mic dintre toţi.” 
„Eu sunt cel mai nevrednic dintre toţi”, „Eu sunt cel mai 
ticălos dintre toţi”, „Eu sunt cel mai păcătos dintre toţi”), 
aude tainic glasul cel negrăit al Duhul Sfânt ori al Mai-
cii Domnului care-i spune: „preadulcele meu!”, sau „dra-
gul meu! sau „copilul meu”, sau „mult iubitul meu” 
însemnând ”„nu, tu nu ești cel mai rău” sau care-i spu-
ne: „așa este, dar tu ești dragul meu” „așa este, dar nu 
deznădăjdui”, sau chiar în clipa în care cel care se 
osândește vrea să spună cuvântul „cel mai rău”, Duhul 
îi schimbă cuvântul lin și duios, alintându-l, zicându-i 
„cel mai necugetat”, sau „cel mai binecuvântat”, sau „cel 
mai așa sau așa” tocmai pentru a-i întări cu dragoste 
osândirea de sine, aducându-i roadele dimpreună cu 
însăși prezenţa Sa binecuvântată, însă și certându-l pre-
aduios pentru o asemenea preafrumoasă prihănire de 
sine, care este semnul bucuriei, al neînchipuirii minţii și 
al neîndreptăţirii de sine. Și câte și mai câte chipuri minu-
nate ale pogorârii Domnului la cel care se osândește nu 
întâlnim la Sfinţii Părinţi, căci El se bucură nespus vâzând 
sufletul osândindu-se, și negreșit și neîntârziat îl răsfaţă 
cu cea mai mare dragoste pe cel care se coboară întru 
osândirea de sine dătătoare de smerenie, pe care-l 
primește la Sine cu mai mare îndreptăţire, dându-i cea 
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mai mare dragoste, daruri și mângâieri, binecuvântări și 
milostiviri, recunoașterea de fiu iubit, iar nu de slugă 
(rob) și mai ales harul mântuirii.

Ba încă la Athos, la părinţii mai cucernici, găsim o 
bucurie și o veselie continuă de a învăţa chipuri noi ale 
prihănirii de sine, care alungă duhul slavei deșarte și 
atrag mila lui Dumnezeu, noi feluri și expresii ale batjo-
coririi harice de sine (de sine, iar nu de aproapele!), expre-
sii și formule hazlii nemaiauzite și nemaiîntâlnite, care 
mai de care mai preţuite, ba prin asemănarea cu dobi-
toacele cel de rușine, ba prin pomenirea patimilor celor 
de ocară, ba prin prostirea cea de bunăvoie a minţii, mereu 
înnoindu-se și desăvârșindu-se în felurile și chipurile tăi-
nuirii de sine, ale osândirii și al ocărârii de sine, cei mai 
desăvârșiţi stârnind în jurul lor atâta veselie și iubire glu-
mind pe seama lor înșile, semnul cel mai vădit al neră-
tăcirii. Dispreţul cel sfânt faţă de propria persoană, care 
poate lua chiar forma harismei urii de sine celei bune la 
cei desăvârșiţi, este atât de iubit Duhului Sfânt încât Aces-
ta deplin se sălășluiește într-înșii cu pace și mângâiere.

Dacă vreun călător la Athos ar avea vreodată răgazul 
de a scrie minunatele chipuri ale osândirii de sine, ale 
prihănirii de sine, ale ocărârii de sine, ale dispreţului de 
sine, ale batjocoririi de sine celei harice, care sunt toate 
chipuri insuflate de însuși Duhul Sfânt, am avea o prea-
frumoasă carte a smereniei ascetice, pregustarea Smere-
niei celei adânci a lui Hristos, altfel, de negrăit.

Osândirea de sine are ceva atât de neînţeles, atât de 
tainic, atât de bineplăcută și preaiubită sufletului, dar 
atât de greu de însușit, încât pentru a o descrie cât de cât, 
am putea-o asemăna cu cineva care își aruncă în cap „bul-
gări mari de noroi” care devin chiar înainte de a se atin-
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ge de el, „bulgări preafrumoși de aur.” Sau cu cineva care 
aruncându-se într-un foc fierbinte, focul se preface din-
tr-o dată în rouă răcoritoare”, sau cu cineva care arun-
cându-se cu hainele cele noi și curate într-o baltă putu-
roasă plină de necurăţie, ele răspândesc mireasmă 
sfântă, preafrumoasă, fiind mai albe și mai curate ca îna-
inte. Sau cu cineva care intrând într-o încăpere murdară 
și de rușine, se găsește pe sine stând ca într-un altar prea-
sfânt. Sau cu cineva care vrând a coborî în beciul întune-
cat al unei clădiri, se găsește pe sine chiar în clopotniţa 
de unde vede și înţelege și se bucură de toate. Sau aco-
perindu-se de rușine într-o groapă de ţărână, se află din-
tr-o dată, în chip minunat, ca un vultur străvăzător plu-
tind deasupra câmpiilor și pădurilor privind în cele mai 
mari îndepărtări ale zărilor albastre.

Mulţi se tem să rostească vreodată aceste cuvinte des-
pre sine, ca și cum ele ar însemna o oarecare „coborâre 
a stimei de sine”, o „lipsă de stimă de sine.” Însă, după 
cum scrie Arhimandritul Zaharia în teza sa de doctorat, 
vorbind despre cântecul lui Siluan, când sufletul se 
osândește, atunci dobândește pe loc pacea, căci Hristos 
vine imediat, negreșit, fără excepţie, în inima omului care 
s-a osândit pe sine și îi dăruiește dragostea și smerenia 
Sa. Atunci omul simte o biruinţă de nedescris într-o lup-
tă în care s-a nevoit toată viaţa și n-a priceput niciodată 
CUM să o câștige.

La celălalt pol, cei care nu au din anumite motive pute-
rea de a se osândi, practică recunoștinţa însoţită de sen-
timentul nevredniciei: „Slavă ţie, Doamne, pentru toate, 
dar nu sunt vrednic de mila Ta.”

Cele două formule, („Vrednic sunt de osânda iadului, 
dar nu deznădăjduiesc de mila Ta” și respectiv „Slavă 
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ţie, Doamne, pentru toate, dar nu sunt vrednic de mila 
Ta”) alternându-se în viaţa omului în funcţie de nevoile 
sale duhovnicești, îl izbăvesc de cele două patimi extre-
me: mândria și deznădejdea.

Mai adăugăm că în practica grăbită a vieţii și nevoinţei 
monahale, se spune doar prima parte: „Vrednic sunt de 
osânda iadului”, partea a doua simţindu-se nemijlocit în 
inimă a o nădejde sfântă, sub chipul harului dătător de 
iertare și de viaţă, care chiar așa se citește: „dar nu dez-
nădăjduiesc de mila Ta.” Dacă omul nu se osândește pe 
sine, nu vine nici nădejdea harului. Iar dacă se osândește, 
sigur vine harul nădejdii. deci nu este una fără cealaltă. 

A doua formulă se întâlnește tot sub forma prescur-
tată: „Slavă Ţie, Doamne” și ea implică automat partea 
a doua – „dar nu sunt vrednic de mila Ta”

Când lovești în deznădejde, te păzești să nu cazi în 
mândrie, iar când lovești în mândrie, te păzești să nu cazi 
în deznădejde.

„Ţine-ţi mintea în iad, dar nu deznădăjdui” este arma 
cea mai desăvârșită atât împotriva mândriei, cât și a dez-
nădejdei.
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„LUMINA CEA NEZIDITĂ”

Când Soarele de dimineaţă încă nu a răsărit,
Și-n întuneric încă nu zărim cu ochiul trupului nimic,

Lumina nezidită, Ea deja pe toţi ne luminează.
Ba chiar de dinainte de zidirea Soarelui viiază.

Ea veșnic nu se stinge, nici nu crește, nici se-mpuţinează.
Când Soarele apune, Ea rămâne-aprinsă pe-nserat.

Că nici nu bagi de seamă că afar’ de mult s-a înnoptat.
Ea luminează-n taină întreaga noapte,

Căci ziua ei în două nu se-mparte,
Ci veșnic este zi și veșnic e lumină.

Ea niciodat’ se sfâșie, mereu rămâne una și deplină.
Pe orice vreme, de-i furtună sau de-i zi senină,

Ea dă lumina Ei la fel de blândă și de lină.
Nu are început, căci Ea din Domnul Însuși Luminează.

Când norii se adună, ea deloc nu se-adumbrează.
După ce Soarele zidit se va sfârși, Ea-n veac rămâne și va fi.
O rază însorită nu ajunge dintr-o dată frunza cea-nsetată de 

lumină,
O candelă aprinsă abia răzbate-n întunericul adânc.

Însă Lumina Ta, fără întindere și fără-ntârziere toate le 
cuprinde.

Iar mii de sori de-ar răsări și iarăși ar apune,
Lumina Nezidită-n veci va lumina întreaga lume.
Simplă Lumină, necompusă, uniformă, neîntinsă.

Tu umpli toate și ești necuprinsă.
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În mii și mii de ani străbate-o rază de lumină-ntreaga lume,
Și-abia dacă pătrunde-ntr-a adâncului genune,

Dar Tu cuprinzi într-o clipită fără timp tot cerul și pămân-
tul,

Căci ești Lumina dătătoare de Lumină din Preasfântul.
Fie făptura cea zidită oricât de neagră și opacă,
Lumina lui Hristos ușor prin ea poate să treacă,
Și nici o umbră întunecată pe pământ nu lasă,
În ea, oriunde-ai fi ești veșnic și mereu acasă.

Lumina Nezidită nu e esenţa veșnic neajunsă a Treimii,
Ci energia nezidită a lui Dumnezeu care se dă făpturii.

E- aceeași slavă negrăită a Taborului,
Întru care s-a schimbat Chipul Mântuitorului.

Căci slava Sa cuprinde ceru-ntreg și-a iadului genune,
Lumina Ei ne e cea mai frumoasă strălucire și minune.

De-i vară sau de-i iarnă, ea mereu rămâne caldă și senină.
E veșnica, preadulcea, nezidita Ta Lumină.
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„PIATRA SMERENIEI ȘI 
PIATRA DRAGOSTEI”

Un om săpa odată cu un târnăcop și o lopată o groa-
pă adâncă, adâncă de tot.
– Ce cauţi, omule? întrebă un trecător cu inima bună 

care purta un toiag de trestie subţire și ușoară, căruia i 
se făcu milă de dânsul.

– Caut piatra smereniei.
– Și de când sapi? Că văd că groapa este adâncă foar-

te și lată bine, cred că de câteva luni bune te nevoiești?
– Da, mă nevoiesc de mulţi ani neîncetat.
– Nu-i acolo unde sapi tu, zise trecătorul. Dacă bine-

voiești, ieși din groapă și sapă mai încolo.
Făcând ascultare, omul nostru ieși din groapă și săpă 

dincolo, unde îi zise călătorul. și minune mare, după 
două lovituri de târnăcop, găsi îndată piatra smereniei, 
strălucind simplă în lumina umilinţei și a pocăinţei.

- Vai de mine, dar urâtă mai este, își spuse ca pentru 
sine. Așa de ștearsă, de cenușie, e toată crăpată și zbâr-
cită, plină de ocară, de osândă și de rușine. Așa de 
colţuroasă și de rece, cu vinișoarele astea ruginii, de ţi-e 
mai mare sila să o ţii în palmă. Sigur asta este? întrebă 
omul neîncrezător. Și văzând că trecătorul acela nu-i răs-
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punse, ci se duse liniștit mai departe, omul nostru luă cu 
îngândurare piatra și se duse să întrebe un pustnic des-
pre întâmplarea cu pricina, arătându-i piatra găsită.

– Pentru ascultarea ta, ai aflat piatra smereniei, îi zise 
pustnicul, alergând încă de departe în întâmpinarea lui. 
Groapa cealaltă ai săpat-o singur, fără să întrebi pe nimeni. 
Dar dacă ţi-ai tăiat voia înaintea fratelui tău, Domnul ţi-a 
dăruit repede smerenia, întru ascultare. Piatra smereni-
ei este cea mai preţioasă piatră din lume și ea se dă numai 
pentru ascultare. Piatra smereniei ţi-aduce roadele dul-
ci ale osândirii de sine, ale lepădării egoismului puturos, 
ale prihănirii de sine, care atrage repede dragostea și 
smerenia cea mare a lui Hristos. Dacă te-ai fi încăpăţânat 
să nu ieși din groapa ta, ai fi răscolit plin de mândrie 
întreg pământul și tot nu ai fi găsit-o. Acum nu-ţi mai 
rămâne decât să găsești piatra dragostei. Fără smerenie 
nu se poate păstra dragostea, căci mândria împiedică a 
iubi.

- Dar unde este piatra dragostei?
-În prima ta groapă, mai sapă puţin și o vei găsi și pe 

aceea. Dar ia aminte: dacă găseai dragostea întâi, fără 
smerenie, nu ţi-era de folos, căci mândria repede pustiește 
dragostea.

Săpă omul nostru unde i-a poruncit pustnicul sfânt și 
află și piatra dragostei. Piatra dragostei era rotundă, fru-
moasă, netedă, curată, luminoasă, străvezie și plină de 
har, că ţi-era mai mare dragul să o ţii în palmă. și cu cele 
două pietre împreună, străbătu fără primejdie întreaga 
cărare a vieţii. Când căuta la piatra dragostei, vedea toa-
tă bunătatea, frumuseţea, bucuria, darurile cele mai pre-
sus de fire, lumina cea nezidită, bogăţia și măreţia lui 
Dumnezeu. Dar de îndată ce începea să se înalţe cugetul 
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său și să se semeţească, harul Duhului Sfânt se retrăgea, 
și atunci el iarăși privea cu luare aminte la piatra smere-
niei, și sufletul său își aducea aminte de patimile Mân-
tuitorului, de suferinţele fraţilor săi, de judecata de apoi, 
de chinurile iadului, de păcatele pe care le săvârșise în 
trecut și îndată se smerea inima lui, și iarăși răsărea dra-
gostea și pacea în inima sa.
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„CUFĂRUL ORTODOXIEI. 
PIATRA CEA DE MARE PREŢ  A 

ROMÂNILOR”

A fost o dată, la noi în ţărișoara românească, într-un 
sătuc uitat de munte, un pruncușor cuminte care se 
juca în grădina din ograda casei sale, printre florile 

cele preafrumos înmiresmate, cu o pietricică preafrumoa-
să pe care mămuca lui i-o dăduse-n dar. Pruncușorul, 
înconjurat de fluturași albi și voioși, rostogolea pietrici-
ca cea preţioasă prin iarba înrourată, plimbând-o prin-
tre floricelele albe de câmp, ascultând cu duioșie ciripi-
tul păsărilor din crângul apropiat, în zumzetul pașnic și 
freamătul duios al miilor de gângănii, albinuţe și furnicuţe 
care petreceau împreună cu dânsul, blânde și liniștite, 
acoperite de foșnetul frunzelor și fânului care se usca la 
soare. Uneori lua pietricica minunată în palmă, alteori o 
ducea la ureche, altădată la piept în dreptul inimii, altă-
dată o săruta cu dragoste, umplându-se de bucuria cea 
curată a pruncilor, moștenitorii curaţi ai împărăţiei lui 
Dumnezeu. Copilașul era plin de atâta dragoste, că toa-
te vietăţile îi deveniseră bucurie, ieșiseră din sălbăticia 
lor și se plimbau ori pluteau în jurul lui încet, fără de tea-
mă, hrănindu-se cu harul care strălumina văzduhul din 
jurul său, că parcă și aerul se strânsese în jurul lui de atâ-
ta dragoste, că nu mai puteau să zboare nici fluturii, nici 
musculiţele, nici albinuţele în felul lor zvăpăiat și de agi-

„



VASILE CĂLIN DRĂGAN286

tat, ci zburau încetișor, plutind parcă mai degrabă, decât 
zburând, iar furnicuţele de-obicei grăbite, parcă și ele de-
acum se plimbau liniștite pe potecă fără zarvă, prepelin-
du-se de atâta dragoste, uitându-și rostul, copleșite de 
pacea binecuvântată ce se coborâse peste feţișor.

Mămuca și și tătucul pruncușorului aveau în casa 
bătrânească un cufăr vechi și mare plin ochi cu astfel de 
pietricele preascumpe pe care le ţineau în odaia din mij-
loc, moștenite de la moșii și strămoșii lor una câte una, 
de sute, ba chiar peste două mii de ani. Toţi pruncușorii 
din satul său, și încă din toate satele dimprejur, ba chiar 
și în cele mai îndepărtate colţișoare ale ţărișoarei, aveau 
pietricele preafrumoase asemenea pruncușorului din 
povestea noastră, unele mai mari, altele mai mici, unele 
mai netede, altele mai colţuroase, unele mai colorate, 
altele mai străvezii, dar toate străluceau în lumina soa-
relui și copiii mult le iubeau și mult le cinsteau, fiind odo-
rul lor de mult preţ.

Din ţări străine, de la miază-noapte și de la miază-zi, 
veneau călători bogaţi care-și vânduseră tot ce aveau 
numai ca să vază pietricelele cele minunate, și abia dacă 
unul, din când în când, avea atâţia bani cât să cumpere 
câte una să o ducă în ţara lui și să o pună în cel mai cin-
stit și mai sfânt loc, printre cei de neamul său.

Veni așadar într-o bună zi, în ograda pruncușorului 
nostru, un negustor cinstit, bogat și preaiscusit, cercetân-
du-l pe prunc și pe părinţii lui:

– Am venit de departe numai să văd minunăţia asta 
de piatră preţioasă pe care o ţine copilașul vostru, zise 
negustorul. O caut de mulţi ani cu lacrimi, sudoare și 
suferinţă, căci o preadorește sufletul meu de când m-am 
născut. Cum se numește piatra asta preţioasă?
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– Aceasta este „piatra dreptei credinţe”, răspunse 
mama feţișorului.

– Ba unii îi mai zic „piatra împărăţiei cerurilor”, zise 
tatăl copilașului, scoţând din odaia din mijloc cufărul cel 
mare. De îndată ce-l deschise, o bucurie negrăită îi umplu 
pe toţi, și o mireasmă sfântă umplu întreaga casă.

