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Zis-a avva Antonie cel Mare: „Am
văzut toate cursele vrăjmașului
întinse pe pământ și suspinând am
zis: Oare cine poate să le treacă pe
acestea? Și-am auzit glas zicându-mi:
smerenia!”. Astfel de curse semanate
pe pamant, pe care le-a vazut Sfantul
Antonie cel Mare, sunt si astazi
mereu întinse de vrajmasul diavol
împotriva oamenilor ca sa-i încurce
în calea lor catre Dumnezeu, catre
mantuire.
Si la întrebarea Sfantului
Antonie: „Cine poate sa treaca
nevatamat prin aceste curse?”, oare
de ce nu ne-a recomandat
Mantuitorul Hristos rugaciunea,
postul, milostenia, credinta sau alte
fapte bune, ci a recomandat
smerenia? Pentru ca toate celelalte
fapte bune sunt scumpe si de folos
noua, crestinilor, dar cea mai
puternica arma împotriva curselor
diavolesti este smerenia. Asa cum

cea mai vicleana arma a diavolului
împotriva noastra este mandria. Si,
Doamne, cata mandrie este astazi pe
globul pamantesc!
Foarte rare sunt fiintele care sa
fie smerite cu adevarat. Smerenia
autentica, spun Sfintii Parinti, este
singura virtute care nu poate fi
infectata sau umilita de diavol. De ce?
Pentru ca este plina de har
dumnezeiesc.
Vrajmasul diavol, tatal minciunii
si al mandriei, se amesteca în toate
faptele bune si le deformeaza. Vrea
cineva sa posteasca? I se sopteste de
catre vrajmasul diavol ca, daca
posteste, va slabi, nu va putea munci
si nu va putea învata. Si îi fura postul.
Vrea cineva sa se roage? Diavolul îi
risipeste mintea, îi aduce imagini
spurcate sau îi aduce somn si
oboseala si astfel îi fura rugaciunea.
Vrea cineva sa faca milostenie?
Diavolul îi aduce frica de saracie, îi
aduce zgarcenia si ura de saraci si
asa este înselat de diavol, acest tata
al minciunii, rapindu-i faptele bune.
Smerenia însa, cu ajutorul
Bunului Dumnezeu, strica toate
cursele satanei. Smerenia împreuna
cu dragostea sunt puternice pentru
ca izvorasc din însasi persoana
Mantuitorului Hristos, Care ne
îndeamna: „Învățați-vă de la Mine că
sunt blând și smerit cu inima și veți
găsi odihnă sufletelor voastre”.
Dumnezeu, pacea noastra, este însasi
dragostea plina de smerenie, care
ocroteste creatura Sa fata de
dusmanul diavol, dusman de moarte
al omului – asa cum este numit de

Insusi Mantuitorul –, diavolul fiind
ucigas de oameni dintru început.
Fericit este, fratilor, cel ce are
smerenie; smerenia nu se manie, nici
nu poate sa manie pe cineva.
Smerenia nu barfeste, nu osandeste
pe nimeni, nu dispretuieste. Omul
smerit nici în gand nu dispretuieste
pe colegul sau. Si daca-l vede pe
acesta gresind, ori ca are vreun
defect sau mai multe, cuviincios,
între patru ochi, îi atrage atentia cu
grija ca sa nu-l jigneasca, sa nu-l
rusineze; în acest fel cauta sa-l
îndrepte, sa-l ajute cu adevarat.
Aceasta este smerenia.
Cate
tulburari nu sunt în lume din cauza
lipsei acestei smerenii, a acestei
virtuti dumnezeiesti!
Si cata pace, cata linistire ne
aduce cu sine smerenia atunci cand
corabia vietii noastre este cuprinsa
de furtuna necazurilor si a durerilor!
Nimic nu poate birui o asemenea
virtute pentru ca orice lucru
suparator i s-ar întampla celui
smerit el se judeca îndata pe sine si
se învinovateste. Nu rabda sa fie
învinovatit cineva din pricina sa, nu
rabda sa fie aruncata vina asupra
altcuiva. El îsi ia raspunderea în
cazul respectiv. Si asa trece prin viata
netulburat, fara suparare si cu toata
odihna.
Exista doua smerenii, precum si
doua mandrii. Cea dintai mandrie
este cand cineva dispretuieste pe
aproapele sau, socotindu-l ca fiind
un om de nimic, iar pe sine ca fiind
mai presus decat el. In cazul în care
va continua cu acest dispret si, daca

