„Cel mândru nu are nevoie de diavol ca să-l lupte, pentru că el însuși
a devenit diavol și propriul lui vrăjmaș.” – Sfântul Ioan Sinaitul (Scărarul)
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În persoana sfantului, prin
disponibilitatea sa în relatii, prin
extrema sa atentie fata de celalalt,
prin promptitudinea cu care se
daruie lui Hristos, umanitatea este
tamaduita si înnoita. Cum se
manifesta în mod concret aceasta
umanitate înnoita? Sfantul lasa sa se
întrevada fata de fiecare fiinta
umana un comportament plin de
delicatete, de transparenta, de
puritate în ganduri si în sentimente.
Delicatetea sa se rasfrange chiar si
asupra animalelor si a lucrurilor,
pentru ca, în tot si în toate, el vede un
dar al iubirii lui Dumnezeu si pentru
ca nu vrea sa raneasca aceasta iubire
tratand aceste daruri cu nepasare si
cu indiferenta. El respecta pe fiecare
om si fiecare lucru si, daca un om sau
chiar un animal sufera, el le arata o
compasiune profunda.
Sfantul Îsaac Sirul spune despre
compasiunea sfantului: „Ce este un

suflet, o inimă plină de compasiune?
Este o ardere a inimii pentru fiecare
făptură: pentru oameni, pentru
păsări, pentru animale, pentru
târâtoare, pentru diavoli. Gândul la
ele ori vederea lor îi face pe sfinți să
verse din ochi șiroaie de lacrimi. Iar
compasiunea adâncă și intensă, care
stăpânește inima sfinților, îi face
incapabili să suporte vederea celei
mai mici răni, oricât de neînsemnate,
făcute vreunei făpturi. Pentru
aceasta, ei se roagă în tot ceasul cu
lacrimi, chiar și pentru animale,
pentru dușmanii adevărului și pentru
cei ce le fac rău.”
Aceasta compasiune descopera
o inima delicata, extrem de sensibila,
straina de orice asprime, indiferenta
si brutalitate. Ea ne arata ca
înasprirea este roada pacatului si a
patimilor.
În
comportamentul
sfantului, pana si în gandurile lui, nu
se întalneste nici vulgaritate, nici
josnicie, nici meschinarie, nici lipsa
de sinceritate. În el, culmineaza
gingasia, sensibilitatea, transparenta
si ele se asociaza curatiei, atentiei
generoase
fata
de
oameni,
disponibilitatii prin care el participa
cu toata fiinta sa la problemele si la
necazurile lor.
Exista într-adevar o distinctie si
o noblete plina de afectiune în aceste
forme superioare ale gingasiei care
lasa în urma distinctia si nobletea
obisnuite, distante si formale.
Aceasta gingasie nu evita contactele
cu oamenii cei mai umili si nu se
sperie de situatiile în care altii ar
crede ca se înjosesc. Modelul acestei

gingasii este kenoza lui Hristos,
pogorarea Lui. El n-a vrut sa ramana
departe de pacatosi, nici de femeile
pe care le ocolesc cei ce tin la
reputatia lor. Kenoza lui Hristos este
o gingasie spirituala. El Îsi arata, prin
aceasta, vointa de a nu-i apasa pe cei
umili, de a nu-i stanjeni. Prin kenoza,
El a vrut sa deschida drum spre
inima lor. Prin gingasie, voia sa îi faca
sa renunte la brutalitate în loc ca ei
sa persiste într-o duritate în care
dispretul celui inferior corespunde
celui al superiorului. Prin kenoza Sa,
Hristos a vrut sa franga zidul
brutalitatii si al duritatii care
învaluie ca o cochilie delicata esenta
a umanitatii adevarate.
Gratie unei constiinte a carei
sensibilitate a fost hranita si
desavarsita prin aceasta sensibilitate
a lui Dumnezeu facut Om pentru
oameni, la care ei participa, sfintii
sesizeaza starile de spirit cele mai
discrete ale celorlalti si evita tot ce ar
putea sa-i contrarieze, fara a omite
totusi sa-i ajute sa triumfe asupra
slabiciunilor lor si sa-si învinga
dificultatile. De aceea, un sfant este
cautat ca un confident al secretelor
celor mai intime. Caci el este capabil
sa citeasca la ceilalti o nevoie abia
schitata, tot lucrul bun pe care ei îl
pot dori. El se grabeste atunci sa
împlineasca aceasta cerere si se
daruie în întregime. Dar el citeste la
ceilalti si necuratiile lor, chiar si pe
cele pe care ei le ascund mai abil.
Compasiunea sa devine atunci
curatitoare prin forta delicata a
propriei sale curatii si prin suferinta