– Aici, șopti măicuţa pruncului ca în taină, în cufărul 
nostru încă mai avem: „piatra rugăciunii”, „piatra bise-
ricii”, „piatra celor șapte sinoade a toată lumea”, „pia-
tra colindelor strămoșești”, „piatra cinstirii Icoanei”, 
„piatra Sfintei Cruci”, „piatra preacinstirii Maicii Dom-
nului, Născătoarea de Dumnezeu”, „piatra Sfintei Litur-
ghii”, „piatra isihiei” și atâtea și atâtea altele, bogăţii 
străvechi ale străbunilor noștri care le-au adunat și le-
au sfinţit de veacuri, prin har, rugăciune și jertfă. Aces-
tea șapte preafrumoase, albe ca laptele sunt cele Șapte 
Sfinte Taine: „piatra Botezului”, „piatra Mirungerii”, 
„piatra Spovedaniei”, „piatra Împărtășaniei”, „piatra 
Cununiei”, „piatra Preoţiei”, „piatra Sf. Maslu.”Începură 
a scoate alte și alte pietre scumpe, preaminunate iaspis, 
sardonix, sardiu, hrisolit, beril, topaz, hrisopras și iachint, 
ametiste, mărgăritare, safire, diamante și smaralde cum 
nu s-au mai văzut sub soare decât în nordul îndepărtat, 
în Rusia cea dreptslăvitoare, ori în ţărișoara Muntelui 
celui Sfânt din sud, de la Marea Meditarană, unde 
vieţuiesc în pace grecii cei ortodocși. Pietricelele aces-
tea nu erau precum celelalte pe care oamenii le scot din 
pământ, ci izvorau ele însele o lumină preafrumoasă, 
care se putea vedea cu ochiul liber, spun unii, mai ales 
atunci când se îngână ziua cu noaptea, că-ţi era mai mare 
dragul să le privești și să te desfeţi la căldura și lumina 
lor.
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Și tot scoteau părinţii feţișorului pietricelele cele ale-
se și le numeau și le arătau cu evlavie, le sărutau și cu 
drag lor se-nchinau, iar negustorul plângea cu lacrimi 
privindu-le și ascultând-i, preadorindu-le și preaiubin-
du-le din toată inima sa cea însetată de pace, dragoste și 
adevăr.”
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„CĂINŢA MINUNATĂ  A 
ROMÂNILOR – UN DAR DE LA 

DUMNEZEU. SOCIETATEA ESTE 
CU ATÂT MAI SĂNĂTOASĂ 
ȘI MAI VIE CU CÂT SE 

CONECTEAZĂ  MAI DIRECT LA 
SURSA VIEŢII – UNICA SURSĂ 

DE VIAŢĂ  AUTENTICĂ :  BISERICA 
ORTODOXĂ”

Cum să vorbești despre români fără să cazi în iubi-
rea etnofiletistă? Cum să evidenţiezi meritele aces-
tui neam sfânt fără să cazi în naţionalismul care 

pune dragostea de neam mai presus de Biserică? Iată un 
lucru oarecum dificil, dar nu imposibil, dacă mergem pe 
calea Părinţilor Pustiei. Cum au vorbit Sfinţii Părinţi des-
pre ei înșiși? Cum au păstrat harul până în ultima clipă? 
Cum și-au tăinuit ei desăvârșirea? Putem folosi modelul 
lor atunci când vorbim despre neamul nostru?

Se poate afirma că în cei aproape 30 de ani care au tre-
cut, Biserica a înviat zeci de milioane de oameni din întrea-
ga Românie și de pretutindenea, efectele acestei învieri 
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revărsându-se fără seamăn ca o uriașă binecuvântare 
întru întreaga lume. Darul românilor cel mai de preţ 
pentru întreaga lume este Ortodoxia. Mărgăritarul cel 
mai curat. Bijuteria cea mai scumpă. Tezaurul cel mai 
sfânt. Este cel mai minunat dar de pe planetă, dar și cel 
mai căutat, cu sau fără știinţa celor care caută mereu altce-
va în fiecare clipă. Credinţa cea dreaptă și curată. Nime-
ni, absolut nici un om din toate miliardele de oameni de 
pe Pământ nu-și dorește altceva în adâncul sufletului 
decât însăși dreapta credinţă – sensul vieţii cel adânc și 
viaţa însăși. Fiecare om își caută firea sa autentică – însăși 
ortodoxia. Fiecare om vrea să devină Persoană. Românii 
au păstrat dreapta credinţă așa cum au primit-o de la 
apostoli și au desăvârșit-o timp de 2000 de ani. Care este 
Marea Știinţă a acestor 2000 de ani? Cum putem să-i păs-
trăm nejefuiţi, cum putem să-i preţuim cum se cuvine? 
Trăind astăzi cum se cuvine amintirea celor 2000 de ani 
de ortodoxie pe pământ românesc în duhul Sfinţilor 
Părinţi, vom avea dobândă în ceruri și răsplata desăvârșită. 
Acum, vedem cu bucurie cum, ca o Maică preabună, 
preafrumoasă și desăvârșită, Biserica își crește aleșii ei, 
fii și fiicele din întreaga ţară și pretutindeni. Toate căutările 
oamenilor, cele mai adânci, dar și cele mai superficiale 
se îndreaptă către Adevăr. Iar Adevărul este Însuși Hris-
tos, al cărui trup este Biserica.

Românii au dintotdeauna cunoașterea adâncă a lui 
Dumnezeu întru dreapta credinţă – orthodoxia, dreapta 
slăvire a lui Dumnezeu. Ea se adresează „Dumnezeului 
celui cunoscut”, iar nu „Dumnezeului celui necunoscut.” 
Un filon de aur, puternic, apostolic – al Sf. Apostol Andrei, 
ne adapă direct de la Hristos Domnul, încă de la început, 
de mai bine de 2000 de ani. Astfel, devenirea și căinţa 
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românilor sunt de un nivel diferit faţă de cei care abia 
astăzi se convertesc la dreapta credinţă, spărgând, ca 
niște vârfuri de lance, tot pentru Marea Rugăciune a Bise-
ricii noastre Drept-Slăvitoare, zidul întunericului.

Filosofii, sociologii, antropologii, psihologii care doresc 
cheia înţelegerii profunde a acestui neam, a adevăratu-
lui sens al devenirii românilor, nu îl vor obţine niciodată 
prin comparaţia cu alte neamuri în funcţie de criterii așa-
zis raţionale, obiective, economice, politice, sociale etc. 
Ci, adevărata cheie a înţelegerii neamului românesc și 
omenesc în general este Însăși Biserica. Hristos-Adevărul, 
Persoana. Actualizarea principiului ipostatic în milioa-
nele de ipostasuri care trăiesc pe pământ românesc. Ce 
înseamnă să fii Atot-Om? Să cuprinzi întreaga dum-
nezeire și întreaga omenire în principiul tău personal. 
Întregul Adam.

Românii cred în îndumnezeirea omului prin smere-
nie și har. Este un mare păcat să nu crezi în devenirea 
Ipostatică, în asemănarea până la totală identitate cu 
Dumnezeu. Aceasta este marea chemare la care a răs-
puns neamului românesc: „humana natura capax divi-
ni.” Împreună cu rușii, grecii, sârbii, bulgarii, și toţi cei 
dreptslăvitori răspândiţi pe faţa pământului, românii 
cred în nemurire, dar mai ales și-au ales și înţeles măreţia 
chemării lor. Pas cu pas, prin însușirea ABC-ului, ei înain-
tează prin faptele „mici” ale împlinirii poruncilor, spre 
egalitatea cu Dumnezeu întru har. Nici mai mult, dar nici 
mai puţin. Românul nu se pune niciodată mai presus de 
Dumnezeu. Dar cunoaște marea taină a devenirii: Dum-
nezeu nu este egoist, el ne dăruiește deplina asemănare, 
toate atributele Sale, deplin actualizate, fiecărui om de 
pe pământ. De aici adânca smerenie a românilor, care se 
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osândesc pe sine cu putere la iad, ca nevrednici de mân-
tuirea lui Dumnezeu, tocmai astfel primind Marea Știinţă 
și dragostea desăvârșită a înfierii lui Dumnezeu celei 
depline.

Românii nu se îndumnezeiesc cu energiile cele zidite 
ale lumii căzute, ci se îndumnezeiesc cu energiile cele 
nezidite ale lui Dumnezeu, după principiul ipostatic. Nu 
autoîndumnezeire, ci îndumnezeire prin har. Harul pe 
care-l primesc în Biserică, transformă făptura din zidită 
în nezidită, o aseamănă lui Dumnezeu.

Astăzi, Patriarhia Română pregătește o generaţie de 
preoţi care oferă sprijin și cârmuire duhovnicescă pentru 
o categorie de credincioși mult sporiţi, care, doar mire-
ni fiind, duc o luptă duhovnicească foarte înaltă și curată, 
sporind din slavă în slavă în marea turmă a Bisericii. 
Ajungând, cu mila lui Dumnezeu, la împărtășania deasă, 
Hristos Însuși poartă biruinţe în fiecare de neînchipuit 
pentru înaintașii noștri la nivelul luptei cu patimile și cu 
egoismul. Cu harul lui Dumnezeu, nu vom cădea în bana-
lul etnofiletism, care pune neamul mai presus de Bise-
rică. Pornim cu toţii de la ABC-ul vieţii duhovnicești, dar 
observăm cu discernământ că românii sunt mai sporiţi 
duhovnicește, și ascetic, și dogmatic, și ecleziologic. Cum 
să nu ne mândrim? Cum să căutăm o și mai adâncă sme-
renie? Cum să păstrăm și să sporim harul? Cum să nu 
ne întoarcem asupră cu mândrie? Prin smerirea inimii, 
după regula Sfinţilor Părinţi.

Aceasta este ortodoxia smerită: în 2000 de ani nu am 
săvârșit destul.

Apropiindu-se foarte mult de Dumnezeu, românii 
nicidecum nu spun că „am ajuns deja la ţinta cea desă-
vârșită”, ci privesc mereu către steaua cea călăuzitoare a 
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desăvârșirii, precum corăbierul pe mare, înţelegându-și 
adânc finalitatea post-istorică, eshatologică: viaţa cea 
veșnică a Persoanei, a Ipostasurilor. Precum vameșul, 
românii ortodocși necontenit se prihănesc pe sine: „Milos-
tiv, fii, Doamne, mie păcătosului” în orice stadiu al vieţii 
duhovnicești s-ar afla. Această maximă apropiere de 
Dumnezeu îl scoate pe român dintr-o vieţuire haotică, și 
îl face pe zi ce trece tot mai normal, tot mai firesc, fără să 
se semeţească prin devenirea sa, ci tocmai această neclă-
tinată creștere necontenită în dreapta credinţă îi dă năde-
jde, dragoste, odihnă, pace, smerenie și har, adâncindu-l 
spre vârful piramidei răsturnate. Este, precum spune 
Catafygiotul, o dinamică odihnitoare, o mișcare nemiș-
cată, o imobilitate mobilă a harului care viază în drep-
tcredincioși. Românii ortodocși, ca și stare duhovnicească, 
prin curgerea firească în matca strămoșească a dreptei 
credinţe, au un duh foarte puternic, tainic dar și văzut în 
familii, instituţii și trăirea ipostatică a Persoanelor, astfel 
că, pe bună dreptate putem afirma că, poate, cel mai păcă-
tos dintre români este cel mai sfânt dintre neamuri. Însă, 
osândirea de sine și duhul zdrobit, îl păzesc de semeţia 
inimii și de mândrie. Din fire, românul nu se compară 
astfel cu ceilalţi fraţi ai săi, iar lucrarea harului îl sme-
rește, îl așează sub toţi, îi arată calea coborâtoare a cru-
cii. Din pricina smereniei, cei mai sfinţi dintre români se 
văd pe sine cei mai mari păcătoși din lume. Ne aflăm tot 
pe terenul smereniei ascetice, relative, comparative: „sunt 
mai rău decât toţi.” Ortodox din fire, românul tânjește 
către smerenia absolută a lui Hristos, care este un atri-
but al lui Dumnezeu, dincolo de orice comparaţie. Marii 
monahi și sfinţi au dobândit-o în dar, o cunosc după gust. 
Smerenia este calitatea de adâncat a românilor. Smere-
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nia face posibilă dragostea. Prin smerenie omul se desă-
vârșește. De aici, paradoxul conștiinţei strămoșești. Mereu, 
românul înţelept fiind, primește marile sale realizări ca 
daruri de la Dumnezeu, iar nu ca realizări ale sinelui său 
egoist. El vede în chip simplu că nu el lucrează, ci Altci-
neva, Mai Mare și Mai Sfânt. Românul știe să tacă, să plâ-
ngă, și mai ales să fie recunoscător Stăpânului Său Hris-
tos și Împărătesei celei cerești – Maica Domnului, 
Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Prin Biserică, românii au biruit naţionalismul în for-
ma lui eretică – etnofiletismul. De 2000 de ani Biserica 
sădește sămânţa ipostatică în inimile credincioșilor, Lumi-
na cea Nezidită: „Cel ce a văzut Lumina Nezidită, și în 
această Lumină a cunoscut pe Hristos Dumnezeu, nu va 
mai putea niciodată să nege cunoaşterea că Hristos este 
Dumnezeul cel adevărat, Ziditorul acestei lumi. Dacă El 
este Ziditorul acestei lumi, „prin Carele toate s’au făcut,” 
atunci cum coboară gândirea noastră despre Hristos până 
la ideea naţionalismului, locul naşterii, vremea, epoca 
ş.a.m.d.? Toate veacurile au fost făcute de El. Cine a citit 
scrierile părintelui nostru Siluan, va şti că Hristos i s’a 
arătat. Căci în conştiinţa lui întotdeauna se cuprindea 
întreaga omenire: el nu putea mărgini pe Hristos, nu 
putea să-L facă nici american, nici asiatic, nici european, 
nici african. Întreaga lume, întregul cosmos – iată suflul 
Lui, mintea Lui cea ziditoare. Rugăciunea mea este pentru 
ca vouă tuturor celor cari aţi venit aci, să vi se descopere 
această viziune a lui Hristos. Şi atunci vor înceta toate 
patimile meschine, atunci fiecare dintre voi, în duhul său, 
va purta întreaga omenire, ca și părintele nostru Siluan: 
întâlnindu-se cu păcatul, în orice împrejurare el se ruga 
pentru mântuirea lumii întregi.” (Arhimandritul Sofro-
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nie, Cuvântări duhovnicești, vol. 1, Cuvântarea a 4 -a: 
„Despre structura mănăstirii”)

Cum să trăim așadar cei 2000 de ani? Iată răspunsul: 
Dacă părintele Sofronie spunea la Essex vorbind despre 
devenirea sa în credinţă: „5 ani? încă nici nu am început. 
10 ani? încă nu am făcut ceva bun. 30 de ani? încă nu-i 
destul. 40 de ani? încă n-am pus deloc începutul cel bun.” 
Tot așa spunem noi, românii, azi: 100 de ani? încă nu-i 
de-ajuns. 500 de ani? încă nu-i destul. 1000 de ani? nici 
cele pe care trebuia să le săvârșim nu le-am început. „2000 
de ani? încă nu am pus începutul cel bun, încă nu ne-am 
apropiat destul de Tine, Doamne.” Atât de mare și de 
desăvârșit este Hristos. Iar acest gând nu ne deznădăj-
duiește, ci ne umple de necontenită râvnă și dragoste de 
a ne asemăna cum se cuvine Mântuitorului. Da, am sfinţit 
frumoasa Catedrală a Mântuirii Neamului, dar am sfinţit 
oare în inimile noastre și catedrala mântuirii întregii lumi ?

Așadar, noi nu ne afirmăm triumfalist cei 2000 de ani 
ca să-i convingem pe ceilalţi, ci ne smerim arătând nepu-
tinţele noastre, lăsându-l pe Însuși Dumnezeu să ne 
îndreptăţească. Nu ne lăudăm nimănui, nu atragem sla-
va deșartă, care ne pustiește. Părinţii pustiei i-au cunos-
cut daunele. Ci ne prihănim în chip drept, ceea ce aduce 
harul Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu, păzindu-ne 
roadele. Minimalizăm cumva cei 2000 de ani de orto-
doxie prin negarea lor? Nicidecum! Îi arătăm tuturor în 
chip triumfalist și autosuficient? Nicidecum. Cum atun-
ci putem și să ne folosim de marea lor valoare, fără să-i 
pierdem prin lauda de sine? Procedând la fel cum au 
procedat marii Sfinţi înainte de sfârșit zicând: „eu încă 
nu m-am smerit destul. Eu încă n-am făcut nimic bun”, 
deși au trecut zeci de ani de nevoinţe mai presus de fire. 
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La fel și noi: „În 2000 de ani n-am săvârșit nimic bun, nu 
ne-am smerit destul ca popor, ca neam.” Acest lucru se 
trăiește personal. N-am făcut nimic în persoana mea, în 
casa mea, în satul meu, în orașul, în judeţul, în ţara, în 
lumea mea. Eu, iar nu altul. Încă nu am mulţumit lui 
Hristos, cum se cuvine, pentru toate cele care au venit 
peste mine. Iar la acest cuvânt de neîntoarcere asupră, 
Dumnezeu însuși ne trimite harul recunoașterii tuturor 
meritelor noastre, harul învierii tuturor românilor, harul 
reînfloririi dreptei credinţe în toate cotloanele ţării, harul 
pomenirii tuturor lucrurilor și faptelor bune, nu doar a 
celor pe care le cunoaștem, ci și al acelor evenimente, rea-
lizări, înţelegeri ale trecutului de care noi habar nu mai 
avem, de care nici nu ne mai aducem aminte, căci Dum-
nezeu își aduce aminte absolut tot ce au făcut bun stră-
bunii, fiecare lucru, cât de mic, punându-l pe balanţă, în 
favoarea poporului român și al întregii Biserici, precum 
acea uitată cutie de tinichea pentru tâmâie a Părintelui 
Iakovos Tsalikis.

Desigur că Arhimandritul Sofronie a ajuns în zeci de 
ani de viaţă cuvioasă foarte sfânt, Ipostas care se ruga 
neîncetat pentru Întregul Adam, dar tocmai prin această 
micșorare de sine se vede însăși desăvârșirea sa. La fel și 
Biserica Ortodoxă Română, precum și întreaga Biserică, 
în cei 2000 de ani s-a sfinţit prin lucrarea lui Dumnezeu 
foarte mult, necontenit desăvârșindu-se, dar tocmai prin 
această micșorare smerită de sine a membrilor săi – „noi 
în 2000 de ani încă nu am pus început bun”, primim 
Marele Har prin care slava deșartă nu ne jefuiește de 
bogăţia cea uriașă dobândită și moștenită peste veacuri. 
Fiecare Ipostas, fiecare persoană își deschide astăzi ini-
ma să primească uriașa bogăţie a străbunilor români, care 
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sunt mai vii decât noi, dar și sfinţilor și a Întregii Biseri-
ci de pretutindeni. Biserica este mai presus de neam, de 
gen, de rasă, de statut social, căci în Hristos nu mai este 
nici elin, nici iudeu, nici bărbat, nici femeie, nici sclav, 
nici stăpân.

