
 

 

Cel care va răbda până în sfârșit, acela se va mântui. 
(Matei 10, 22) 
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Necredinț a provine din ma ndrie. Cel 

ma ndru susț ine ca  le cunoas țe pe țoațe 

cu mințea sa s i cu s țiinț a, î nsa  

cunoas țerea lui Dumnezeu ra ma ne 

inaccesibila  pențru el, pențru ca  

Dumnezeu se cunoas țe numai prin 

descoperirea Sfa nțului Duh. Domnul 

se descopera  suflețelor smerițe. Lor le 

arața  fapțele Sale, care sunț de 

neî nț eles pențru mințea noasțra . Cu 

ajuțorul cunoas țerii fires ți puțem 

î nț elege numai lucrurile pa ma nțes ți, s i 

acesțea î n parțe, î n țimp ce Dumnezeu 

s i țoațe cele ceres ți se cunosc prin 

Duhul Sfa nț. 

Unii se țrudesc î n țoața  viaț a lor ca sa  

afle ce exisța  î n soare sau pe luna  sau 

alțceva asemenea, dar acesțea nu 

folosesc suflețul. Daca  î nsa  ne-am fi 

sțra duiț sa  cunoas țem ce exisța  î n om, 

ațunci am fi va zuț î n suflețul Sfa nțului 

Î mpa ra ț ia Cerurilor, iar î n suflețul 

pa ca țosului î nțuneric s i iad. S i esțe 

folosițor sa  s țim de ce vom fi ves nic fie 

î n Î mpa ra ț ie, fie î n iad. 



 

Cel moles iț î n ruga ciune le cercețeaza  

cu curiozițațe pe țoațe, țoț ce vede pe 

pa ma nț s i î n cer, dar nu cunoas țe Cine 

esțe Domnul, nici nu se sțra duies țe sa  

afle. Ci, ca nd aude vreo î nva ț a țura  

despre Dumnezeu, spune: Dar cum 

este cu putință să-L cunoaștem pe 

Dumnezeu? Și tu de unde Îl cunoști? 

– Stai să-ți spun: Mărturisește Duhul 

Sfânt, El cunoaște și ne învață. 

– Dar oare Duhul Sfânt este văzut? 

Aposțolii L-au va zuț pogora ndu-se î n 

chip de limbi de foc, iar noi Î l simț im 

î nla unțrul nosțru. Esțe mai dulce deca ț 

orice lucru pa ma nțesc. Pe El Î l gusțau 

Prorocii s i vorbeau poporului, iar 

poporul lua amințe la ei. Sfinț ii 

Aposțoli au primiț Duh Sfa nț s i au 

propova duiț lumii ma nțuirea fa ra  sa  se 

țeama  de ceva, pențru ca  î i î nța rea 

acesț Duh. La fel s i Mucenicii mergeau 

bucuros i la mucenicie, iar asceț ii la rea 

pa țimire. Pențru ca  Sfa nțul Duh, Cel 

bun s i dulce, ațrage suflețul spre 

dragosțea de Domnul. S i asțfel suflețul, 

dațorița  dulceț ii Sfa nțului Duh, nu se 

țeme de chinuri. 

Mulț i oameni spun asța zi ca  nu exisța  

Dumnezeu. Ei vorbesc asțfel, deoarece 

î n inima lor țra ies țe duhul ma ndriei, 

care le spune minciuni despre Adeva r 

s i despre Biserica lui Dumnezeu. Cred 

ca  sunț î nț elepț i, î n țimp ce î n realițațe 

nici nu-s i dau seama ca  asțfel de 

ga nduri nu sunț ale lor, ci vin de la 

vra jmas ul. Daca  cineva le primes țe î n 

inima sa s i le iubes țe, ațunci se face 

rudenie cu duhul cel viclean. S i sa  nu 

dea Dumnezeu ca cineva sa  moara  

î nțr-o asțfel de sțare! 

Dimpoțriva , î n inima Sfinț ilor țra ies țe 

Harul Sfa nțului Duh, care î i î nrudes țe 

cu Dumnezeu. Sfinț ii simț limpede ca  

sunț fiii duhovnices ți ai Pa rințelui 

ceresc s i de aceea spun: Tatăl nostru… 

Ma ndria î mpiedica  suflețul sa  ințre pe 

calea credinț ei. Celui necredincios î i 

dau un sfaț. Sa  spuna : Doamne, daca  

exis ți, lumineaza -ma  s i Te voi sluji cu 

țoața  inima mea s i cu țoț suflețul meu. 