nu se va trezi repede si nu se va
sargui sa scape de o asemenea
patima, va veni încetul cu încetul si a
doua mandrie prin care omul se
trufeste si se împotriveste lui
Dumnezeu si pune pe seama sa
ispravile savarsite, nu pe seama lui
Dumnezeu, Care ne spune: „Fără
Mine nu puteți face nimic”.
Sunt, de asemenea, si doua
smerenii. Smerenia cea dintai consta
în a socoti pe aproapele sau mai
întelept decat sine si întrecandu-l pe
el în toate; a se socoti pe sine mai
prejos decat toti. Ce greu este acest
lucru: a renunta la orgoliul nostru, la
mandria noastra si a ne umili din
toata inima! E foarte greu, dar foarte
pretios înaintea lui Dumnezeu. Iar a
doua smerenie consta în a pune pe
seama lui Dumnezeu toate faptele
noastre bune. Aceasta este smerenia
desavarsita a sfintilor. Aceasta se
naste în chip firesc în suflet prin
împlinirea poruncilor dumnezeiesti.
Sursa: Părintele Sofian Boghiu, Smerenia și
dragostea, însușirile trăirii ortodoxe, Editura
Doxologia, 2018

Binecuvantatul om smerit si
plin de har este bland, linistit,
senin, ramanand nestramutat în
virtute, greu de miscat spre rau,

nelasandu-se influentat de vreo
împrejurare nefasta sau de vreo
amenintare. Ramane neîncetat în
sanurile credintei ca un prunc în
bratele de mama ale harului. Nu îsi
traieste niciodata sinele pentru ca l-a
uitat. L-a cedat altora. S-a facut
tuturor toate, ca sa-i odihneasca pe
toti. Plange cu cei ce plang si se
bucura cu cei ce se bucura. Fiind
asimilat, prin har, Mantuitorului
Hristos, poarta greutatile tuturor,
fara sa întristeze sau sa amarasca
vreodata pe vreun om. In plinirea
dragostei lui catre toti, înca si catre
firea
necuvantatoarelor,
prin
supunerea lui, da fiecaruia ceea ce
cere împrejurarea si în acelasi timp
dispare sub valul smereniei lui, ca sa
nu devina perceptibil altora. Fuge de
slava. Se întoarce de la cinstiri. Nu
urmareste recunostinta. Este tuturor
iubit si niciodata nu are dusmani.
Daca, dincolo de asteptari, se iveste
vreun prilej sa fie terfelit sau judecat,
judecata potrivnica lui nu va putea
suporta o întalnire fata catre fata.
Tainicul acoperamant al harului
care îl însoteste, insufla teama si
respect celor de fata si schimba
odata cu afirmatiile si sentimentele
lor. Cei care mai înainte erau
învinuitori se schimba în slujitori.
Dar si firea necuvantatoare, atat cea
simtitoare, cat si cea nesimtitoare, îsi
schimba asprimea si salbaticia ei în
prezenta celui smerit. Harul
dumnezeiesc care îl tine pe el devine
imediat simtit si de elementele
brute, si de fiarele salbatice care îsi
înceteaza lucrarile lor naturale si se

schimba în slujitoare, pentru ca,
langa cel smerit, ele simt mireasma
celui dintai domn al lor, al lui Adam
cel fara de pacat, care s-a apropiat de
ele si le-a dat numele lor ca un domn
si un nas al lor.
In prezenta celui smerit toti vad
caracterul Mantuitorului tuturor, al
lui Hristos, al fapturii celei noi, al
Noului Adam, al Celui care a postit în
pustie si care era cu fiarele si era
slujit de îngeri, al Celui care a umblat
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pe mare si a certat vanturile si
furtuna; al Celui care izgonea afara
pe demonii cei rai, Care vindeca
toata neputinta omeneasca, al Celui
care biruia moartea; al Celui care
daruia viata, Care era si este Invierea
tuturor si Care îi fericea pe cei
smeriti, zicand: „Fericiți cei săraci cu
duhul, că a lor este Împărăția
cerurilor”.
Sursa: doxologia.ro
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