Sfinţii Părinţi afirmă cu tărie că cel care se vede pe sine 
cu adevărat rău, cu adevărat păcătos, acela este îmbră-
cat în cea mai mare lumină, acela este cel mai înalt, cel 
mai puternic, cel mai avansat din punct de vedere 
duhovnicesc. Păstrând mereu smerenia, credinciosul 
ortodox se smerește până întru sfârșit, zicând: „Nici cele 
pe care trebuia să le fac nu le-am săvârșit.” Astfel nu 
pierde harul. Niciodată românii nu au spus: noi suntem 
mai buni decât ceilalţi, ci au atras binecuvântări negrăite 
de la Maica Domnului și de la Hristos osândindu-se pre 
sine, pentru a nu cădea în mândrie. Tocmai acești româ-
ni sunt păziţi de ispita fariseului, considerându-se mereu 
nevrednici, chiar realizând mari biruinţe duhovnicești.

Păstrând mereu optimismul învierii, conștiinţa deve-
nirii veșnice împreunată cu osândirea de sine ca nevre-
dnici de mântuire, tensiunea lăuntrică a românilor este 
mereu optimă.

Tocmai acest neam – poporul ortodox de pretutinde-
nea, este chemat la înfierea cea mai presus de fire – deve-
nirea ipostatică asemenea dreptului Melhisedec: „Fără 
tată, fără mamă, fără spiţă de neam, neavând nici înce-
put al zilelor, nici sfârşit al vieţii, ci, asemănat fiind Fiu-
lui lui Dumnezeu”,din făpturi zidite vor deveni prin 
harul lui Dumnezeu, întru principiul ipostatic, iposta-
suri nezidite fără de început și fără de sfârșit nu după 
fire, ci prin har, adică Persoane, identice cu Dumnezeu 
după har.
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Românii n-au primit niciodată „filioque” – sursa infi-
nitezimală a tuturor ereziilor. De aceea românii sunt per-
sonali, iar nu impersonali. Ei nu au pus un principiul 
impersonal mai presus de Principiul Personal. Persoana 
stă la baza României. Românii sunt Persoane, Ipostasuri 
în devenire. Unitatea lăuntrică a firii tuturor este struc-
turală, actualizată ipostatic prin Însăși dragostea pe care 
Duhul Sfânt o revarsă peste noi în Biserică. Ca și rușii sau 
grecii sau sârbii, românii nu cunosc conștiinţa atomizată, 
individualistă. Individul este polul opus persoanei, iar 
românii au stat departe de el de la început. Taina Persoa-
nei, care se lucrează la noi tainic de două mii de ani, ne-a 
unit într-un singur om în milioane de ipostasuri.

Vom spune și aceasta: românii pot deveni primul popor 
din lume. Cum anume? În sensul firesc și adânc al vieţii 
celei veșnice, care este invers faţă de îndreptăţirea de 
sine: prin asumarea deplină a păcatelor întregii lumi, a 
tuturor popoarelor lumii de la început. Poporul român 
poate spune întru Hristos „vinovat sunt singur eu” pentru 
toate păcatele întregii umanităţi de la Adam până astă-
zi. Lepădând egoismul naţionalist, românii pot dobândi 
prin asumarea vinei universale, Întregul Adam. Atot-
Omul, atotcuprins prin dragoste și rugăciune, în focul 
iubirii de vrăjmași, precum Mântuitorul pe cruce, la apo-
geul iubirii Sale atotjertfelnice pentru zidirea sa, omul.

Unitatea Bisericii este după chipul Preasfintei Treimi: 
ipostatică. Principiul personal este același, și în fiinţa 
dumnezeiască, și în fiinţa cea omenească. Principiul per-
sonal (care unește întru dragoste) este temelia vieţii româ-
nilor, iar nu principiul individual (care separă, prin 
egoism), ca la neamuri. Hristos, iar nu atomul. Dum-
nezeu-Persoana, iar nu individul.
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Care este esenţa acestei binecuvântări de la Dumnezeu 
care s-a revărsat peste noi? Este însăși buna vieţuire în 
dreapta credinţă ortodoxă. Firea românilor este ortodoxă. 
Firea tuturor oamenilor este ortodoxia, însă și potenţial, 
și actual, românii au firea ortodoxă. Adică, românii cunosc 
Persoana, Ipostasul, dintotdeauna. Aici s-a săvârșit de la 
început rugăciunea cea mai mare din lume: rugăciunea 
pentru întregul Adam. Monahismul românesc este 
contemporan cu primii apostoli. Rugăciunea pan-ada-
mică la noi este însăși miezul vieţuirii în bună pace a 
omului cu Dumnezeu. Ca neam, dar mai ales la nivel 
personal, românii au rămas și vor rămâne cu Dumnezeu. 
De două mii de ani românii săvârșesc pe acest pământ 
Sfânta Liturghie. De două mii de ani, se împărtășesc. De 
două mii de ani avem Biserică pe acest pământ, de două 
mii de ani suntem ca în rai pe pământul strămoșesc. Toc-
mai aceasta este taina iubirii de vrăjmași a acestui neam 
– singurul criteriu al Adevărului: „Două mii de ani? Încă 
nu ne-am desăvârșit destul” Toţi vrăjmașii se topesc și 
pier prin acest cuxânt de maximă smerenie. Este smere-
nia ascetică desăvârșită: „după 2000 de ani, eu nu sunt 
nimic, n-am făcut nimic bun, n-am săvârșit ceva, n-am 
făcut destul.” Această greutate covârșitoare a celor 2000 
de ani de rugăciune, de continuitate apostolică a Biseri-
cii care se afirmă prin neîndreptăţirea de sine cea de bună 
voie – provenită din înţelepciunea Patericului, conștientă, 
este în duhul cel mai drept al Bisericii, căci atrage din 
partea lui Hristos Marea Îndreptăţire, slava cea curată, 
dreaptă, răsplata sfântă, bogăţia nejefuită care nu se va 
lua niciodată de la noi. Așa au murit toţi sfinţii și arhipăs-
torii Bisericii, cu conștiinţa autentică a faptului că nu au 
împlinit destul, și tocmai acesta este criteriul smereniei 
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și al desăvârșirii lor. Biserica a biruit iadul și adeseori 
ţinându-și „mintea” în iad în vreme de prigoană, nu a 
deznădăjduit, căci porţile iadului nu o vor birui. Mii de 
biserici și sute de mănăstiri adapă pământul însetat al 
ţării cu rugăciunea și zilnic au loc revărsări uriașe ale 
harului Duhului cel Sfânt peste întreaga fire zidită. Foarte 
multe generaţii de români au cunoscut toate cele trei 
etape ale vieţii duhovnicești – curăţare, iluminare și 
îndumnezeirea prin har.

Cimitirele nostre sunt pline de sfinţi, de creștini spo-
vediţi și împărtășiţi, de părtași ai Trupului Bisericii. Toţi 
au evlavie la Maica Domnului și la Sfânta Cruce. Toţi 
ascultă de preoţi și de întâi-stătătorii Bisericii. Când Hris-
tos se gândește la români, îi îmbrăţișează necontenit cu 
o dragoste clocotind ca lava cea mai aprinsă, iar Maica 
Domnului răsădește și culege flori preafrumos înmires-
mate din acest pământ în fiecare an, cu mare dragoste, 
și bucurie, căci mii de locașuri sunt închinate Ei.

Căinţa românilor în general – care este „însăși dina-
mica vieţii celei veșnice”, (Ierom. Rafail Noica) a depășit 
„miorlăielile pentru boroboaţele noastre” și se leagă de 
niveluri foarte înalte ale vieţii duhovnicești: lupta cu gân-
dul, lupta cu cuvântul, pe trepte care se apropie de nevoi-
nţa monahală unde foarte rar păcatul ajunge pe treptele 
cele mai joase, ale împlinirii cu fapta, ci este tăiat prin 
rugăciune și puterea harului lui Dumnezeu încă din faze-
le incipiente. Astăzi, tot românul știe că adevărata conș-
tiinţă dogmatică este știinţa păstrării harului Duhului 
Sfânt. Preoţii la spovedanie, chiar în cartierele cele mai 
modeste, dau sfaturi duhovnicești de cea mai înaltă 
măsură miilor de credincioși care fac pelerinaje la locu-
rile sfinte, care se roagă neîncetat, care fac mari fapte 
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duhovnicești într-ascuns. Elitele, care frecventează mănăs-
tirile și au convorbiri personale cu cei mai înalţi stareţi 
din lume, cunosc subţirimi ale vieţii duhovnicești care 
nu pote fi aflate decât după mulţi ani de cercetări acade-
mice în vechile filocalii. În taină, zeci de mii de oameni 
lucrează cuvântul primit cu trudă și sudoare de la Părin-
tele Duhovnicesc în rugăciune curată, de mulţi ani de 
zile, sporind și crescând duhovnicește. Mulţi stareţi din 
România nu mai grăiesc din mintea lor, ci, precum spu-
ne Cuviosul Siluan Athonitul, grăiesc precum cei desă-
vârșiţi, „numai cele pe care Duhul Sfânt le dă să grăiască.” 
După aproape 30 de ani de libertate, apar roadele cele 
dulci ale rugăciunii și slujirii pastorale în întregul popor. 
Generaţii de sfinţi ca în vechime încep să se nască. Dom-
nul să-i păzească și să-i ocrotească. Moralitatea români-
lor, acest nivel primitiv al vieţii duhovnicești este foarte 
înaltă. Un diamant strălucitor numit credinţa ortodoxă 
este nucleul eticii românilor de mii de ani. Nu prin lege, 
ci prin har poporul român este un neam liber. Harul care 
se revarsă peste acest pământ dă oamenilor cea mai mare 
libertate: libertatea faţă de patimi. Asistăm cu uimire la 
nașterea unor generaţii de copii cu adevărat liberi, tot 
mai puţin înlănţuiţi în patimi: copii care cresc în familii 
curate, care se împărtășesc de mici des, împreună cu 
părinţii, bunicii și străbunicii lor. Se curăţă întregul neam, 
se primenește firea cea stricată a tuturor. Biserica orto-
doxă, prin milioane de tineri care cresc și respiră duhul 
curat al Bisericii, prin milioane de credincioși de vârstă 
mijlocie care s-au întremat duhovnicește și prin milioane 
de bătrâni care pot în sfârșit să meargă la Biserică fără 
teamă de persecuţie trăiește marea șansă a devenirii celei 
veșnice în duh autentic ortodox.



VASILE CĂLIN DRĂGAN302

Românii nu au pus niciodată etnicul mai presus de 
ortodoxie. O Persoană este mai mare decât întregul neam 
și decât toate neamurile de pe pământ. Ei știu că Ade-
vărul este Hristos, Persoana, Dumnezeu-Omul, care este 
Capul Bisericii. Iar Hristos a venit pentru toţi oamenii. 
Nu există român autentic care, întorcându-se din ţările 
ne-ortodoxe, să nu observe acest fapt extraordinar: strălu-
cirea luminii ortodoxiei în fiinţa autentică a românilor. 
Este o trăire smerită, nu de înălţare deasupra celorlalţi, 
ci de tragică dar adâncă înţelegerii a măreţiei acestui 
popor: păstrarea credinţei celei drepte. Patriarhia Română 
este structura întregii lumi văzute și nevăzute, adevăra-
ta structură ontologică a întregii realităţi. Prin Ea curge 
viaţa către întregul popor. Trupul bisericii, ca un gigant 
organism viu, este irigat prin uriașele sale vase de sânge 
direct prin pompa cea vie – inima românilor – Patriarhia, 
primind la nivel local, prin Arhiepiscopii, episcopii, bise-
ricile de parohie și mănăstiri uriașe revărsari de sânge 
duhovnicesc, har și viaţa însăși care se dă prin reprezen-
tanţii Bisericii. O societate este cu atât mai sănătoasă și 
mai vie cu cât se conectează la sursa de viaţa – unica sursă 
de viaţă autentică: Biserica Ortodoxă. În Duhul Bisericii, 
întregul neam va putea spune în Marea Clipă dinainte 
de sfârșit: „noi încă nu ne-am smerit destul.” Și tocmai 
acest cuvânt ne va aduce smerenia lui Hristos cea de 
negrăit, peste întregul neam și peste întregul pământ.
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„TRANSFORMATORUL 
DUHOVNICESC”

Nu risipiţi mânia, deznădejdea, supărarea, tristeţea, 
mâhnirea, nemulţumirea, spaima, durerea, angoa-
sa, suferinţa, neplăcerea, nereușita, respingerea, 

părăsirea, singurătatea etc. Nu le ascundeţi, nu le refulaţi, 
ci transformaţi-le în rugăciune! Ele, deși sunt negative, 
sunt emoţii, sentimente și trăiri psihologice extrem de 
puternice, energia lor fiind asemenea unui vulcan gata 
să erupă: transformaţi-le în rugăciune! Rugându-vă în 
aceste stări, înfăţișând toate aceste trăiri lui Hristos și 
Maicii Domnului, ba chiar spovedindu-le duhovnicului, 
ele se transformă în energie curată prin rugăciune, deve-
nind pace, bucurie și mai ales dragoste. Harul Duhului 
Sfânt le transformă, iar Transformatorul Duhovnicesc 
este simpla rugăciune către Dumnezeu. Ba chiar, tocmai 
datorită energiei acestor stări extrem de puternice marii 
sfinţi au putut birui patimile și au reușit să străpungă 
prin rugăciunea „deznădejdei harice” până la Hristos, 
dincolo de zidul nădejdii celei mai presus de nădejde, 
aflând lumina cea adevărată, și Bucuria Învierii Sale.

Iată ce spune Arhim. Zaharia de la Essex: „Trebuie să 
„instalăm” înlăuntrul nostru un „transformator” duhov-
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nicesc care să preschimbe energia de natură sufletească, 
psihologică, ce ne asaltează în această viaţă, în energie 
duhovnicească ce susţine împreună-vorbirea cu Dumne-
zeu şi contribuie astfel la mântuirea noastră. De nu vom 
învăţa să transformăm stările psihologice în stări duhov-
niceşti, nu vom afla niciodată adevărata odihnă, ci vom 
suferi la nesfârşit în această viaţă. Aceasta reiese şi din 
cuvintele Apostolului:

„Este vreunul dintre voi trist? Să se pocăiască. Este 
cineva vesel? Să cânte psalmi“.

Întristarea cea după Dumnezeu duce la pocăinţă, iar 
bucuria după Dumnezeu naşte slavoslovia. În viaţă sun-
tem asaltaţi de tot felul de energii sufleteşti, dar dacă ne 
folosim de ele pentru a vorbi cu Dumnezeu, atunci le pre-
schimbăm în energie duhovnicească. De exemplu, îmi aduc 
aminte de bunica mea, cât de credincioasă era ea; cum mer-
gea totdeauna prima la biserică şi cum adeseori bunicul o 
bătea pentru că dădea întâietate slujbelor Bisericii. Imi 
amintesc de toate acestea şi mă gândesc: „Oare unde este 
ea acum?“. Odată cu acest gând simt o oarecare străpun-
gere sau emoţie în inimă, și în această stare îmi schimb 
direcţia gândului şi îl întorc către Dumnezeu; îmi ridic 
mintea la Domnul și mă rog pentru iertarea păcatelor mele. 
Exploatez acea energie pentru împreună-vorbirea cu Dum-
nezeu, preschimbând-o în energie duhovnicească.” (Arhi-
mandritul Zaharia, “Adu-ţi aminte de dragostea cea din-
tâi (Apoc. 2, 4-5).” Cele trei perioade ale vârstei duhovniceşti 
în teologia Părintelui Sofronie, Editura Doxologia, 2015)
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„O, A LUI HRISTOS SMERENIE! 
CUNOSCU-TE, DAR A TE 

DOBÂNDI NU POT”

Dacă în cogito-ul cartezian – „dubito, ergo cogito, 
cogito ergo sum” – îndoiala era semnul prezenţei 
gândirii, iar gândirea era semnul prezenţei 

existenţei, în ortodoxie, smerenia este condiţia iubirii, 
este semnul prezenţei iubirii.

Nu putem iubi fără smerenie. („O, smerenie a lui Hris-
tos, cunoscu-te, dar a te dobândi nu pot.” „Mândria împie-
dică a iubi” – Sf. Siluan Athonitul.) Numai sufletul omu-
lui smerit iubește: „iubesc, deci sunt” (Arhimandritul 
Sofronie). Smerenia atrage dragostea; dragostea smerită, 
harul lui Dumnezeu, Viaţa cea veșnică Însăși. Iubirea este 
necondiţionată, sau, altfel zis, smerenia este condiţia iubi-
rii, căci smerenia este însăși necondiţionalul iubirii. Sme-
renia este „condiţia necondiţionată” a iubirii. „Condiţia”, 
întrucât fără smerenie, dragostea scade. „Necondiţionată”, 
întrucât lipsa de condiţii este însăși firea smereniei (Ierom. 
Rafail Noica). Dacă iubirea „se dăruiește fără întoarcere 
asupră-și” – căci aceasta înseamnă necondiţionat (lipsit 
de așteptare către sine, lipsit de egoism), atunci ea înde-
plinește condiţia smereniei, condiţia incondiţionalului. 



