
 

 

 

 

„Chiar dacă am trece prin toate nevoințele ele sunt neadevărate și neroditoare dacă 
nu vor fi însoțite de simțământul dureros al pocăinței.” – Sfântul Ioan Scărarul 

 
 

  

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 sema nate 
pe pa ma nt, pe care le-a va zut Sfa ntul 
Antonie cel Mare, sunt s i asta zi 
mereu î ntinse de vra jmas ul diavol 
î mpotriva oamenilor ca sa -i î ncurce 
î n calea lor ca tre Dumnezeu, ca tre 
ma ntuire. 

S i la î ntrebarea Sfa ntului 
Antonie: „Cine poate sa  treaca  
neva ta mat prin aceste curse?”, oare 
de ce nu ne-a recomandat 
Ma ntuitorul Hristos ruga ciunea, 
postul, milostenia, credint a sau alte 
fapte bune, ci a recomandat 
smerenia? Pentru ca  toate celelalte 
fapte bune sunt scumpe s i de folos 
noua , cres tinilor, dar cea mai 
puternica  arma  î mpotriva curselor 
diavoles ti este smerenia. As a cum 
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cea mai vicleana  arma  a diavolului 
î mpotriva noastra  este ma ndria. S i, 
Doamne, ca ta  ma ndrie este asta zi pe 
globul pa ma ntesc! 

Foarte rare sunt fiint ele care sa  
fie smerite cu adeva rat. Smerenia 
autentica , spun Sfint ii Pa rint i, este 
singura virtute care nu poate fi 
infectata  sau umilita  de diavol. De ce? 
Pentru ca  este plina  de har 
dumnezeiesc. 

Vra jmas ul diavol, tata l minciunii 
s i al ma ndriei, se amesteca  î n toate 
faptele bune s i le deformeaza . Vrea 
cineva sa  posteasca ? I se s optes te de 
ca tre vra jmas ul diavol ca , daca  
postes te, va sla bi, nu va putea munci 
s i nu va putea î nva t a. S i î i fura  postul. 
Vrea cineva sa  se roage? Diavolul î i 
risipes te mintea, î i aduce imagini 
spurcate sau î i aduce somn s i 
oboseala  s i astfel î i fura  ruga ciunea. 
Vrea cineva sa  faca  milostenie? 
Diavolul î i aduce frica  de sa ra cie, î i 
aduce zga rcenia s i ura de sa raci s i 
as a este î ns elat de diavol, acest tata  
al minciunii, ra pindu-i faptele bune. 

Smerenia î nsa , cu ajutorul 
Bunului Dumnezeu, strica  toate 
cursele satanei. Smerenia î mpreuna  
cu dragostea sunt puternice pentru 
ca  izvora sc din î nsa s i persoana 
Ma ntuitorului Hristos, Care ne 
î ndeamna : „Învățați-vă de la Mine că 
sunt blând și smerit cu inima și veți 
găsi odihnă sufletelor voastre”. 
Dumnezeu, pacea noastra , este î nsa s i 
dragostea plina  de smerenie, care 
ocrotes te creatura Sa fat a  de 
dus manul diavol, dus man de moarte 
al omului – as a cum este numit de 

I nsus i Ma ntuitorul –, diavolul fiind 
ucigas  de oameni dintru î nceput.  

Fericit este, frat ilor, cel ce are 
smerenie; smerenia nu se ma nie, nici 
nu poate sa  ma nie pe cineva. 
Smerenia nu ba rfes te, nu osa ndes te 
pe nimeni, nu dispret uies te. Omul 
smerit nici î n ga nd nu dispret uies te 
pe colegul sa u. S i daca -l vede pe 
acesta gres ind, ori ca  are vreun 
defect sau mai multe, cuviincios, 
î ntre patru ochi, î i atrage atent ia cu 
grija  ca sa  nu-l jigneasca , sa  nu-l 
rus ineze; î n acest fel cauta  sa -l 
î ndrepte, sa -l ajute cu adeva rat. 
Aceasta este smerenia. Ca te 
tulbura ri nu sunt î n lume din cauza 
lipsei acestei smerenii, a acestei 
virtut i dumnezeies ti! 

S i ca ta  pace, ca ta  linis tire ne 
aduce cu sine smerenia atunci ca nd 
corabia viet ii noastre este cuprinsa  
de furtuna necazurilor s i a durerilor! 
Nimic nu poate birui o asemenea 
virtute pentru ca  orice lucru 
supa ra tor i s-ar î nta mpla celui 
smerit el se judeca  î ndata  pe sine s i 
se î nvinova t es te. Nu rabda  sa  fie 
î nvinova t it cineva din pricina sa, nu 
rabda  sa  fie aruncata  vina asupra 
altcuiva. El î s i ia ra spunderea î n 
cazul respectiv. S i as a trece prin viat a  
netulburat, fa ra  supa rare s i cu toata  
odihna. 

Exista  doua  smerenii, precum s i 
doua  ma ndrii. Cea dinta i ma ndrie 
este ca nd cineva dispret uies te pe 
aproapele sa u, socotindu-l ca fiind 
un om de nimic, iar pe sine ca fiind 
mai presus deca t el. I n cazul î n care 
va continua cu acest dispret  s i, daca  



 

 

 

nu se va trezi repede s i nu se va 
sa rgui sa  scape de o asemenea 
patima , va veni î ncetul cu î ncetul s i a 
doua ma ndrie prin care omul se 
trufes te s i se î mpotrives te lui 
Dumnezeu s i pune pe seama sa 
ispra vile sa va rs ite, nu pe seama lui 
Dumnezeu, Care ne spune: „Fără 
Mine nu puteți face nimic”. 