pe care i-o provoaca intentiile rele
ale celorlalti sau dorintele lor
perverse. Si aceasta suferinta
ramane în el.
Din persoana sfantului, se
revarsa mereu un duh de
generozitate, de auto-jertfire, de
atentie, fara nicio grija fata de sine, o
caldura care îi încalzeste pe ceilalti si
care le da sentimentul ca au
dobandit putere si îi face sa simta
bucuria de a nu fi singuri. Sfantul
este mielul nevinovat, totdeauna
gata sa se jertfeasca, sa ia asupra sa
durerile celorlalti, dar si un zid
neclintit pe care toti se pot sprijini.
Participand astfel la destinul
celorlalti, el face uneori dovada unei
mari discretii, alteori, dimpotriva: el
se manifesta cu efuziune.
De altfel, nimeni nu este mai
smerit decat el, mai lipsit de orice
artificialitate, mai „firesc” în
comportamentul sau, desi accepta si
întelege tot ceea ce este cu adevarat
omenesc, toate situatiile modeste si,
uneori ridicole ale umanitatii
noastre, care este mare doar atunci
cand nu se lauda cu maretia sa.
Sfantul creeaza, astfel, deîndata, o
atmosfera de familiaritate, de
apropiere umana, de intimitate între
el si ceilalti. El vorbeste cu gingasie,
evitand sa numeasca în mod brutal
cu numele lor slabiciunile celorlalti,
în acelasi timp, creeaza conditiile
unei relatii directe, sincere si
deschise a celorlalti cu el; îi împinge,
astfel, sa-i marturiseasca sincer
slabiciunile si pacatele lor si le da
puterea de a le birui.

Sfintii dau întotdeauna curaj.
Uneori, ei micsoreaza, pentru
aceasta, proportiile exagerate de
închipuire, pe care oamenii le
atribuie prin imaginatie slabiciunilor
lor, pacatelor si patimilor lor. El îi
vindeca de sentimentul deznadejdii
sau al neputintei totale. Dar, uneori,
ei reduc de asemenea si orgoliul
celorlalti, cu un umor delicat. Ei
surad, dar nu rad cu zgomot sau
sarcastic. Alteori, în fata faptelor
imorale si a patimilor condamnabile,
ei îsi arata seriozitatea, dar nu
inspira niciodata spaima. În fiecare
om, ei Îl vad pe Hristos, cum spun în
cugetarile
lor
unii
parinti
duhovnicesti. Dar, în acelasi timp, ei
înjosesc orgoliul celorlalti dandu-se
pe sine pilde de smerenie. Astfel, ei
restabilesc neîncetat egalitatea
naturala dintre oameni.
Prin smerenia sa, sfantul trece
aproape neobservat, dar el se face
totdeauna prezent cand e nevoie de
sprijin, de mangaiere. El ramane
alaturi de cel pe care toti l-au parasit.
Pentru el, nicio greutate nu este de
netrecut, nicio piedica de neînvins,
cand e vorba de a scoate pe cineva
dintr-o situatie disperata. El vadeste
atunci
o
putere
uimitoare,
îngemanate cu un calm si o încredere
de nezdruncinat, pentru ca el crede
cu tarie în ajutorul lui Dumnezeu
cerut printr-o rugaciune staruitoare.
Sursa: Părintele Dumitru Stăniloae,
Rugăciunea lui Iisus și experiența Duhului
Sfânt, Editura Deisis

Sfantul Îerarh Grigorie Dascalul
nu a fost doar un traducator al
operelor Sfintilor Parinti, ci si un
om duhovnicesc, care a pus în
practica sfaturile acestora. Pe fiii sai
duhovnicesti îi învata, zicand: „Cât
avem vreme, să lucrăm cele bune. Să
viețuim după cum zice Apostolul, cu
înfrânare, cu dreptate și cu bunăcredință. Că după ce ne vom duce de
aici, nici un cuvânt de îndreptare nu
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Vecernia și Litia
Utrenia și Sfânta Liturghie

→ Sfântul Îerarh Grigorie Dascălul, mitropolitul Țării Românești
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Joi

ne va fi nouă către Cel ce ne va lua
seama. Precum nici cârmaciului,
după ce se va îneca corabia, nici
doctorului, după ce va muri
bolnavul.”
Îar despre cuvintele Sfantului
Îoan Gura de Aur, pe care însusi le-a
tradus si le-a tiparit, spunea: „Cât
este de dulce vorba sfântului și cât
folos
poate
să
pricinuiască
cititorilor, singuri cei ce le vor citi
vor mărturisi. Că eu nu îndrăznesc a
zice ceva, ca să nu micșorez cu
gângăvia mea ființa lor sau a
dulceții sau a folosului. Iar dacă
Dumnezeu mă va ține sănătos în
surghiun, ajutând El, cu rugăciunile
Sfântului, voi mai scrie."
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