VASILE CĂLIN DRĂGAN306

Avem și modele de dragoste semi-condiţionată: dacă 
primești dragoste, atunci dăruiește și tu dragoste. Însă 
dragostea desăvârșită (total necondiţionată) se dăruiește 
chiar și fără pretenţia de a fi dăruită mai departe – chiar 
dacă este în firea ei ca, primită fiind, să se dăruiască aproa-
pelui. „Dragostea nu caută ale sale.” Dragostea crește, 
dăruindu-se. Întoarsă către sine, scade. „Filavtia – iubi-
rea de sine, are sens doar în sens treimic – ipostasurile se 
iubesc unele pe altele „ca pe sine însuși”, întrucât, literal, 
eu sunt celălalt, nu există „altul”, celălalt sunt eu însumi 
– suntem o singură fire-fiinţă multi-ipostatică. Sunt mai 
multe ipostasuri ale aceleiași fiinţe, dar nu mai multe 
fiinţe. Omul este unul, (avem o singură fire), iar „puterea 
de a iubi o dă Duhul Sfânt” spune Sf. Siluan Athonitul. 
Altfel, filavtia devine patimă, întoarcere către sine, păcat, 
moarte – scâlciere a adevăratului ei sens. Sfântul Calist 
Catafygiotul vorbește despre iubirea de sine sănătoasă 
întru care omul cinstește întru sine însuși tocmai pe Dum-
nezeu care ne-a zidit după chipul Său, Preasfânta Treime. 
Iubește-l pe celălalt „ca pe tine însuţi”, adică nu-l iubi ca 
pe un individ rupt, izolat, separat de tine însuţi, ci ca și 
cum ai fi tu însuţi el, întrucât tu chiar ești el însuși. Ne 
umplem de dragoste, paradoxal, tocmai dăruindu-o celor-
lalţi (celorlalte ipostasuri ale mele, ale fiinţei mele). 

Omul este o singură fiinţă în miliarde de ipostasuri. 
Dragostea crește prin dăruire, și scade prin întoarcere 
către sine, întrucât individualismul reprezintă un peri-
col pentru întreaga fiinţă a omului, pentru întregul Adam. 
Acest paradox al iubirii este tocmai semnul că nu omul 
este Izvorul Iubirii, ci Dumnezeu – Dumnezeu dragoste 
este. Prin harul lui Dumnezeu, și omul poate să devină 
dragoste.”
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Mai rămâne o întrebare: cum să dobândim această 
minunată Smerenie a lui Hristos, fără de care nu iubim, 
fără de care nu suntem?

Sfinţii Părinţi deosebesc între smerenia relativă și sme-
renia lui Hristos, care este smerenia absolută, desăvârșită. 
Smerenia relativă, ascetică, se dobândește prin osândirea 
de sine. „Vrednic sunt de osânda iadului.” Nu aceasta este 
adevărata smerenie, însă abia astfel duhul mândriei se 
îndepărtează și Domnul ne împărtășește smerenia Sa. 
Smerenia începătoare se dă așadar prin prihănirea sinelui 
egoist, prin osândirea sinelui la iad, ca nevrednic de mila 
lui Dumnezeu. Sinele osândit de sine însuși este în stare 
de jertfă. Recapitulând: odândirea de sine -> smerenia; 
smerenia -> dragostea; dragostea -> viaţa cea veșnică.

Osândirea de sine este temeiul nevoinţei ortodoxe. Când 
sinele egoist nu suportă osândirea de sine, atunci Sfinţii 
recomandă o a doua cale pentru dobândirea smereniei: 
recunoștinţa urmată de sentimentul nevredniciei: Sunt 
recunoscător pentru toate, dar nu sunt vrednic de dragos-
tea lui Dumnezeu. Osândirea de sine la iad fără a pierde 
nădejdea în mila lui Dumnezeu; Recunoștinţa faţă de Dum-
nezeu, fără a uita nevrednicia mea. Atât osândirea, cât și 
recunoștinţa au aproape aceeași lucrare asupra sufletului: 
de a topi muntele egoismului, însă de pe versanţi opuși.

Smerenia lui Hristos este desăvârșită deoarece El este 
Singurul care S-a dăruit deplin pe Sine tuturor fără nici 
o clipă de întoarcere asupră-Și.
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CARE ESTE ESENŢA ASCULTĂRII? 

Vom rezuma aceasta potrivit învăţăturii Părintelui 
Rafail, pe linia Părintelui Sofronie de la Essex.
Esenţa ascultării este să prinzi primul cuvânt sau 

prima mișcare a inimii Părintelui tău duhovnicesc. De 
fapt, tu ceri cuvânt de la Hristos, care se dă prin Părin-
tele tău. „Cei desăvârșiţi nimica grăiesc de la sine, ci 
numai ceea ce le dă Duhul Sfânt”, spune Sfântul Siluan 
Athonitul.

Un ascultător bun poate să-și crească prin ascultare 
duhovnicul la măsuri foarte înalte, mergând la el mereu 
cu credinţă, supunere și dragoste.

Înainte de a-l întreba ceva, te rogi să-i dea Dumnezeu 
cuvânt pentru tine.

Apoi, îl întrebi:
– „Părinte ce să fac?” sau, „Părinte, să fac asta, sau asa?”
Părintele răspunde:
– „Fă așa, sau așa”
Răspunzi imediat, fără să aștepţi nici o clipă:
– „Să fie binecuvântat!”
Apoi pleci, fără să mai ceri absolut nimic, nu mai adre-

sezi nici o întrebare.
Cu aceasta s-a încheiat repede întâlnirea ta cu Stareţul.
Ce facem mai departe?
Nu spunem cuvântul nimănui. Doar roagă-te: „Aju-

tă-mă Doamne să-l împlinesc cum se cuvine.” Nu trebu-
ie să afle nimeni, nici stânga noastră ce face dreapta. Prin 
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acel cuvânt ai primit și mult har (nevăzut, dar pe care de 
multe ori îl simţi). Se numește harul împlinirii poruncii. 
Este harul pe care cei care umblă întru ascultare sub 
povăţuitor îl preţuiesc cel mai mult.

Începem de îndată să facem ceea ce ne-a spus Părin-
tele duhovnicesc. Ne rugăm, înţelegem în dialogul nos-
tru personal cu Dumnezeu cum să împlinim porunca.

Atenţie! În aceeași zi, niciodată nu întrebăm a doua 
oară, ci lăsăm harul să lucreze. Abia începând cu a doua 
zi, numai și numai dacă este nevoie de lămuriri supli-
mentare, îl căutăm din nou: „Părinte, am făcut așa, și așa, 
dar, s-a întâmplat așa, sau așa. Ce să fac?”

Există multe chipuri ale împotrivirii la primul cuvânt 
al duhovnicului:

1. Unii ridică din umeri, miraţi, uitând să zică:„Să fie bine-
cuvântat”

2. Alţii întreabă imediat ceva legat de cuvântul primit. Este 
grav. Și aceasta este împotrivire, chiar dacă pare o între-
bare nevinovată.

3. Alţii caută să pună o a doua întrebare, chiar referitoare 
la o temă diferită. și în asta se poate ascunde o împotri-
vire.

4. Alţii spun direct: „Nu pot asta, sau asta nu se poate.” 
Este cea mai grosolană, făţișă împotrivire.

5. Alţii spun: „Nu vreau să fac asta” Este cunoscut, pentru 
aceste împotriviri exprimate deschis, fără frică duhovni-
cească, cazul călugărului peste care a căzut un buștean, 
când, trimis fiind pe corabie, a refuzat, spunând că vrea 
să meargă la pădure. (Viaţa Sf. Siluan)

6. Unii primesc cugete de împotrivire în inima lor, chiar 
dacă au spus cu gura „să fie binecuvântat.” Totuși, a spu-
ne „să fie binecuvântat” este deja ascultare. Lupta cu 
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cugetele de împotrivire, deja este luptă pentru împlini-
rea poruncii. Cu răbdare, harul va birui.

7. Unii, neștiutori, întreabă: „Cum aș putea să fac asta?”
8. Alţii, devin ei înșiși sfătoși: „Părinte, dacă mă apuc să fac 

asta…”
9. Alţii doar zâmbesc.
10. Alţii doar se încruntă.
11. Alţii spun: „Sunt obosit..”
12. Alţii oftează.
13. Alţii se înspăimântă.
14. Alţii spun: „Nu puteţi să rugaţi pe altcineva?”
15. Alţii sunt mai politicoși: „Iertaţi-mă, nu m-am așteptat 

chiar la asta”
16. Alţii, zic „Iară asta?”
17. Alţii clatină insesizabil din cap.
18. Alţii ezită subtil.
19. Alţii repetă cuvintele duhovnicului: „Să fac așa, și așa, 
și așa?” Pare nevinovat, dar se poate ascunde în spatele 
repetării poruncii tocmai o împotrivire.

20. Alţii nu sunt destul de atenţi, ratează din neatenţie voia 
lui Dumnezeu.

21. Alţii se duc la duhovnic așteptând doar un anumit răs-
puns. Din surprindere uită să răspundă să fie binecuvân-
tat. În orice caz e bine să fii pregătit să primești și un 
cuvânt „mai pe voia ta”, dar și unul care se opune cate-
goric voii tale.

22. Alţii gândesc: „Știu eu mai bine…”
23. Alţii își amintesc: „Dar Sfântul cutare zice așa…”
24. Alţii merg nesincer, căutând voia lor, iar Domnul le dă 

cuvânt strâmb.
25. Alţii merg cu inima îndoită și duhovnicul tace: „Asta 

nu-i neaparat ce intelegem noi prin viclenie, dar o inima 
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indoita, nu capabil inca sa te hotarasti sa primesti primul 
cuvant și sa ti-l faci al tau. și sa te descurci dupa aia cu 
Dumnezeu, El, Dumnezeu, sa-ti arate, incercand tu sa 
traiesti cuvantul, o sa descoperi tu, e dialogul tau intim 
cu Dumnezeu.Daca n-ai duhul ala de hotarare inca, fiind-
ca nadajduiesc ca ni-l va da Dumnezeu, s-ar putea ca 
de-aia sa taca duhovnicul, ca Dumnezeu nu-i da cuvant. 
S-ar putea cateodata ca cuvantul sa fie prea mare și 
duhovnicului sa-i fie frica sa-l pronunte.” (Părintele Rafail 
Noica, „Din ce moarte ne-a izbăvit Hristos”)

26. Sunt și cazuri în care cei cu inima îndoită primim cuvânt, 
dar după inima noastră. Ava Rafail ne explică: „Tot în 
cartea lui Iezechiel, o sa gasiti, nu stiu care capitol era, 
nu-s ca protestantii care-ti citeaza capitol și verset, dar 
undeva o sa gasiti, cand vin niste barbati la Iezechiel, și 
Dumnezeu ii spune în inima lui: Vezi pe acesti barbati? 
Ei vin cu inima indoita la Mine. O sa le spun Eu ce vreau 
sa le spun? Ci nu, o sa le dau dupa inima lor.”

Si intr-o nota de subsol, Parintele Staniloae explica ca 
taina asta, că Dumnezeu graieste omului dupa inima lui, 
poate ca și aici se arata Dumnezeu care, pentru pacatul 
meu, stiind ca deocamdata nu ma poate scoate, zice: “Fra-
te, faca-se voia ta”, și atuncea imi da dupa voia mea, apa-
rent ma justifica, și eu linistit ma duc si-mi fac voia mea 
și cred ca gandul lui Dumnezeu este doar doara “patim” 
ceva, și ma ocroteste Dumnezeu cazand chiar pana în 
fundul iadului din prima, dar patim ceva sa-mi dau sea-
ma și sa incep sa-mi urasc voia mea și sa ma intorc catre 
Dumnezeu. Asa ca, greu de dat un raspuns concret la 
intrebarea asta, plina de primejdii, dar sa stiti ca sunt pri-
mejdii, dar sa stiti ca Dumnezeu este mai tare decat toa-
te primejdiile, și sa ne invatam, sa ne nevoim, sa dam 
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putinta lui Dumnezeu, cum ziceau apostolii – “Inmul-
teste credinta noastra”, sa dam putinta lui Dumnezeu sa 
ne dea mai multa credinta, mai multa intelegere, iar pen-
tru duhovnic, atentie!, sa nu-l judecati, ca nu stim, pati-
masi noi fiind, nu stim real daca e nevrednicia lui sau a 
mea despre care e vorba, și daca nu stim sa deslusim intre 
carmaci și marinar, sau daca nu gasesti carmaci, nu jude-
ca pe marinar, ci roaga-te pentru el” („Din ce moarte..”)

27. Alţii sunt circumspecţi, neîncrezători.
28. Alţii caută a doua opţiune, mai ușoară.
29. Unii, deși au zis: „Să fie binecuvântat” și au urmat for-

mal toate regulile exterioare ale ascultării, totuși nu au 
împlinit cuvântul până la capăt.

30. Alţii din slăbiciune, din neputinţa firii lor. Sistemul psi-
ho-fizic poartă mai greu cerinţele duhului.

31. Alţii din neînţelegere, mintea lor nu poate să priceapă 
ascultarea.

32. Alţii din necuviinţă, din nerușinare.
33. Alţii din prea mare încredere în sine.
34. Alţii se tem de revolta celorlalţi, de reacţia lor adversă.
35. Alţii consideră cuvântul sub așteptările lor.
36. Alţii nu cinstesc cuvântul, vâzându-l prea simplu, aștep-

tându-se la ceva mai complicat, mai complex, mai greu de 
împlinit. Cei smeriţi cu cugetul împlinesc mai ușor ascultările.

37. Alţii, mai instruiţi, preferă ascultării necondiţionate toc-
mai dialogul, discuţia, polemică așa-zis constructivă, 
împotrivirea dialectică în cuvânt, precum se argumen-
tează în instituţiile publice. Ascultarea duhovnicească 
este personală, nu scolastic-instituţională.

38. Alţii, mai puţin sensibili, nu simt pacea lui Hristos care 
însoţește cuvântul. Cuvântul de la Dumnezeu întotdeau-
na vine cu pace.
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39. Alţii pot amâna, zicând: „Întâi mă duc să fac asta apoi, 
fac și ce mi-aţi spus.” Este o formă periculoasă de neas-
cultare, întâlnită și în viaţa Sf. Ioan Iacov Hozevitul care 
i-a spus cuiva: „Vino acum, sau n-ai să mai vii nicioda-
tă.” Amânarea este tot o împotrivire.

40. Alţii își pierd cumpătul, plâng, se căinează, se tulbură 
lăuntric de cuvântul primit.

Aceste forme ale neascultării apar mai ales pe prime-
le trepte ale desăvârșirii.

Cei mijlocii se luptă mai ales cu revenirile repetate 
pentru a afla precizări suplimentare, sau duc lupta cu 
slava deșartă ce vine din împlinirea poruncilor fără greș. 
Ei se ocărăsc și se prihănesc pentru fiecare cădere.

Cei desăvârșiţi primesc cuvântul în chip direct în tai-
na inimii, chiar la distanţe geografice mari aflându-se de 
Sfântul lor Stareţ, ca de la Dumnezeu. Ascultarea lor este 
desăvârșită. Principala lor lupta este cu mândria, prin 
osândirea de sine la iad, ca nevrednici de Dumnezeu.

Există practic o Lege duhovnicească a ascultării. 
Această Lege este de aceeași însemnătate în viaţa duhov-
nicească, precum cele mai mari legi ale fizicii pentru 
lumea naturală. Sfinţii Părinţi spun că Ascultarea este 
cea mai mare dintre toate. Ascultarea este așadar o lege 
ontologică a vieţii duhovnicești, nu o simplă disciplină. 
Hristos a legat neascultarea chiar de moarte. Omul neas-
cultător, moare, se desparte de Dumnezeu. Dar ascul-
tarea nu este atât de simplă precum o lege a fizicii, ci este 
și o taină: taina Ascultării. Cu cât omul se desăvârșește, 
cu atât înţelege această taină nu în sens cazon, de disci-
plină militară, ci în sens duhovnicesc: poruncile sunt 
însăși Viaţa lui Dumnezeu. Astfel el se adâncește întru 
taina ascultării.
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Taina ascultării ţine mai mult nu de litera, ci de duhul 
Legii. Ascultarea „în duh” este chipul firesc în care vieţui-
torii de obște ascultă de stareţ și unii de alţii lăuntric, în 
taina inimii, în duh, iar nu neapărat în literă. Ei evită ade-
seori formalismul exterior, lărgindu-și inima, omul ascuns 
al inimii: Persoana. Ascultarea personală ţine de iubirea 
aproapelui ca pe tine însuţi – precum Întregul Adam. În 
fiecare frate sau soră găsim însușiri care aparţin miilor 
de oameni care au aceeași structură duhovnicească. 
„Aproapele meu este viaţa mea.” „Cine iubește mai mult, 
mai mult se și smerește.” Mănăstirile care au crescut în 
ascultarea „în duh” sunt foarte înalte din punct de vedere 
duhovnicesc. Unitatea lăuntrică în acele mănăstiri unde 
se practică ascultarea în duh este maximă, ascultarea 
lăuntrică lăsând pe fiecare membru să știe tot ce se întâm-
plă în duhul celorlalţi, în chip firesc, tainic și smerit. 

Practic se trăiește întru dragoste desăvârșită, în chip 
simplu omul-unul, Adamul multi-ipostatic, întrepătrun-
derea și străvederea după Chipul Preasfintei Treimi, la 
nivelul fiecărui Ipostas. Dar se începe cu ABC-ul: să asculţi 
pur și simplu ceea ce ţi se spune, cele mai simple înde-
letniciri, cele mai simple slujiri de obște pun început bun 
ascultării ca taină, pas cu pas, până la desăvârșire.

De obicei, neascultării îi premerge mândria (are două 
forme: înălţarea asupra celorlalţi, și lauda cu faptele per-
sonale), dar îi urmează deznădejdea (ieșirea din șuvoiul 
voii lui Dumnezeu aduce sentimentul deznădăjduirii, al 
părăsirii de către Dumnezeu).

Ascultării îi premerge smerenia, și îi urmează bucu-
ria. Ascultarea este situaţia cea mai des întâlnită, cea mai 
frumoasă, și cea mai simplă:

A) Primirea cuvântului,
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B) Pecetluirea lui cu „să fie binecuvântat!”, și
C) Împlinirea întru totul a cuvântului duhovnicului.
Împlinirea ascultării aduce pace, ne ferește de ispite, 

adică ne ajută să biruim în ispită, aduce răsplată duhovni-
cească, bucurie, încredere, atât duhovnicului, cât și mai 
ales ucenicului, ne sporește duhovnicește. Ucenicul crește 
în credinţă văzând roadele ascultării celei mai presus de 
fire care se lucrează printr-însul. Ca să nu piardă harul, 
se osândește pe sine: „Nici cele pe care trebuia să le 
împlinesc nu le-am făcut.”

În taina ascultării, se petrece uneori un lucru uimitor: 
ucenicul este pus să facă exact ceea ce se opune voii lui. 
Având ucenicul în chip vădit o mișcare de primire, de 
supunere, de ascultare, Dumnezeu, tot prin voia duhovni-
cului, îi poate spune: „Acum fă, totuși, așa cum vrei tu.” 
Aici este esenţial să nu ne împotrivim, să nu zicem. „Păi 
n-aţi spus să fac așa, sau așa?” Ci să înţelegem că acest 
„acum fă așa” s-a dat după ce am primit voia lui Dum-
nezeu. Așa se tămăduiește voia personală, căci și ea intră 
în șuvoiul voii lui Dumnezeu. Lipsa împotrivirii este sem-
nul ascultării.