Sunt, de asemenea, s i doua  
smerenii. Smerenia cea dinta i consta  
î n a socoti pe aproapele sa u mai 
î nt elept deca t sine s i î ntreca ndu-l pe 
el î n toate; a se socoti pe sine mai 
prejos deca t tot i. Ce greu este acest 
lucru: a renunt a la orgoliul nostru, la 
ma ndria noastra  s i a ne umili din 
toata  inima! E foarte greu, dar foarte 
pret ios î naintea lui Dumnezeu. Iar a 
doua smerenie consta  î n a pune pe 
seama lui Dumnezeu toate faptele 
noastre bune. Aceasta este smerenia 
desa va rs ita  a sfint ilor. Aceasta se 
nas te î n chip firesc î n suflet prin 
î mplinirea poruncilor dumnezeies ti. 
Sursa: Părintele Sofian Boghiu, Smerenia și 

dragostea, însușirile trăirii ortodoxe, Editura 

Doxologia, 2018  
 

 

Binecuva ntatul    om    smerit    s i  
plin de har  este  bla nd,  linis tit,  
senin, ra ma na nd nestra mutat î n 
virtute, greu de mis cat spre ra u, 

nela sa ndu-se influent at de vreo 
î mprejurare nefasta  sau de vreo 
amenint are. Ra ma ne neî ncetat î n 
sa nurile credint ei ca un prunc î n 
brat ele de mama  ale harului. Nu î s i 
tra ies te niciodata  sinele pentru ca  l-a 
uitat. L-a cedat altora. S-a fa cut 
tuturor toate, ca sa -i odihneasca  pe 
tot i. Pla nge cu cei ce pla ng s i se 
bucura  cu cei ce se bucura . Fiind 
asimilat, prin har, Ma ntuitorului 
Hristos, poarta  greuta t ile tuturor, 
fa ra  sa  î ntristeze sau sa  ama rasca  
vreodata  pe vreun om. I n plinirea 
dragostei lui ca tre tot i, î nca  s i ca tre 
firea necuva nta toarelor, prin 
supunerea lui, da  fieca ruia ceea ce 
cere î mprejurarea s i î n acelas i timp 
dispare sub va lul smereniei lui, ca sa  
nu devina  perceptibil altora. Fuge de 
slava . Se î ntoarce de la cinstiri. Nu 
urma res te recunos tint a. Este tuturor 
iubit s i niciodata  nu are dus mani. 
Daca , dincolo de as tepta ri, se ives te 
vreun prilej sa  fie terfelit sau judecat, 
judecata potrivnica  lui nu va putea 
suporta o î nta lnire fat a  ca tre fat a . 

Tainicul acopera ma nt al harului 
care î l î nsot es te, insufla  teama  s i 
respect celor de fat a  s i schimba  
odata  cu afirmat iile s i sentimentele 
lor. Cei care mai î nainte erau 
î nvinuitori se schimba  î n slujitori. 
Dar s i firea necuva nta toare, ata t cea 
simt itoare, ca t s i cea nesimt itoare, î s i 
schimba  asprimea s i sa lba ticia ei î n 
prezent a celui smerit. Harul 
dumnezeiesc care î l t ine pe el devine 
imediat simt it s i de elementele 
brute, s i de fiarele sa lbatice care î s i 
î nceteaza  lucra rile lor naturale s i se 

 



 

 

 

schimba  î n slujitoare, pentru ca , 
la nga  cel smerit, ele simt mireasma 
celui dinta i domn al lor, al lui Adam 
cel fa ra  de pa cat, care s-a apropiat de 
ele s i le-a dat numele lor ca un domn 
s i un nas  al lor. 

I n prezent a celui smerit tot i va d 
caracterul Ma ntuitorului tuturor, al 
lui Hristos, al fa pturii celei noi, al 
Noului Adam, al Celui care a postit î n 
pustie s i care era cu fiarele s i era 
slujit de î ngeri, al Celui care a umblat 

pe mare s i a certat va nturile s i 
furtuna; al Celui care izgonea afara  
pe demonii cei ra i, Care vindeca 
toata  neputint a omeneasca , al Celui 
care biruia moartea; al Celui care 
da ruia viat a , Care era s i este I nvierea 
tuturor s i Care î i fericea pe cei 
smerit i, zica nd: „Fericiți cei săraci cu 
duhul, că a lor este Împărăția 
cerurilor”. 
Sursa: doxologia.ro
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18:00 Denia 
→ Sfânta și Marea Marți 

Marți 
19 aprilie 

 

 

18:00 Denia 
→ Sfânta și Marea Miercuri 

Miercuri 
20 aprilie 

 

 

18:00 Denia 
→ Sfânta și Marea Joi 

Joi 
21 aprilie 

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie  
a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia 

18:00 Denia celor 12 Evanghelii 

Vineri 
22 aprilie 

08:00 Ceasurile și scoaterea Sfântului Epitaf 

18:00 Prohodul Domnului 

Sâmbătă 
23 aprilie 

08:00 Ceasurile și Sfânta Liturghie  
a Sfântului Vasile cel Mare unită cu Vecernia 

23:00 Slujba Învierii 

Duminică 
24 aprilie 

12:00 Vecernia Învierii 

→ A doua Înviere 
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