S i Domnul va lumina negres iț un asțfel 

de ga nd smeriț s i ra vna  pențru slujirea 

lui Dumnezeu. Î nsa  nu țrebuie sa  

spuna : Daca  exis ți, pedepses țe-ma ! 

Pențru ca  daca  va veni pedeapsa, se 

poațe sa  nu afle puțerea sa -Î 

mulț umeasca  lui Dumnezeu s i sa  se 

ra zga ndeasca . 

Ca nd Domnul țe lumineaza , ațunci 

suflețul ța u Î l va simț i, va simț i cum l-a 

ierțaț s i-l iubes țe. Vei î nva ț a din 

experienț a  s i Harul Sfa nțului Duh va 

ma rțurisi î n suflețul ța u ma nțuirea. S i 

ațunci vei voi sa  propova duies ți 

î nțregii lumi: Veniț i sa  va  spun ca ț de 

mulț ne iubes țe Domnul. 

Aposțolul Pavel, ca ța  vreme nu-L 

cunoscuse pe Domnul, Î l prigonea. 

Î nsa  ațunci ca nd L-a cunoscuț pe 

Hrisțos, a alergaț î n î nțreaga lume 

propova duindu-L. 

Ca sa  țe ma nțuies ți, esțe nevoie sa  țe 

smeres ți. Pențru ca  pe cel ma ndru 

chiar s i cu sila de-l vei ba ga î n Rai, nici 

acolo nu va afla odihna , nu va fi 

mulț umiț, ci va spune: De ce nu sunț eu 

î n locul cel dința i? Dimpoțriva , suflețul 



 

smeriț esțe plin de dragosțe s i nu 

urma res țe î nța iețațea, ci le dores țe 

țuțuror binele s i se mulț umes țe cu 

orice. 

Sunțem cuprins i de o mare nepa sare s i 

nu ne da m seama daca  exisța  smerenia 

s i dragosțea dupa  Hrisțos. Desigur, 

aceasța  smerenie s i dragosțe se fac 

cunoscuțe numai prin Harul Sfa nțului 

Duh. Noi î nsa  nu cunoas țem ca , pențru 

a ațrage Harul asupra noasțra , țrebuie 

sa -l dorim din țoț suflețul nosțru. Dar 

cum vom dori ceva pe care nu-l 

cunoas țem deloc? S i țoțus i țoț i 

cunoas țem Harul, fie s i puț in, pențru 

ca  Duhul Sfa nț mis ca  fiecare sufleț spre 

ca uțarea lui Dumnezeu. 

O, cum țrebuie sa -L ruga m pe Domnul 

sa  da ruiasca  î n sufleț smerițul Duh 

Sfa nț! Suflețul smeriț are mulța  

odihna , î n țimp ce cel ma ndru se 

chinuies țe pe sine î nsus i. Cel ma ndru 

nu cunoas țe dragosțea lui Dumnezeu 

s i se afla  deparțe de El. Se ma ndres țe 

ca  esțe bogaț sau î nva ț aț sau sla viț, 

î nsa  nu s ție țragismul sa ra ciei s i 

pierza rii sale, de vreme ce nu L-a 

cunoscuț pe Dumnezeu. Dimpoțriva , 

pe cel care se nevoies țe î mpoțriva 

ma ndriei î l ajuța  Domnul sa  biruiasca  

aceasța  pațima . 

Esțe cu nepuținț a  sa -L iubim s i sa -L 

cunoas țem pe Domnul, daca  nu țra im 

poțriviț cu poruncile Lui. Omul de la 

sine se face nevrednic de a pa zi 

poruncile lui Dumnezeu. De aceea 

Îisus a spus: Cereți și vi se va da (Maței 

7, 7). Daca  nu cerem, ne chinuim pe noi 

î ns ine s i pierdem Harul Sfa nțului Duh. 

Î n nevoinț a noasțra  țrebuie sa  fim 

vițeji. Domnul iubes țe ba rba ț ia s i 

suflețul cumpa țaț. Daca  nu avem 

ba rba ț ie s i cumpa țare, ațunci țrebuie 

sa  cerem de la Dumnezeu s i sa  ne 

supunem celor duhovnices ți, pențru 

ca  î n ei țra ies țe Harul Sfa nțului Duh. 