Nebunii întru Hristos au totuși un fel aparte de a face 
ascultare, chiar aparent împotrivindu-se în cuvânt, chiar 
râzând, sau făcând glume, sau făcând lucruri opuse. 
Acţiunile lor sunt mai presus de cugetul obișnuit. Dar ei 
deja sunt sfinţi de pe pământ. Ei poartă cu biruinţă ulti-
ma bătălie, cea mai înaltă, cu slava deșartă. Ei pot smin-
ti prin comportamentul lor neobișnuit, ei sunt excepţiile 
care întăresc regula ascultării. Sunt plini de dragoste 
desăvârșită și adânci în cea mai cercată smerenie.

Lista poate continua, însă esenţial, în afara lui: „Să fie 
binecuvântat!” nu avem a adăuga nimic. Căci așa sunt 
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îngerii: între poruncă și ascultare nu este nici o ezitare, 
ci toate curg firesc și dinamic în șuvoiul voii lui Dum-
nezeu.

Dumnezeu este blând, milostiv și smerit, îndelung 
răbdător. Toţi monahii au descrieri uimitoare ale lucru-
rilor minunate pe care le-au săvârșit cu puterea haru-
lui întru ascultare. Sarcini imposibil de purtat au deve-
nit ușoare ca fulgul de nea. Distanţe imposibil de 
parcurs, au fost străbătute într-o clipă. Lucruri greu de 
aflat au fost aflate cu ușurinţă. Prin ascultare unii au 
trecut prin moarte. Alţii s-au tămăduit de boli și nepu-
tinţe. Cel mai important lucru, ascultătorii au aflat Mare-
le Har.

Așadar, sunt forme mai subţiri, mai moderate sau mai 
evidente ale împotrivirii. Am putea recomanda chiar o 
rugăciune simplă, înainte de a cere primul cuvânt: 
„Doamne, ajută-mă să primesc simplu primul cuvânt.” 
„Doamne, păzește-mă de împotrivire!” Ea va aduce roade.

Sub nici o formă, cuvântul nu trebuie supus judecăţii 
mele. Chiar și o mică ezitare este împotrivire.

De ce este chiar atât de negativă împotrivirea mea? 
Ea impune voia mea șubredă peste voia lui Dumnezeu 
care se dă prin cuvântul duhovnicului. Dumnezeu este 
delicat, el poate să se retragă din smerenie înaintea omu-
lui. Unii duhovnici asemuiesc legătura dintre voia lui 
Dumnezeu cu ascultarea noastră cu un „fir ușor și subţire 
de borangic.” Omul crește în ascultare. Când este vorba 
de acea primă reacţie a minţii neîndumnezeite de a se 
împotrivi, aceea este o reacţie de criză a minţii-judecată, 
a „mintuliţei” neputincioase.Ascultarea prin tăierea liberă 
a voii personale este calea cea mai desăvârșită. Ea aduce 
libertatea harului.
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Ava Rafail sesizează că prin ascultare „am ajuns toc-
mai unde vroiam să ajung, fără să știu dintru început că 
acolo vroiam să ajung.” Adică, Dumnezeu știe mai bine 
decât omul însăși voia omului.

Mai ales în a doua perioadă a vieţii duhovnicești, când 
harul scade, ascultătorii încep să resimtă împotrivirile 
mai acut. Atunci trebuie făcut tot ceea ce ne-a povăţuit 
harul în prima perioadă.

Poate că unii (puţini) începători în viaţa duhovnicească 
au gândit anticipativ în mintea lor anumite piedici, și-au 
imaginat că nu pot trece peste situaţii imposibile chiar 
în clipa imediat următoare primirii cuvântului, în prima 
zi, și împotrivindu-se, poate au retezat chiar la prima 
întâlnire cu Părintele Duhovnicesc, legătura cu Domnul. 
Doar Dumnezeu știe cu adevărat inima omului. Esenţial 
este să nu ne împotrivim sub nici o formă. Nici cu cuvân-
tul, nici cu gândul, nici cu fapta, nici cu neatenţia, nici cu 
o mișcare a inimii de împotrivire, nici cu un oftat, nici cu 
o întrezărire speriată a piedicilor. Dumnezeu poate orice. 
Ci, plini de credinţa împlinirii poruncii, spunem în clipa 
primirii cuvântului: „Să fie binecuvântat!” Acest „să fie 
binecuvântat” este garantul esenţial al împlinirii cuvân-
tului. Esenţa „primirii primului cuvânt” este gândirea 
neanticipativă. Este o golirea de sine (kenoză, deșertare), 
lăsarea deoparte a înţelegerilor și așteptărilor noastre, 
lepădarea voii noastre, împreunată cu așteptarea plină 
de umilinţă a cuvântului. Ba chiar dragostea care se răs-
tignește până la capăt întru primirea cuvântului și se 
dăruiește fără de sfârșit întru împlinirea cuvântului. Dra-
gostea atotlucrătoare, împreunată cu harul împlinirii 
poruncii primit numai prin cuvântul Duhovnicului, refac 
întreaga dinamică a ascultării omului de Dumnezeu – 
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calea smerită a îndumnezeirii omului prin plinirea porun-
cilor.

În mulţi ani de zile se însușește desăvârșit această for-
mă de ascultare, prin care se prinde primul cuvânt și se 
caută împlinirea lui fără întârziere. Ascultătorii fac lucru-
ri imposibile prin harul ascultării. Când harul ascultării 
prinde putere în noi prin primirea primului cuvânt al 
duhovnicului, piedicile insurmontabile se biruiesc prin 
această putere a Domnului, pentru însăși ascultarea 
noastră. Altfel zis, pentru însăși ascultarea noastră, ni se 
împlinește de către Domnul ascultarea. Ba chiar și cei-
lalţi, pentru ascultarea noastră devin mai ascultători și 
mai dornici de împlinire a ei în comun. Fraţii devin sări-
tori, împreună lucrători, peste slujirile lor individuale 
pentru a-l ajuta pe cel care are de împlinit o ascultare. 
Taina Persoanei, ascultarea personală nu lasă omul sin-
gur. Sunt mănăstiri care cu predilecţie evită individua-
lismul, egoismul în slujire, ci majoritatea slujirilor sunt 
de obște, în comun: trapeza, curăţenia, întreţinerea clă-
dirilor, rugăciunea lui Iisus ș.a.m.d.

Altfel, ne zbatem cu eforturi uriașe, fără să putem 
dobândi nimic, în timp ce ascultătorii „primului cuvânt” 
zboară ușor întru împlinirea tuturor ascultărilor, liberi, 
bucuroși, plini de har, dragoste și entuziasm duhovnicesc, 
în timp ce noi ne mirăm cum de nu ne iese nimic. Să 
devenim și noi ascultători smeriţi ai poruncilor Dom-
nului Hristos, care ni se dau prin primul cuvânt al 
Duhovnicului și să-l lucrăm întru taina persoanei, în 
care toţi suntem unul, depășind orice limită și orice 
egoism.

Așadar să pecetluim ascultare cu: „Să fie binecuvân-
tat!”
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Notă: Esenţa cea mai adâncă a ascultării, este, potri-
vit Sfântului Siluan, spune Ava Rafail Noica, să dezvolţi 
urechea lăuntrică astfel încât să auzi glasul subţire al 
Duhului Sfânt în inima ta. Dar cea mai sigură cale este 
să întrebi totuși, duhovnicul.
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MAXIMALISMUL ÎNDUMNEZEIRII 
MAICII DOMNULUI. MAICA 

DOMNULUI – „PANENTHEUSA.” 
ATOTÎNDUMNEZEIREA 

(PANENTHEOZA) IPOSTATICĂ 
DUPĂ  HAR A MAICII DOMNULUI.

Cuvântarea teologică despre Maica Domnului este 
mai presus de puterea înţelegătoare a oricărei minţi 
omenești și îngerești. Doar Dumnezeu îi înţelege 

măreţia. Înaintea măreţiei Sale, mintea tace neputincioa-
să. Maximalismul teologiei Părintelui Sofronie îngăduie 
o privire puţin mai apropiată de adevărata sa stare ipos-
tatică, dar chiar și așa, marea Sa Taină este mai presus de 
cuvânt și înţelegere.

Maica Domnului este Persoană, Ipostas desăvârșit, 
deplin actualizat, fiind identică („tojestvo”) prin har cu 
Dumnezeu. Ea este egala („ravnîi”) după har a lui Dum-
nezeu. Dumnezeu Se repetă pe Sine în Persoana Ei. Ei i 
se cuvine preacinstirea – „hyperdulia”, căci ea este Hype-
raghia, Preasfânta noastră, starea ei de sfinţenie este mai 
presus de starea de sfinţenie a oricărei făpturi omenești 
sau îngerești. Ea este atotîndumnezeită prin darul lui 
Dumnezeu până la totală identitate cu Dumnezeu, fiind, 
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prin har, fără de început și sfârșit, fiind asemenea cu 
Însăși Preasfânta Treime, nezidită, nu prin fire, ci prin 
har. Ea este singura cu adevărat asemenea cu Dumnezeu, 
cf. referatului biblic din Fac. 1, 26: „Să facem om după 
chipul și asemănarea Noastră.” Ea este deplin comensu-
rabilă, întru totul identică și egală cu întreaga dumnezeire, 
după principiul ipostatic, dar toţi Sfinţii și chiar toţi oame-
nii suntem chemaţi la deplina asemănare cu Dumnezeu.

Ca Ipostas, Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este 
mai adâncă decât toate cerurile (platytera ton ouranu), 
Ea este cea mai înaltă dintre făpturi, maximum-ul Omu-
lui îndumnezeit prin har, principiul ipostatic în Persoana 
Ei a atins maxima devenire, atotdumnezeu (panentheos) 
după har întru totul asemenea cu Preasfânta Treime, nici 
mai mult, dar nici mai puţin. Ea are toate atributele dum-
nezeirii actualizate pentru veșnicie. Fără a deveni al Patru-
lea Ipostas al Treimii (Ea nu poate fi Dumnezeu după 
fire, ci după har), ea este desăvârșit egală cu Tatăl, cu Fiul 
și cu Sfântul Duh, cu fiecare Ipostas al Treimii, identică 
după har cu Fiecare dintre cele Trei Persoane, asemănarea 
sa cu Dumnezeu-Fiul pe care L-a născut fiind întru totul 
desăvârșită.

Maica Domnului, Pururea Fecioara Maria, Născătoarea 
de Dumnezeu (Theotokos) are, așadar, toate atributele 
dumnezeiești actualizate la maximum prin energiile cele 
necreate ale lui Dumnezeu. Cuvântul din Noul Testa-
ment care exprimă aceasta este κεχαριτωμένη – „cea 
plină de har.” Ea este infinit mai desăvârșită decât heru-
vimii și serafimii cei mai desăvârșiţi. Ea a avut la naștere 
păcatul strămoșesc, dar nu a avut nici un păcat personal, 
nici măcar cu gândul, nu a avut absolut nici o cădere din 
har. Ea nu a pierdut niciodată harul lui Dumnezeu. Întru 
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harul Duhului Sfânt Ea este împreună cu Dumnezeu 
Atotbună, Atotputernică, Atotprezentă, Veșnică, Născă-
toare de Dumnezeu (Theotokos), Maică Pururea Fecioa-
ră (Aiparthenos), Mijlocitoarea supremă pentru noi la 
Dumenzeu, Imuabilă (Neschimbabilă), Atotsfântă (Pana-
ghia), Atotcunoscătoare, Atotmilostivă (Panteleusa), Atot-
Împărăteasă (Panthanassa), Atotblândă, Atotcurată, 
Atotdesăvârșită, Fără-de-Început (Anarchos) și Fără-de-
Sfârșit (Atelentetos), Atotiubitoare (Panagapi), Atotbine-
cuvântată  (Panevloghimeni), AtotÎndumnezeită 
(Panentheusa), desăvârșirea Ei este mai presus de orice 
cuvânt. Precum Însuși Dumnezeu, și Ea posedă un număr 
nesfârșit de atribute desăvârșit actualizate. Căci cine poate 
număra însușirile lui Dumnezeu și însușirile pe care El 
le-a dat în dar, mai presus de fire Preaiubitei Sale Maici? 
Sau cum am putea vreodată înţelege cum se află Într-În-
sa toate, desăvârșit însușite, până la capăt? Sau cine ar 
putea înţelege Atotîndumnezirea sa prin har cea mai pre-
sus de fire și fără de sfârșit afară de Însuși Dumnezeu?

Totodată, ea este și Dumnezeiasca Panantropos, Atot-
Om, ea cuprinde Întregul Adam în Ipostasul Său, împli-
nind întru dragostea Ei cea mai presus de fire întru totul 
porunca iubirii aproapelui. Îndumnezeirea omului atinge 
în ipostasul Maicii Domnului maximum-ul posibil – nu 
după fiinţă, ci după har, – identic cu Ipostasul Mântui-
torului, care a ridicat firea Sa cea omenească mai presus 
de ceruri, de-a dreapta Tatălui. Ea posedă deplinătatea 
harului, toate darurile cele mai desăvârșite ale Duhului 
Sfânt, firea sa este desăvârșit și veșnic unită atât de intim 
cu Harul Sfântului Duh, încât între Ipostasul său ome-
nesc și Ipostasurile dumnezeiești este deplină și desă-
vârșită identitate și întru totul întrepătrundere (periho-
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reza totală a Ipostasurilor), ea fiind deplin transparentă 
Duhului Sfânt. Unirea Sa Ipostatică cu Persoanele Trei-
mii este atotdesăvârșită, mai presus de fire. Îndumnezei-
rea Sa prin Marele Har al Sfântului Duh este Atotîndum-
nezeire (Panentheosis), până la totală identitate cu 
Dumnezeul Treimic, fără de margini, fără început și fără 
de sfârșit prin har. Ea cuprinde în fiinţa sa ipostatică Între-
gul Adam. După modelul Ei desăvârșit, toţi sfinţii sunt 
chemaţi la aceeași egalitate după har cu Dumnezeu, ba 
chiar toţi oamenii, Întregul Adam cel multi-ipostatic. Ato-
tîndumnezeirea Maicii Domnului este, potenţial, atotîn-
dumnezeirea (panentheoza) tuturor ipostasurilor ome-
nești.

Iată ce spune Arhimandritul Sofronie în lucrarea sa 
„Nașterea întru Împărăţia cea neclătită” despre maxima-
lismul îndumnezeirii sfinţilor:

„Sfinţii, desăvârşit îndumnezeiţi, după darul harului, în 
aşa măsură se includ în vecinicul Act viu al lui Dumnezeu, 
încât toate însuşirile-atribute ale Dumnezeirii li se comunică 
până la întreaga plinătate a asemănării, căci Dumnezeu va fi 
în ei toate întru toţi (l Cor. 15:28). „Până la întreaga plinăta-
te” – însă numai în planul Actului, adică al cuprinsului Vie-
ţii lui Dumnezeu Însuşi, şi nicidecum după Esenţă. Omul, 
chiar desăvârşit îndumnezeit, vecinic se va deosebi de Dum-
nezeu în ce priveşte obârşia sa. Dumnezeu este Fiinţa De-Sine-
Fiindă, Făcătorul a toate care fiinţează în ceruri şi pe pământ, 
oamenii însă există ca făptură.

Cuvintele „până la întreaga plinătate – însă numai în pla-
nul Actului” sună ca o oarecare micşorare, îngustare, degra-
dare. Dar aceasta în realitate nicidecum nu este aşa. Darul lui 
Dumnezeu celor mântuiţi în Hristos este atât de măreţ, ba 
chiar nemărginit, că nici o minte omenească, în limitele pămân-
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teşti, nu este în putere de a şi-l închipui. Zidind pe om „după 
chipul Său și după asemănare.” Dumnezeu Se repetă Însuşi 
în noi. Şi întreaga plinătate a vieţii Dumnezeieşti – fără de 
început și fără de sfârşit – va fi posesiunea de neînstrăinat a 
celor mântuiţi. Dumnezeu este pretutindenea și atoateştiutor 
– şi sfinţii, petrecând în Duhul Sfânt, devin „pretutindenea 
prezenţi şi atoateştiutori.” Dumnezeu este adevărul şi viaţa 
(cf. Io. 14:6), și sfinţii în El devin vii şi adevăraţi. Dumnezeu 
este atotdesăvârşita Bunătate şi Dragoste care îmbrăţişează tot 
ce există, și sfinţii, în Duhul Sfânt, îmbrăţişează cu dragoste 
întregul cosmos. Fără de început Actul Dumnezeieştii Fiinţe, 
şi cei îndumnezeiţi, în vârtutea împărtăşirii acestui Act, devin 
„fără de început.” Dumnezeu lumină este și nici un întune-
rec întru El nu este (l Io. 1:5), și pe sfinţi, prin sălășluirea Sa 
(cf. Io. 14:23; Apoc. 7:15 ; Apoc. 21:3), îi preface în „curată 
lumină” (Mt. 13:43). Precum Fiinţarea Dumnezeiască este un 
„Pur Act,” astfel și omul îndumnezeit, făcut la început numai 
ca potenţial, până în sfârşit se actualizează în fiinţarea lui făcu-
tă, și devine aşijderea „act pur,” prin pătrunderea întru cele 
din lăuntrul catapetesmei (Evr. 6:19).” (Arhim. Sofronie – 
Nașterea întru Împărăţia cea neclătită, p. 87-88)
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STEJARUL CEL FALNIC și 
MÂNDRU ȘI FLOAREA DE 

CANCER

„Când omul se smerește, boala îl părăsește” 

(Sf. Siluan Athonitul)

Un stejar falnic și mândru creștea în mijlocul unei 
câmpii mănoase, plină de flori preafrumoase și 
înmiresmate. Nu exista stejar mai falnic decât el pe 

tot cuprinsul ţării aceleia, și mândria pusese stăpânire 
pe toate ramurile, frunzele și ghinzile sale preafrumoa-
se. Numai rădăcina nu fu atinsă de patimă, stând rușinată 
ascunsă în pământ. Într-o zi căzură pe acolo seminţe din 
floarea cancerului, aduse de vântul întristării și al și al 
deznădăjduirii, care sufla de departe, căutând pământ 
unde să-și nască blestematele odrasle.

- Copacul nostru, care toată viaţa lui cunoscuse doar 
sănătatea, frumuseţea. bogăţia și slava, nu bănui nimic 
rău în noile răsaduri care începură a încolţi, și care se 
căţarau încet pe trunchiul său gros și preaputernic.
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- Ce frumos ești, și ce puternic, șopteau mlădiţele negri-
cioase, luându-și vlaga direct din seva stejarului plin de 
viaţa.

- Mulţumesc, răspunse cu nonșalanţă copacul, umflâ-
ndu-se în frunze. Nu știa sărmanul că boala mândriei îl 
pătrunsese din tinereţe.

Floare cancerului începu să-l cuprindă tot mai mult, 
și în câteva luni, toate ramurile și frunzuliţele îi fură 
cuprinse de metastaze. Începu să se simtă tot mai obosit 
și mai ameţit, lumina soarelui începea să-l deranjeze, 
micile insecte care până atunci erau inofensive îl răneau 
la fiecare atingere făcându-i răni de nevindecat. Nu știa 
ce se întâmplă. Începu să scadă, să se micșoreze, crăci 
uscate și noduroase luau locul braţelor puternice și înfrun-
zite de altădată. În scurt timp deveni aproape un ciot 
uscat. 

Deznădăjduit, stejarul cuprins de boală fremăta din 
toate ramurile în toate cele patru zări strigând după aju-
tor. 

O pasăre măiastră se așeză pe vârful lui:
- Ce faci, copac bolnav, bătrân și obosit?
- Sufăr de o boală necruţătoare care mi-a luat toată 

seva, mi-a cuprins trunchiul, ramurile și frunzele. Se 
numește floare cancerului, a venit aici adusă de vântul 
deznădejdii, și se hrănește din seva mea, în loc să se 
hrănească din pământ.

-Floarea cancerului nici nu crește din pământ. Ea crește 
doar pe copacii mândri și falnici, din pricina bolii trufiei, 
care-i pregătește venirea. 

- Este tămăduire? întrebă copacul îngândurat. 
- Este, dar rară și grea. Se numește leacul smereniei. 
- Ce trebuie să fac pentru a fi smerit?
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- Să te osândești pe tine ca vrednic de a fi aruncat în 
foc, neîncetat. Boala se va îndepărta de la tine.

A doua zi copacul începu să strige cât îl ţineau rădă-
cinile:

- Sunt vrednic să ard în foc. Sunt vrednic de tăiere și 
de osânda focului cel veșnic.

Florile din jurul său se înspăimântară. O arsură ca un 
fier roșu trecu prin tulpina florii de cancer.

- Vrednic sunt de osândă, vrednic sunt de foc, strigă 
stejarul, lovindu-și crăcile lui golașe și uscate.

- Taci copacule, că nu suport vaietul acesta, îi cârti 
enervată floarea de cancer.

- Vrednic sunt de a fi tăiat și de a arde în foc, vrednic 
sunt de a mă preface în scrum și cenușă pentru mândria 
mea, continuă să strige stejarul ca și cum nu ar fi auzit nimic.
Și după câteva zile de continuă osândire de sine, floa-

rea cancerului începu să coboare de pe bietul stejar, și 
nesuferind ameninţarea focului și cumplita osândire de 
sine, pieri și se uscă de tot de la sine.

Stejarul răsuflă ușurat. Începu să-și revină, și peste 
câteva luni frunze și mlădiţe noi înverziră dintr-însul, și 
arăta ca înainte de boală. Dar iarăși începu să se mân-
drească, să se înfoaie în frunze, și iarăși seminţele florii 
de boală începură a încolţi. 

Speriat, stejarul ceru din nou ajutor și iarăși pasărea 
măiastră poposi pe ramurile din dreapta ale coroanei 
sale:

- Dacă vrei ca boala să nu se mai atingă de tine, 
osândește-te și când ești sănătos. Știu că atunci, văzân-
du-te uscat și putred, era ușor să zici că ești vrednic de 
foc, dar trebuie să zici și când ești verde, gândindu-te că 
într-o zi tot vei muri, te vei usca și vei fi ars în foc.
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Copacul făcu precum îi spuse pasărea, și boala îl oco-
lea nesuferind osânda focului cu care stejarul își lucra, 
ostenindu-se, izbăvirea.

Mai târziu, trecu pe acolo un meșter de biserici, și 
văzând fibra sănătoasă, smerită și luminoasă a copacu-
lui, hotărî să-l facă strană de biserică, lemn de catape-
teasmă și poartă de mănăstire. și își dărui cu bucurie 
copacul trupul unei asemenea preaînalte chemări.
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VRĂJMAȘII-PRIETENI

Un om s-a rugat într-o seară pentru toţi cei care îi 
făceau bine, și noaptea i-a văzut pe mulţi cunoscuţi, 
ca în vis, primind binecuvântări și mângâieri de la 

Domnul și de la Preacurata.
În următoarea seară s-a rugat pentru toţi cei care îi 

făceau rău, și noaptea i-a văzut pe aceeași cunoscuţi, pri-
mind binecuvântări și mângâieri de la Domnul și de la 
Preacurata. S-a mirat de acestea și povestindu-i duhov-
nicului, acesta i-a spus: 

- Într-adevăr, cei de aproape ai noștri, adeseori ne sunt 
și cei mai buni prieteni, și cei mai mari vrăjmași.
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ANTROPOLOGIA ORTODOXĂ . 
TOŢI OAMENII AVEM UN SINGUR 

TRUP, MULTI-IPOSTATIC

Fiinţa ipostatică a omului nu exclude pe nimeni. Nu 
există alteritate umană absolută, celalalt este doar un 
alt ipostas al fiinţei mele, sau eu sunt doar un alt ipos-

tas al fiinţei sale. Ipostasurile se întrepătrund, dar nu se 
confundă: Dumnezeu ne-a facut și unici, și una. Firea 
omului este una, enipostazierile sale sunt potenţial neli-
mitate. Cu această antropologie eu sunt toţi ceilalţi. Per-
soana atotcuprinde firea omului. Un singur Dumnezeu, 
un singur om multi-ipostatic. Fiecare om pe care îl 
întâlnești pe stradă esti tu, în cel mai literal sens. Tu, intr-
un alt ipostas. Dar aceeași fiinţă. Un singur suflet și un 
singur trup, poli-ipostatic. În cel mai strict sens cu putinţă. 
De aceea, iubirea de vrăjmași este cel mai înalt criteriu 
al adevărului.

În lumea fizică nu găsim un model explicaţional per-
fect pentru suprapunerea multi-ipostatică a miliardelor 
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de persoane peste aceeasi fire, integral, fără împărţire și 
fără despărţirea ei. Ar echivala cu o singură bucată de 
pământ care ar fi în proprietatea tuturor, fiecăruia 
aparţinându-i în procent de 100%. Categoria raţională a 
cantităţii, legile logice ale identităţii și noncontradicţiei, 
operaţia diviziunii ar fi anulate. Dar în plan supraraţional, 
este posibil: aceeasi fire este enipostaziată (enipostazia-
bilă) simultan de toţi, integral. Probabil la fel este și în 
cazul animalelor: există un singur câine, în miliarde de 
ipostasuri. Iar eu sunt mai rău decât câinele.
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OSÂNDIREA DE SINE

Într-o mănăstire se osândeau pe sine toţi fraţii de 
dimineaţa până seara, fiecare numindu-se pe sine fie 
pământ păcătos, fie ţărână oarbă, fie lut neputincios, 

fie argilă mocirloasă, fie nisip nevrednic, fie praf spulbe-
rat de vânt... și sporeau mult cu duhul, primind mult har 
de la neiubirea de sine.

Într-o zi, primiră vizita unui monah zdrenţuros care 
locuia într-o văgăună la câteva stadii depărtare. Îl primi-
ră cu dragoste, îl hrăniră și îl cinstiră după cuviiinţă și 
apoi, monahul străin fiindu-le vădit recunoscător, înce-
pură toţi a se ocărî după obișnuinţă, pentru a nu pierde 
harul, fiecare osândindu-se: ba pământ păcătos, ba ţărână 
oarbă, ba lut neputincios, ba argilă mocirloasă, ba nisip 
nevrednic, ba praf spulberat de vânt... Dar monahul nos-
tru zâmbea tainic, parcă neprimind osândirea acelora...

- Părinte - îl rugară fraţii - de ce râzi de noi?
Monahul tăcu, parcă negrăbindu-se să vorbească. Dar 

aceia încă și iară îl iscodiră pentru cuvânt. După multă 
tăcere, zise într-un sfârșit :

- Pământul, ţărâna, argila, mocirla, lutul, nisipul, pra-
ful, nu au nimic rău în ele... spuse bătrânul. Din pământ 
ies toate roadele, cu nisip construiești case, din lut faci 
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oale. Dar eu sunt atât de rău că, oricât aș căuta, nu găsesc 
nimic în cer sau pe pământ să mă asemăn întru nevred-
nicie: că și balega încă îngrașă pământul de m-aș asemă-
na acestei necurăţii, oricare vietate ar face-o, și viermii 
mănâncă trupurile moarte să nu se împrăștie bolile pe 
pământ, și încă mai rău decât dracii sunt, căci ei au doar 
o singură patimă, când eu pe toate le am... Oricât aș cău-
ta sub soare: viermi, lucruri de nimic, toate sunt mai bune 
decât mine, pe când eu nu sunt vrednic decât de ocară 
și osândă și de focul iadului. Nimic din cele întru care se 
aseamănă monahul nu trebuie să-i dea prilej de înălţare, 
ci mai mult să se pogoare, orișicând, întru toate, pentru 
a ajunge la izvorul rugăciunii curate și al iubirii de Dum-
nezeu. Numai de iad sunt vrednic, deși încă și focul ace-
luia este bun, căci curăţă tot păcatul și alungă toată pati-
ma...
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SMERENIA ESTE O ASCEZĂ  A 
MÂNDRIEI

Smerenia este o asceză a mândriei (“înclinaţia de a ne 
mândri este o însușire susţinătoare a firii omului”, 
cf. Sf. Ioan Scărarul), este o înfrânare a ei (sunt mai 

mic, mai rău, ultimul dintre toţi) pentru a nu cădea în 
patima mândriei, la fel precum postul este înfrânarea 
pântecelui (mănânc mai puţin, mai slab, la urma tutu-
ror) pentru a nu cădea în patima lăcomiei. 

Calitatea iubirii care se dăruiește pe sine fără întoar-
cere asupră este asceza (înfrânarea) nevoii omului de a 
fi iubit (cea mai mare nevoie firească a omului este nevo-
ia de dragoste), pentru a nu cădea în patima de a se întoar-
ce asupră-și cu egoism în dragoste, care este practic doar 
iubire de sine și mândrie. 

Ca asceză a acestei înclinaţii, smerenia este calitatea 
iubirii de a se dărui necondiţionat: o formă omenească a 
smereniei, cea ascetică. De aici, smerenia relativă (com-
parativă) îmbrăca multe forme, esenţial încadrându-se 
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în două tipologii specifice: pogorându-se sub toţi și respec-
tiv nelăudându-se nimănui cu realizarile sale. 

Smerenia lui Hristos, însă, ca atribut al lui Dumnezeu 
este altfel, este atotsmerenie: necomparativă, absolută.
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IDOLII MINŢII POSTMODERNE

În postmodernitate ne închinăm la șapte mari idoli:
1. Eu sunt cel mai bun.
2. Eu sunt cel mai frumos.
3. Eu sunt cel mai deștept.
4. Eu sunt cel mai mare.
5. Eu sunt cel mai bogat.
6. Eu fac numai ceea ce vreau eu.
7. Eu sunt primul. 
Aceștia sunt idolii minţii noastre postmoderne. Aces-

ti idoli nu se distrug cu ciocanul, întrucât sunt simbiotici 
cu năzuinţe și puteri sufletești sănătoase, firești ale omu-
lui, pe care le scâlciază și le parazitează nelegitim devi-
indu-le de la scopul lor firesc. Ei se topesc mai curând 
treptat, în cuptorul smereniei și al dragostei lui Hristos 
cel blând și  smerit,  vădindu-li-se astfel tocmai 
inconsistenţa ontologică și lipsa de substanţă, eliberând 
puterile sufletești din robia lor, dăruind Persoanei ade-
vărata libertate în Hristos și în Biserică, reașezându-o în 
albia voii lui Dumnezeu. 

Nefiind ucis cu violenţă sălbatică și lipsă de discernă-
mânt, ci fiind topit cu răbdare întru dragostea lui Hris-
tos, omul cel vechi - individul egoist - lasă loc să fie, încet-
încetișor, omului celui nou - Persoana-Ipostasul.
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„CE ESTE ACEASTĂ 
PREAMINUNATĂ  TAINĂ  A 

OSÂNDIRII DE SINE?”

Când spun eu-nevrednicul, Dumnezeu mă umple de vred-
nicia Lui.
Când spun eu-ticălosul, Hristos mă umple de curăţia Sa.

Când spun eu-nenorocitul, Domnul mă apără de toate neno-
rocirile și alungă toate necazurile.

Când spun eu-slăbănogul și neputinciosul, Domnul mă 
întărește și mă face preaputernic.

Când spun eu-netrebnicul, Maica Domnului mă 
învrednicește de daruri nepreţuite.

Când spun eu-vrednicul de osândă, Domnul mă izbăvește 
de osândă.

Când spun eu-singurul vrednic de osânda cea înfricoșată 
a iadului, Duhul Sfânt dă lin mărturie de mântuire în adân-
cul tainic al inimii mele.

Când mă urăsc pe mine până la moarte, Domnul îmi 
dăruiește dragostea pentru El.

Când spun eu-cel mai rău dintre toţi, Maica Domnului mă 
umple de bunătatea Sa.

Ce este această prea-minunată știinţă pe care nici cum nu 
o pot osebi?
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Când spun eu-păcătosul, Preasfânta Treime mă vindecă și 
mă umple de harul cel sfânt.

Când spun eu-bicisnicul, Domnul îmi deschide mintea spre 
pricepere.

Când spun eu-cel mai păcătos dintre toţi, Sfinţii Bisericii 
neîncetat se roagă pentru mine.

Când spun eu-scârbavnicul, toată scârba și întristarea se 
îndepărtează de la mine.

Când spun eu-cel mai mic dintre toţi, Hristos mă umple de 
măreţia lui.

Când spun eu-cel mai prost dintre toţi, Hristos îmi dăruiește 
grabnic înţelepciunea Sa.

Când spun eu-ultimul dintre toţi, Domnul îmi dăruiește 
cu milă întâietatea.

Ce este această taină pe care nici cum nu o pot însuși?
Când spun eu-cel mai tâmpit dintre toţi, Domnul îmi ascu-

te ochiul inimii.
Când spun eu-orbul și neștiutorul, Domnul îmi dăruiește 

străvederea și cunoașterea simplă a bucuriei sale.
Când spun eu-moșul putregai, Domnul mă întinerește și 

mă umple de mireasma lui.
Când spun eu necugetatul, Domnul îmi luminează cugetul.
Când spun eu-nepriceputul, Domnul îmi dăruiește cea mai 

înaltă pricepere.
Ce este această Mare Știinţă, și cum o pot dobândi?
Când râd de mine, Domnul mă întărește. Când mă defaim, 

Domnul mă umple de slava Sa.
Când mă trec cu vederea, Domnul își aduce aminte de mine 

de-îndată.
Când mă cobor sub toţi, Domnul mă înalţă peste fiecare.
Când încă n-am pus început bun, Domnul dă mărturie că 

le-am săvârșit pe toate.
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Când spun eu-slugă netrebnică și păcătoasă întrucât nici 
pe cele pe care trebuia să le împlinesc nu le-am săvârșit, Dom-
nul mă izbăvește din cumpăna iadului.

Când mă tăinuiesc, Domnul mă preaslăvește.
Când dau dreptate tuturor, Domnul îmi dă nepreţuita pace.
Când dăruiesc totul, Domnul Însuși mi se dăruiește pe sine 

întreg.
Ce este această minunată lucrare a prihănirii de sine?
Când mă ocărăsc, Domnul mă umple de slavă.
Când nu mă grijesc de mine însumi, Domnul are nemăr-

ginită grijă de mine.
Când nu am iubire de sine, Domnul mă umple de dragoste.
Sărăcia îmi este cea mai mare bogăţie.
Necinstirea îmi este cea mai aleasă cinstire.
Ocara îmi este cea mai minunată laudă.
Ascultarea și supunerea îmi este cea mai desăvârșită liber-

tate.
Tăierea voii îmi este cea mai mare sporire.
Strâmtorarea de sine îmi este cea mai mare dezmărginire.
Dispreţuirea de sine îmi este cea mai înaltă preţuire.
Înfrânarea îmi este cea mai plăcută desfătare.
Tăcerea este cea mai preaminunată vorbire.
Jertfirea pentru celălalt este cel mai minunat egoism.
Vrăjmașii îmi sunt cei mai buni prieteni.
Iubirea de vrăjmași este cea mai înaltă iubire de sine.
Când mor pentru mine însumi, Hristos viază întru mine.
Când mă lepăd de mine însumi, Domnul îmi dăruiește 

Împărăţia cea Cerească.
Ce este acestă minunată înţelepciune, cum aș putea-o păs-

tra?
Când sunt ca tâlharul care s-a osândit pe sine, dobândesc 

primul raiul.
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Când sunt ca și cananeeanca, tânjind după firmiturile ce 
cad de la masa stăpânului, dobândesc Pâinea cea Cerească.

Când sunt ca și samarineanca cea milostivă, ajung să beau 
din Apa cea Vie.

Când nu mai am nici un fel de întoarcere asupră, Însuși 
Domnul se întoarce asupră-mi.

Când mă smeresc, Domnul mă iubește.
Ce este această taină, nici cum nu o pot desluși. Doamne, 

Tu înţelepţește-mă să păstrez harul tău!