Mai ales omul a ca rui mințe a suferiț 

va ța mare de la lucrarea diavoleasca , 

țrebuie sa  asculțe de duhovnic s i sa  nu 

se î ncreada  deloc î n sine. 

Problemele suflețes ți ne vin din 

ma ndrie, iar cele țrupes ți Dumnezeu le 

î nga duie de mulțe ori din dragosțe 

pențru noi, as a cum a fa cuț s i cu mulț 

pa țimițorul Îov. 

Esțe foarțe greu sa  diagnosțichezi 

î nla unțrul ța u ma ndria. Dar iața  ca țeva 

simpțome: 

Daca  țe oca ra sc demonii sau țe 

chinuiesc ga nduri rele, asța î nseamna  

ca  nu ai smerenie. De aceea, des i nu ai 

observaț ma ndria ța, smeres țe-țe. 

Daca  es ți irascibil, sau cum spunem, 

nervos, aceasța esțe o adeva rața  

cațasțrofa . 

Daca  suferi de paroxism s i fobie, țe vei 

vindeca cu poca inț a, cu cugețarea 

smerița  s i cu dragosțea faț a  de frațele 

ța u, chiar s i faț a  de vra jmas i. Cel care 

nu-i iubes țe pe vra jmas i, î n unul ca 

acesța nu sa la s luies țe î nca  Harul lui 

Dumnezeu. 

Î n î ns elare cade cineva fie din lipsa  de 

experienț a , fie din ma ndrie. Daca  esțe 

din lipsa  de experienț a , Domnul î l 

vindeca  repede pe cel care s-a î ns elaț. 

Daca  î nsa  esțe din ma ndrie, ațunci 

suflețul va suferi mulța  vreme, pa na  ce 



 

va î nva ț a smerenia. S i numai ațunci î l 

va vindeca Domnul. 

Î n î ns elare ca dem ațunci ca nd credem 

ca  sunțem mai î nț elepț i s i mai 

experimențaț i deca ț ceilalț i, chiar s i 

deca ț pa rințele nosțru duhovnicesc. 

As a ga ndeam s i eu î n lipsa mea de 

experienț a  s i de aceea am suferiț. Î i 

mulț umesc din ada ncul suflețului lui 

Dumnezeu, pențru ca  î n felul acesța m-

a smeriț, m-a î ndrumaț s i nu S i-a luaț 

mila Sa de la mine. S i acum ma  ga ndesc 

ca  fa ra  ma rțurisire la duhovnic, nu esțe 

cu puținț a  sa  ne slobozim de î ns elare, 

pențru ca  Dumnezeu i-a daț 

duhovnicului harul de a lega s i dezlega. 

Sursa: Sfântul Siluan Athonitul, 
Cunoașterea lui Dumnezeu, Sf. Mănăstire 
Paraclitu, Oropos Attikis, Grecia, 2005. 
 
 

Am fosț țrimis s i eu de mic copil la 

procopseala  î n lume. N-am pierduț 

lega țura s i nu mi-am scos ra da cinile 

pențru a umbla na uc pe glob. A profițaț s i 

arța mea. M-am salvaț ca om. 

Anțicii spuneau sa -ț i iubes ți desținul? Eu 

mi-am iubiț s i nu mi-am pa ra siț nici o 

clipa  sțra mos ii s i filosofia lor, a 

națuralița ț ii. Nu sunț sțra bunii desținului 

nosțru?  

Î mpa carea de sine se insțaureaza  î n 

suflețul ța u ca nd țe prives ți ca un inel 

dințr-un lanț  nesfa rs iț al î naințas ilor s i 

ca nd nu calci cu o ioța  prescripț iile 

națuralița ț ii ețerne.  

T a ranii s țiu, de la mic la mare, ceea ce esțe 

bine s i ra u. Tablele de valori sunț 

cuprinse î n proverbe, î n dațini, î n 

docțrina sțra bunilor s i î n filosofia 

națuralița ț ii. 

Sursa: N\A. 

 Marți: 9 iunie / 18:00 – Sfântul Maslu 

 Vineri: 12 iunie / 18:00 – Paraclisul Maicii Domnului 

 Sâmbătă: 13 iunie / 18:00 – Vecernie și Litie 

 Duminică /14 iunie / 08:00 – Utrenia și Sfânta Liturghie 

→ Duminica a II-a după Rusalii (a Sfinților Români) 

→ Sf. Proroc Elisei; Sf. Ier. Metodie, patriarhul 

Constantinopolului 
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