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 341

„CEL MAI PROST DINTRE 
PĂMÂNTENI”

Eu sunt cel mai mare prost de pe pământ.
Mai prost decât boul,
Mai prost decât măgarul,
Mai prost decât cercopitecul.
Mai prost ca oaia și berbecul.
Sunt mai prost decât o mătură,
Sunt mai prost decât o scândură,
Sunt mai prost decât gardul,
Sunt mai prost decât lemnul.
Sunt mai prost ca noaptea.
Sunt prost și tâmpit și bătut în cap.
Sunt cel mai mare prostălău.
Cel mai nenorocit prostan.
Sunt și prost din naștere, și prostit prin creștere.
Despre mine spun oamenii: „Ăsta este prost de pute”
Pute prostia din mine.
Pute tâmpenia minţii mele.
Alţii spun și mai adevărat: „Ăsta este prost de duduie”
Iar alţii: „Ăsta este prost de bubuie”
Eram tâmpit, dar m-am tâmpit și mai mult.
Sunt cel mai tâmpit dintre toţi, dar și dintre toate.
Sunt cel mai necizelat, neșlefuit, necivilizat, 
Sunt cel mai needucat, necitit și neînţelept dintre toţi.
Sunt cel mai neluminat și mai întunecat la minte dintre toţi.
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Sunt mai prost decât toate dobitoacele din lume.
Sunt mai prost ca bolovanul și sunt bolovan de prost.
Sunt mai prost ca varza, ca leușteanul, ca pătrunjelul.
Sunt mărar de prost.
Sunt mai prost ca masa.
Sunt mai prost ca moartea.
Sunt mai prost ca vaca.
Sunt mai prost decât un troglodit.
Sunt mai retardat decât toţi.
Sunt mai prost ca acefalii.
Sunt cel mai mare idiot.
Sunt prost ca nuca și ca bâta.
Sunt nebun și fără de minte.
Sunt prost ca pluta.
Sunt prost grămadă.
Sunt prostul satului, prostul blocului,
Prostul ţării, prostul continentului și prostul întregii lumi.
Mai prost decât toţi cei din trecut, până la Adam,
Mai prost decât toţi cei care încă nu s-au născut,
Până la ultimul om care se va naște din femeie.
Sunt mai prost ca o curcă.
Sunt prost ca tufa de Veneţia.
Sunt cel mai lipsit de inteligenţă, 
Sunt un om fără judecată. 
Sunt cel mai nătărău.
Sunt cel mai nerod.
Sunt cel mai tont și tontălău. 
Sunt cel mai mare prostănac.
Sunt cel mai mare nepriceput.
Sunt un prost și jumătate.
Sunt prost de dau în gropi.
Cu mine chiar că ţi-ai găsit prostul.
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Sunt cel mai mare hăbăuc,
Sunt cel mai mare nătăfleţ,
Sunt cel mai mare nătâng, 
Sunt cel mai mare neghiob,
Sunt cel mai mare netot,
Sunt cel mai stupid dintre toţi.
Sunt cel mai mare nătântoc.
Sunt cel mai fleţ, găgăuţă, gogoman dintre toţi.
Sunt cel mai bleot, hăbăuc, mangosit, metehău, meteleu, 
Sunt cel mai motoflete, motolog, mutălău, natantol, năbârgeac, 
Sunt cel mai nătăbâz, nătânt, nătrui, nătruţ, năvleg, năvli-

gos, nerodoi, 
Sunt cel mai pliurd, ponc, pricăjit, puncău, 
Sunt cel mai tălălău, tălâmb, tontan, tontolete, tontolog 

dintre toţi.
Sunt cel mai zălud, zărghit, zevzec dintre toţi.
Sunt cel mai incult, incapabil și mai redus mintal dintre 

toţi oamenii de pe pământ.
Multe exemple de prostie s-au dat în pilde și parabole,
Mai prost sunt decât toate exemplele,
Mai prost sunt decât însumarea și multiplicarea lor la infinit.
Sunt un prost fără margini, sunt de o prostie fără fund.
Nu este capăt prostiei mele, nici de adâncime, nici de lun-

gime, nici de lăţime.
Sunt singurul prost dintre toţi. Unicul om prost de pe 

Pământ.
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„CEL MAI MIC DINTRE 
PĂMÂNTENI”

Fără Dumnezeu sunt mai mic.
Sunt mai mic decât bobul de grâu,
Sunt mai mic decât neghina,
Sunt mai mic decât pulberea de făină măcinată la moară,
Mai mic decât bobul de mei sau de linte,
Decât bobul de muștar, decât bobul de mac, 
Mai mic decât nisipul din râu, decât nisipul din mare și 

decât nisipul din ocean,
Mai mic decât o picătură de apă într-un ocean îngheţat,
Mai mic decât orice bob și decât orice grăunte.
Sunt mai mic decât firul de praf, decât puricele negru,
Sunt mai mic decât punctul de după propoziţie, 
Mai mic decât cea mai scurtă prepoziţie din carte, 
Mai mic decât buricul degetului, decât vârful unghiei,
Sunt mai mic decât negrul de sub unghie.
Sunt maimic decât firul de iarbă, decât paiul de fân uscat,
Decât praful ce-l spulberă vântul, decât stropul de ploaie.
Sunt mai mic decât grăuntele de polen, decât bobul de rouă,
Sunt mai mic decât umbra unui purice proiectată pe spa-

tele unui câine.
Sunt mai mic decât o secundă, decât un oftat, decât un suspin,
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Sunt mai mic decât o privire în treacăt, decât o muscă,
Sunt mai mic decât bătaia din aripi a unei muște,
Sunt mai mic decât necurăţia lăsată în urmă de ţânţar.
Sunt mai mic decât firul de păr, decât clipitul din geană.
Sunt mai mic decât un fir de mătreaţă,
Sunt mai mic decât porii pielii,
Sunt mai mic decât organismele protozoarelor, 
Sunt mai mic decât parameciul, decât euglena verde și amiba,
Sunt infinit mai mic decât un microb,
Sunt mai mic decât un virus, decât orice agent patogen,
Sunt mai mic decât celula, mai mic decât nucleul celulei,
Decât un scuipat pe stradă, decât o înjurătură de bar,
Decât o coajă de sămânţă scuipată în treacăt,
Decât un ciob de sticlă, decât un hârb de oală,
Sunt mai mic decât viermele de pământ,
Decât viermele din gunoi și din mocirlă, decât viermele din 

cireașă,
Decât viermele din lemn, decât viermele din carne,
Sunt mai mic decât furnica, sunt mai mic decât orice bob 

pe care-l cară furnica,
Sunt mai mic decât un sâmbure de susan,
Sunt mai mic decât o scânteie,
Decât vârful unui chibrit deja aprins, decât bobul de tăciune,
Mai mic decât vârful unui ac, decât orice gămălie,
Sunt mai mic decât orice buburuză, 
Mai mic decât punctele negre de pe spatele ei,
Mai mic decât grosimea unei foi de hârtie,
A unei foiţe de aur bătută și răzbătută,
Sunt mai mic decât secunda, decât milisecunda, decât micro-

secunda, 
Mai mic decât nanosecunda, decât picosecunda, 
Mai mic decât attosecunda, zetosecunda și yoctosecunda, 
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Sunt mai mic decât toate subunităţile de diviziune ale secun-
dei, la infinit.

Sunt mai mic decât orice orice milionime, trilionime de 
spaţiu și timp.

Sunt mai mic decât cel mai mic om de pe pământ, 
Decât orfanii și văduvele, decât oropsiţii și obidiţii lumii,
Decât cei din azile, din spitale, din închisori,
Decât cei ascunși în peșteri și în crăpăturile pământului,
Decât cei care caută în gunoaie, decât cei care dorm pe stradă 

și în canale,
Sunt mai mic decât tâlharii, decât curvele și decât vameșii,
Sunt mai mic decât cea mai mică insectă, 
Decât cea mai mică plantă, decât mușchii și lichenii,
Decât cel mai mic atom sunt mai mic, decât cea mai mică 

pâlpâire de lumină.
Decât toţi sunt mai mic, decât toate,
Sunt mic, nesemnificativ și neimportant,
Și nu mi-e destul, încă tot nu m-am micșorat pe sine-mi 

destul... 
Încă și mai mic să fiu aș vrea, și mai mic, mai pitic...
Fără Dumnezeu mic sunt,
Fără Dumnezeu, mic și nimic sunt.
Nimicul dintru care am fost zidit....
Ah, smerenia lui Hristos, cea de neajuns și de negrăit...
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„EU SUNT CEL MAI URÂT OM DE 
PE PĂMÂNT”

Eu sunt cel mai urât de pe pământ.
Sunt mai urât ca noaptea,
Sunt mai urât ca moartea,
Sunt mai urât ca boala,
Ca orice neagră afumată oala,
Din lume-s cel mai slut,
Ca toţii sunt mai hâd.

Sunt cel mai scofâlcit și mai scârbos de pe pământ.
Cu timpul m-am sluţit și m-am pocit,
Și am ajuns dintre vecinii mei, cel mai urât,
Dar tot urât eram, când mama m-a născut.
Dintre copii eram cel mai hidos,
Acu, bătrân, eu dintre toţi sunt cel mai urâcios.

Din casă, sunt cel mai urât, 
Pe de strada mea - cel mai urât,
Din cartier - cel mai urât,
Sunt cel mai urâcios din sat și din oraș eu sunt cel mai 

urât.
Din ţara mea cu mult eu sunt cel mai urât.
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De pe întregul continent sunt cel mai hâd.
Din lumea-ntreaga sunt cel mai urât la-nfăţișare,
Pereche-n urâţime al meu suflet nu are.
Nu-i urâţenie mai mare decât mine.
Orâcât ai căuta-n-întreaga lume.

La chip sunt groaznic, pricăjit, urât, boţit,
Căutătura mi-e respingătoare, necurată
Și râsul mi-este rău și gura mi-e stricată,
Și pielea mi-e zbârcită, și fruntea mi-e cu pată.
Și vorba mi-este acră, și plină de venin
Suflarea horcăită, și graiul de pelin.

Mișcarea trupului total dizgraţioasă,
Burta mi-e prea umflată, de pofta cea nesăţioasă.
Din faţă, de mă vezi, sunt prea urât,
Din spate sunt cu totul cel mai slut,
Din lături sunt ca fiara din pădure,
Lăuntrul mi-e doar ură și amărăciune.

Pe dinafară sunt cu murdar și necurat,
Pe dinlăuntru sunt cu totu-ntunecat,
Privirea-mi este numai scârbă rea și silă,
Și chipul de mi-e vezi i-așa cumplit,
Dezgustător, hidos și preaschimonosit.

Eu sunt cu totul monstruos,
În fapte și în gânduri - odios,
Balcâz, zgâit mi-e trupul greu,
Prea mangosit, pliurd și meteheu.
Denaturat și strâmb, scălâmbăiat și scofâlcit,
Fetid, miasmatic, grotesc și repulsiv.
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Năpraznic, înfricoșător, îngrozitor și înspăimântător.
Sinistru, groaznic, strașnic de urât și brut.

Eu sunt diform, barbar și vrednic de osândă,
De mine ţi-e lehamite și când mă vezi te-ntorci îngreţoșat.
Corupt, desfigurat și scâlciat mi-e duhul,
Și nu găsești în sufletu-mi nimic curat.

Cuvântul meu rostit repugnă și capul mi-e o tigvă,
Duhoarea trupul inform mi-e pestilenţială, repulsivă,
Întreaga-mi grobiană fiinţă mi-e plină de-urâţenie și vină,
Și sufletul mi-e plin doar de mocirlă și de tină.

Infect sunt și-împuţit, nesuferit și puturos,
În mine s-a adunat tot ce-i mai urât și mai scârbos.
Căci înfricoșătoare e vederea-acestui ‘ntreg urât,
Dar e abia al mântuirii mele început.

De vom purta-a urâtului din noi vedere,
Și plânge-vom păcatul cu durere, în tăcere,
Vom lepăda încetul cu încetu-ntreaga vină,
Și vom vedea chiar Sfânta, Doamne, Preacurata Ta Lumină,
Care acum ne-arată tainic tot întunericul din noi, și orice 

pată și-orice vină.
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„EU SUNT 
CEL MAI RĂU DINTRE TOŢI”

Motto: <<Spune: „Sunt mai rău decât toţi” şi vrăj-
maşul se va depărta de tine.>>

 (Sfântul Siluan Athonitul)

Eu sunt mai rău decât câinii, decât lupii și decât șacalii.
Eu sunt mai rău decât cei mai răi dintre toţi oamenii de pe 

pământ.
Eu sunt mai rău decât noaptea fără de lună.
„În noapte viaţa mea am petrecut pururea; 
și întuneric s-a făcut mie şi negură adâncă noaptea păca-

tului.” 
Eu sunt mai rău decât tâlharul de pe cruce, decât cel de-a 

dreapta Ta, dar infinit mai rău decât cel de-a stânga Ta.
Eu sunt mai rău decât Iuda trădătorul,
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Decât Petru care s-a lepădat de Tine.
Eu sunt mai rău decât Cain și decât Lameh.
Mai rău decât toţi urmașii lui Cain până la Hristos.
Mai rău decât toţi urmașii lui Cain care încă nu s-au năs-

cut pe Pământ.
Mai rău decât toţi ucigașii de frate care s-au născut, se nasc 

și se vor naște pe Pământ.
Eu sunt mai rău decât sodomiţii și gomorenii,
Eu sunt mai rău decât ninivitenii.
Eu sunt mai rău decât Ruben, decât Ofni și Fineas.
Eu sunt mai rău decât smochinul neroditor, vrednic de a fi 

tăiat și aruncat în foc.
Eu sunt mai rău decât puii de năpârcă.
Eu sunt mai rău decât fariseii și decât cărturarii.
Eu sunt mai rău decât cei ce Te-au răstignit.
Eu sunt mai rău decât vrăjmașul: dracul are doar o patimă, 

eu le am pe toate la un loc.
Eu sunt mai rău decât boala.
Eu sunt mai rău decât întunericul.
Eu sunt mai rău decât sărăcia.
Eu sunt mai rău decât tristeţea.
Eu sunt mai rău decât moartea.
Eu sunt mai rău decât orice nenorocire.
Eu sunt mai rău decât orice pagubă.
Eu sunt mai rău decât orice dezastru.
Eu sunt mai rău decât însuși Potopul.
Eu sunt cel mai rău dintre toţi.
Eu sunt mai rău decât toţi păcătoșii.
Decât toţi netrebnicii.
Decât toţi nemernicii.
Decât toţi barbarii.
Decât toţi năvălitorii și asupritorii.
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Eu sunt cel mai nevrednic dintre toţi
Eu sunt mai rău decât cei mai cruzi dintre noi.
Eu sunt mai rău decât cei mai ticăloși dintre noi.
Eu sunt cel mai ticălos dintre toţi.
Eu sunt cel mai viclean dintre toţi.
Nu este alt ticălos afară de mine,
Eu sunt de trei ori ticălosul.
Eu sunt mai rău decât bicisnicii,
Decât curvele, decât vameșii, decât tâlharii.
Eu sunt mai rău decât Esau cel chemat Edom, mai rău decât 

Onan, mai rău decât toţi fraţii lui Iosif care l-au vândut,
Eu sunt mai rău decât Saul care l-a prigonit pe David,
Eu sunt mai rău decât filistenii, decât madianiţii, decât 

amoreii,
Eu sunt mai rău decât toţi prigonitorii lui Israel,
Eu sunt mai rău decât vulpile, decât păsările răpitoare, 

decât șerpii otrăvitori,
Eu sunt mai rău decât crocodilii, decât rechinii, și decât 

toate animalele de pradă.
Eu sunt mai rău decât cutremurele, decât furtunile, decât 

uraganele,
Eu sunt mai rău decât toate necazurile omului la un loc.
Eu sunt singurul vrednic de osânda iadului,
De chinul cel de veci,
De viermele cel neadormit,
De scrâșnirea neîncetată a dinţilor,
De focul cel de veci,
Și de întunericul cel de dinafară.
Când voi muri voi coborî în iadul cel întunecat,
Și voi plânge și voi striga:
„Unde ești, Hristoase al meu?”
”Unde ești, Dragostea mea?”
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„Unde ești, Mântuirea mea?”

Sfântul Siluan Athonitul :
“Un diacon mi-a povestit:

„Mi s-a arătat Satana şi mi-a zis: «Iubesc pe cei mân-
dri şi ei sunt ai mei. Tu eşti mândru și eu te iau cu mine». 
Dar eu i-am răspuns Satanei: «Eu sunt mai rău decât toţi», 
și Satana s-a făcut nevăzut.”
Şi eu am fost ispitit în chip asemănător când mi se ară-

tau demonii. Eram puţin înfricoşat, dar am spus:
– Doamne, Tu vezi că demonii nu mă lasă să mă rog. 

Spune-mi ce trebuie să fac ca demonii să se depărteze de 
la mine.
Şi Domnul a grăit în sufletul meu:
– Sufletele celor mândri suferă pururea din pricina 

demonilor.
Şi eu am spus:
– Doamne, fă-mă să înţeleg ce trebuie să gândesc 

pen¬tru ca sufletul meu să fie smerit.
Şi am primit acest răspuns în sufletul meu:
– Ţine mintea ta în iad și nu deznădăjdui!
Din acea clipă am început să fac aşa şi sufletul meu 

şi-a găsit odihna în Dumnezeu.» (Sfântul Siluan Athoni-
tul: Relatări ale unor experienţe trăite și ale unor întâlni-
ri, și convorbiri cu alţi nevoitori)

Sfântul Siluan de la Muntele Athos spunea:
– „Acesta e cântecul meu iubit: În curând voi muri şi săr-

manul meu suflet va coborî în iad. Acolo voi suferi singur, în 
sclavie și întuneric, și voi vărsa lacrimi amare. Cum să nu-L 
caut pe El? El m-a căutat întâi şi mi-a apărut mie, păcătosu-
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lui… Domnul Însuşi m-a învăţat cum să mă smeresc: «Ţine-
ţi mintea în iad, și nu deznădăjdui». Astfel se câştigă împotri-
va vrăjmaşilor. Dar când mi-am mutat mintea de la gândul 
iadului, toate gândurile mele tulburătoare şi-au recăpătat pute-
rea lor.”
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„EU SUNT 
ULTIMUL DINTRE TOŢI.”

La fapte bune, sunt ultimul dintre toţi!
La curăţia sufletească, sunt ultimul dintre toţi!
La milostenie, sunt ultimul dintre toţi!
La a da întâietate tuturor, sunt ultimul dintre toţi!
La bărbăţia duhovnicească, sunt ultimul dintre toţi!
La rugăciune și priveghere, sunt ultimul dintre toţi!
La dreptate, sunt ultimul dintre toţi!
La înţelegere, sunt ultimul dintre toţi!
La râvnă, sunt ultimul dintre toţi!
La discernământ, sunt ultimul dintre toţi!
La dragoste, sunt ultimul dintre toţi!
La credinţă, sunt ultimul dintre toţi!
La nădejde, sunt ultimul dintre toţi!
La inteligenţă, sunt ultimul dintre toţi!
La dragostea pentru adevăr, sunt ultimul dintre toţi!
La iubirea de străini, sunt ultimul dintre toţi!
La iubirea de aproapele, sunt ultimul dintre toţi!
La iubirea de vrăjmași, sunt ultimul dintre toţi!
La iubirea de Dumnezeu, sunt ultimul dintre toţi!
La iubirea de Maica Domnului și de Sfinţi, sunt ultimul 

dintre toţi!
Pe orice podium m-ai pune, sunt ultimul dintre toţi!
La răbdare, sunt ultimul dintre toţi!
La tăcere, sunt ultimul dintre toţi!
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La binecuvântare, sunt ultimul dintre toţi!
La iertare, sunt ultimul dintre toţi!
La trezvia minţii, sunt ultimul dintre toţi!
La post, sunt ultimul dintre toţi!
La ascultare, sunt ultimul dintre toţi!
La a trece cu vederea greșelile aproapelui, sunt ultimul din-

tre toţi!
La a nu pomeni răul, sunt ultimul dintre toţi!
La sărăcia cu duhul, sunt ultimul dintre toţi!
La flămânzirea și însetoșarea dreptăţii, sunt ultimul dintre 

toţi!
La facerea păcii, sunt ultimul dintre toţi!
La plânsul cel după Dumnezeu, sunt ultimul dintre toţi!
La amintirea morţii, sunt ultimul dintre toţi!
La înfrânare, sunt ultimul dintre toţi!
În tot ceea ce este bun, sunt ultimul dintre toţi!
În tot ceea ce este plăcut lui Dumnezeu, sunt ultimul dintre 

toţi!
N-am pus început bun în nimic!
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„BINECUVINTEAZĂ ,  DOAMNE, PE 
CEI CARE MĂ  BLESTEAMĂ !”

Binecuvintează, Doamne, pe cei care mă blesteamă!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care Te blesteamă!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care își blesteamă mamele,
Binecuvintează, Doamne, pe mamele care-și blesteamă prun-

cii!
Binecuvintează, Doamne, pe taţii care-și blesteamă copiii!
Binecuvintează, Doamne, pe copiii care-și blesteamă taţii!
Binecuvintează, Doamne, pe soţii care-și blesteamă soţiile 

și pe soţiile care-și blesteamă soţii! 
Binecuvintează, Doamne, pe fraţii care-și blesteamă fraţii 

și surorile!
Binecuvintează, Doamne, pe mamele care-și blesteamă fii-

cele, pe fiicele care-și blesteamă mamele și pe surorile care se 
blesteamă între ele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă soacrele, 
nurorile, socrii și ginerii!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă unchii și 
mătușile, nepoţii și nepoatele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă datorni-
cii și pe datornicii care-i blesteamă pe cei la care au datorii!

Binecuvintează, Doamne, pe slugile care-și blesteamă stă-
pânii și pe stâpânii care-și blesteamă slugile!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă șefii și 
pe șefii care-și blesteamă muncitorii!
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Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă pămân-
tul!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă viaţa!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă moartea!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă strămoșii!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă urmașii!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă numele!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă vacile, 

boii, oile, caprele, porcii, găinile, câinii, pisicile și toate anima-
lele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă lupii, urșii, 
vulpile și toate sălbăticiunile pădurii!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă casele!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă toate cele 

ce sunt în casă, pe lângă casă, prin grajduri, șuri, coteţe și toa-
te acareturile!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă seminţele, 
roadele, ţarinile, ogoarele, recoltele! 

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă hainele, 
papucii, pălariile, mănușile!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă drumu-
rile, trotuarele, potecile, cârciumele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă școlile, 
primăriile, spitalele și toate instituţiile!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă Soarele și 
lumina, umbra și întunericul!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă zilele și 
nopţile, dimineţile și serile!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă anotimpu-
rile: vara și iarna, primăvara și toamna!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă pe cei de 
alte neamuri și pe cei de același neam!
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Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă pomii, flo-
rile și iarba câmpului!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă gâzele și 
păsările!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă cerul, norii, 
vânturile, ploile, zăpada și grindina!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă izvoarele, 
pârâurile, râurile, fluviile, mările și oceanele cu talazurile lor!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă vrăjmașii!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă chinui-

torii, trădătorii, furii, ucigașii!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă pe mincinoși, 

pe curvari, pe poftitori bunurilor altora!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă pe cei 

păcătoși!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă pe 

dreptcredincioși, pe sfinţi, pe cei drepţi și curaţi!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă cu focul, cu 

apa, cu necazul, cu pământul, cu trăznetul, cu foamea, cu sără-
cia, cu boala, cu guta, cu moartea și cu orice altă nesosinţă!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care blesteamă cu război, 
cu ură, cu mânie, cu răzbunare, cu răutate, cu ciudă, invidie, 
zavistie și cu alte patimi! 

Binecuvintează, Doamne, pe cei care se blesteamă pe sine!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă vecinii!
Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă mașinile, 

bicicletele, motocicletele, avioanele, bărcile, corăbiile, vapoare-
le, submarinele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă ciocane-
le, fierăstraiele, cuiele, lemnele, mâinile și degetele!

Binecuvintează, Doamne, pe cei care-și blesteamă ochii, 
gura, urechile, nasul, picioarele, capul, și toate mădularele!
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Doamne, binecuvintează pe toţi care blesteamă toate cele 
ce sunt pe pământ, prin apă și prin aer!

Binecuvintează Doamne pe toţi cei care ne-au și s-au bles-
temat din primul neam, din al doilea neam, din al treilea neam, 
din al patrulea neam, din al cincilea neam, din al șaselea neam, 
din al șaptelea neam, până la al miilea neam și până la Strămoșul 
Adam și la Strămoașa Eva, până la primul blestem pe care L-ai 
aruncat cu dreaptă socoteală asupra Strămoșului Adam și asu-
pra Strămoașei Eva!

Binecuvântat să fii Adame, în veac!
Binecuvântată să fii, Eva, în veac!
Binecuvântat să fii, Doamne, în veac!
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EGALITATE, DIN DRAGOSTE. 
NU EXISTĂ  «UN ALT OM»

Omul este o copie a Treimii. Dar nu o copie multi-
antropică (poliantropism), nici monoipostatică 
(monopersonală), întrucât Preasfânta Treime nu 

este nici triteism (nu sunt trei dumnezei) și nu este nici 
monoipostatică, ci este monoteism și este multi-iposta-
tică. Așadar, și copia (omul) este monoantropică și mul-
ti-ipostatică, după chipul (Modelul Absolut și Creator) 
al Preasfintei Treimi. De aceea zicem omul, iar nu oame-
nii, întrucât nu suntem mai mulţi oameni, ci mai multe 
ipostasuri ale omului. Fiinţa umană este un monoantro-
pism poli-ipostatic (un Singur Adam, în miliarde de ipos-
tasuri). Eroarea antropologică fundamentală este de a 
crede că există mai mulţi oameni: că omul este poli-antro-
pism. De aici toată dezbinarea noastră inter-ipostatică. 
De fapt, suntem unul prin creaţie. Unul, în mai multe 
ipostasuri: Petru, Ioan, Iacov etc. După cum nu există 
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«un alt» Dumnezeu, ci Alte Ipostasuri ale Aceluiași Dum-
nezeu (Tatal, Fiul și Duhul Sfânt), tot așa nu există «un 
alt om», ci alte ipostasuri ale aceluiași om (Petru, Ioan, 
Iacov etc.) Fiinţa multi-ipostatică este «după chipul» lui 
Dumnezeu (Chipul este multi-ipostatic), iar actualizarea 
atributelor în Persoana umană este «asemănarea» cu 
Dumnezeu. Principiul Ipostatic este unul și același, și în 
fiinţa dumnezeiască, și în cea omenească.

Erezia politeismului a lăsat urme adânci în metacultu-
ra umanităţii, mai ales sub forma erorii antropologice a 
poliantropismului. În realitate, Noul Testament revelea-
ză atât adevărul despre Dumnezeu - monoteismul tri-
ipostatic - cât și despre om - monoantropismul multi-
ipostatic. Un singur Dumnezeu în Trei Ipostasuri, un 
singur om în miliarde de ipostasuri (în devenire).

Când asemănarea după har va fi deplină până la iden-
titatea totală între copia multi-ipostatică și Arhetipul 
Tri-Ipostatic, atunci și perihoreza Persoanelor umane 
devenite prin har infinite, care enipostaziază prin Prin-
cipiul Ipostatic simultan întreaga fire, va fi totală. Omul 
va actualiza deplin toate(!) atributele lui Dumnezeu, 
fără a deveni Dumnezeu după fire, ci dumnezeu după 
har. Esenţa lui Dumnezeu este veșnic inaccesibilă omu-
lui. 

Din dragoste, Dumnezeu a creat o fiinţă perfect egală 
cu sine, în potenţial. Poate că Dumnezeu, câtă vreme 
suntem «întru-deja-dar-nu-încă» pe pământ, nu este 
egalul nostru (El având dintru veșnicie toate atributele 
Sale divine perfect actualizate), dar El este, aplecându-se 
către noi din Smerenie și Dragoste, prin darul și harul 
Său, Egalabilul nostru în veșnicie (și noi putem actua-
liza toate atributele veșnice ale lui Dumnezeu, după 
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har). Nici mai mult, dar nici mai puţin. Doar lui Dum-
nezeu i se cuvine toată Slava, Cinstea și Închinăciunea, 
în veci, amin.





Cuprins

„CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS” 


„MY BELOVED ENEMY, I JUST LOVE YOU” 

CELE DOUĂ FELURI DE IUBIRE. „MULT IUBITUL MEU 
VRĂJMAȘ” 

GÂNDURI DE CRĂCIUN. 
DESPRE IUBIREA APROAPELUI „CA PE TINE ÎNSUŢI” 



„ADMITERE” LA 
ACADEMIA DUHOVNICEASCĂ  

„CEL MAI SMERIT OM 
DE PE PĂMÂNT” 

„PLUGUȘORUL 
IUBIRII DE VRĂJMAȘI” 

CELE „TREI ZILE” ALE VIEŢII DUHOVNICEȘTI 

VULTURUL ŞI COCOŞUL 
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CUM A PRIMIT SFÂNTUL SILUAN SENTINŢA 
VEȘNICĂ DIN PARTEA MÂNTUITORULUI: A PURTAT 

DIALOGUL CU HRISTOS, ÎNTRU SMERENIE, PÂNĂ LA 
CAPĂTUL ABSOLUT 

PIESĂ DE TEATRU: 
„TÂNGUIREA LUI ADAM” („ADAM’S LAMENT”) 

ADEVĂRATA CONȘTIINŢĂ DOGMATICĂ 

PORUNCA CINSTIRII PĂRINŢILOR. O ÎNŢELEGERE MAI 
ADÂNCĂ: „PRIN PĂRINŢI NE VINE ÎNSĂȘI VIAŢA – NE 

VINE (!), IAR NU NE-A VENIT” 

CELE DOUĂ DREPTURI 
ALE OMULUI 

SOBORNICITATEA MULTI-IPOSTATICĂ A BISERICII 

PRINCIPIUL PATRIARHAL ȘI PRINCIPIUL IPOSTATIC ÎN 
ECLEZIOLOGIE 

POEZIE FĂRĂ DE ÎNCEPUT ȘI FĂRĂ DE SFÂRȘIT 

DE-O-IUBIREA OMULUI CU DUMNEZEU 

TAINA PERSOANEI. ÎNTREG-OMUL ÎN HRISTOS. 
IMPLICAŢII ALE TRIADOLOGIEI ŞI HRISTOLOGIEI 
PĂRINTELUI SOFRONIE SAKHAROV: OMUL ESTE 

UNUL, UNUL PRIN ESENŢĂ ȘI MULTIPLU ÎN 
IPOSTASURI. 
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IUBIREA DE VRĂJMAȘI ESTE CRITERIUL ULTIM AL 
ADEVĂRULUI 

CELE TREI TREPTE ALE DRAGOSTEI DUPĂ SFÂNTUL 
SILUAN ATHONITUL ȘI PĂRINTELE ARSENIE BOCA 



MAICA DOMNULUI ESTE CEA MAI ÎNALTĂ DINTRE 
FĂPTURI, MAI ÎNALTĂ DECÂT BISERICA ȘI MAI 

MARE DECÂT ÎNTREGUL ADAM 

„IUBESC DECI SUNT.” ENTIMEMA* IPOSTATICĂ 
SOFRONIANĂ 

ÎNTÂLNIREA SFÂNTULUI SILUAN CU STRATONIC. 
DESPRE CUM GRĂIESC CEI DESĂVÂRȘIŢI 

CÂNTAREA IPOSTATICĂ 

MAICA DOMNULUI 
„SMERENIA CEA ÎNTRU TOTUL DESĂVÂRȘITĂ ȘI 

POVĂŢUITOAREA SMERENIEI ASCETICE” 

CE BINE CĂ SUNTEM UNUL 

DE LA ENTIMEMA IPOSTATICĂ ABSOLUTĂ 
„IUBESC, DECI SUNT” LA CUVÂNTUL PĂRINTELUI 

RAFAIL NOICA: „ACUM PRIN HARUL TAU, DOAMNE, 
ȘI EU SUNT” 

ÎNTÂLNIREA CUVIOSULUI SOFRONIE DE LA ESSEX CU 
PUSTNICUL VLADIMIR. CEAIUL DE PE MARGINEA 

PRĂPASTIEI 
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„ÎNFRICOȘĂTORUL LANŢ AL JUDECĂRII APROAPELUI” 


SF. IOAN SCĂRARUL: „ÎNCLINAREA DE A NE MÂNDRI 
ESTE O ÎNSUȘIRE SUSŢINĂTOARE A FIRII” 

DE LA „VEȘMINTELE DE PIELE” ALE VECHIULUI ADAM 
LA VEȘMINTELE DE LUMINĂ ALE NOULUI ADAM 

„LEGILE” 
COMPARAŢIEI CU CEILALŢI 

ATOTSMERENIA LUI DUMNEZEU 

„SMERENIA CÂȘTIGĂ TOATE” 

APOFTEGMELE IUBIRII DE VRĂJMAȘI 

„PETRU, IACOV ȘI IOAN NU SUNT TREI OAMENI, CI 
TREI IPOSTASURI ALE ACELUIAȘI OM” 

IUBIREA DE VRĂJMAȘI PE ÎNŢELESUL COPIILOR 

LIMBAJUL CURAT 

CUM PUTEM 
„TRAGE LA ŢINTĂ” FĂRĂ GREȘ? 

„CUGET, DECI EXIST.” „IUBESC, DECI SUNT!” 
TAUTOLOGIA EXISTENŢIALĂ ȘI PARADOXUL 
„FĂPTURII-NEZIDITE.” INDIVID și PERSOANĂ. 



ÎN CHILIA DE PE CORIDORUL SMERENIEI LUI HRISTOS 369

DIFERENŢA ONTOLOGICĂ ȘI ASEMĂNAREA PÂNĂ 
LA IDENTITATE DUPĂ PRINCIPIUL IPOSTATIC. 

SILOGISMUL IUBIRII: 
„IUBESC, DECI SUNT” 

„UN AN ÎNTREG TE-AM AȘTEPTAT NĂDĂJDUIND” 

IUBIREA ESTE CRITERIUL ADEVĂRULUI. (DACĂ 
IUBEȘTI, TE AFLI ÎNTRU ADEVĂR). ÎNSĂ CRITERIUL 

ABSOLUT AL ADEVĂRULUI, SINGURUL CRITERIU 
SIGUR ȘI DESĂVÂRȘIT ESTE IUBIREA DE VRĂJMAȘI.  



FAMILIARITATE ȘI FAMILIALITATE ÎN TAINA 
PERSOANEI 

ATOTSMERENIA LUI HRISTOS 

„OSÂNDIREA DE SINE ȘI COMPLEXUL DE 
INFERIORITATE” 

„LUMINA CEA NEZIDITĂ” 

„PIATRA SMERENIEI ȘI 
PIATRA DRAGOSTEI” 

„CUFĂRUL ORTODOXIEI. PIATRA CEA DE MARE PREŢ A 
ROMÂNILOR” 

„CĂINŢA MINUNATĂ A ROMÂNILOR – UN DAR DE 
LA DUMNEZEU. SOCIETATEA ESTE CU ATÂT MAI 
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SĂNĂTOASĂ ȘI MAI VIE CU CÂT SE CONECTEAZĂ 
MAI DIRECT LA SURSA VIEŢII – UNICA SURSĂ DE 

VIAŢĂ AUTENTICĂ: BISERICA ORTODOXĂ” 

„TRANSFORMATORUL DUHOVNICESC” 

„O, A LUI HRISTOS SMERENIE! CUNOSCU-TE, DAR A TE 
DOBÂNDI NU POT” 

CARE ESTE ESENŢA ASCULTĂRII?  

MAXIMALISMUL ÎNDUMNEZEIRII MAICII 
DOMNULUI. MAICA DOMNULUI – „PANENTHEUSA.” 

ATOTÎNDUMNEZEIREA (PANENTHEOZA) 
IPOSTATICĂ DUPĂ HAR A MAICII DOMNULUI. 

STEJARUL CEL FALNIC și MÂNDRU ȘI FLOAREA DE 
CANCER 

VRĂJMAȘII-PRIETENI 

ANTROPOLOGIA ORTODOXĂ. TOŢI OAMENII AVEM 
UN SINGUR TRUP, MULTI-IPOSTATIC 

OSÂNDIREA DE SINE 

SMERENIA ESTE O ASCEZĂ A MÂNDRIEI 

IDOLII MINŢII POSTMODERNE 

„CE ESTE ACEASTĂ PREAMINUNATĂ TAINĂ A 
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OSÂNDIRII DE SINE?” 

„CEL MAI PROST DINTRE PĂMÂNTENI” 

„CEL MAI MIC DINTRE PĂMÂNTENI” 

„EU SUNT CEL MAI URÂT OM DE PE PĂMÂNT” 

„EU SUNT 
CEL MAI RĂU DINTRE TOŢI” 

„EU SUNT 
ULTIMUL DINTRE TOŢI.” 

„BINECUVINTEAZĂ, DOAMNE, PE CEI CARE MĂ 
BLESTEAMĂ!” 

EGALITATE, DIN DRAGOSTE. 
NU EXISTĂ «UN ALT OM» 
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