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lisat din brafele inimii pe Cel Ce Este. De aceea s-a gi fdcut asemenea Lui,
vitejia sa fiind a celui care nu vrea cu
nici un chip sd se desparti de Domnul
in nici unul din gAndurile, simfirile gi

fiptuirile sale.
Toli cei care voim, ii putem urma
SfAnhrlui losif incepAnd prin a nu mai
ascunde de Dumnezeu nici un g6nd"
cuv6nt sau faptd de a noastrS, ci a le
trdi pe toate dimpreund cu El. Aceasta poate si ne fie inceput al rugdciunii. Unde ne va duce aceaste strddanie, aceastd sim(ire, depinde de fiecare dintre noi.
L. S. Desartooici
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LUCR;.TOR Li.UNTRIC AL

iNpuuNrzrrRrI NoAsrRE

Mare taind, taina SfAntului Iosif gi a
relafiei sale cu mine, omul. Qi SfAntul
Iosif, gi eu suntem oameni, fiecare unic
qi-n acelagi timp acelagi Om, aceeagi
fire. Ca persoani, ca subiect unic, fiecare insi a lucrat cu harul lui Dumnezeu dupi putinfn, dupi voinfd, dupn gtiinfS" in firea lui, care este gi firea
mea. SfAntul nu lucreazd numai pentru
sine, cdci gi cAnd lucreazi pentru sine,
sinele lui md ruprinde qi pe mine.
Dacd mi uit la viala lui gi la viala
mea, distanla e ca de la cer la pimAnt. Daci md uit Ia nevointa lui si

rninarea, ind',rmnezeirea si vine la rnine prin aceste canale de viati intrr-rpalai in cuvAnt, Ei piitrunde iri mine
cr,r toati realitatea lui, si mi -"e oferi.
E taina aceasta a persoanei: subir:ctele
care se cireaini se intAlnesc, se intrepdtrunrl - cL1ln spLrne Pdrintele Dumitru Stiniloae. Aceastd irrtersubiectivitate, aceast.l inirepdtrundele.. aceasti
comunicare are loc nurnai gi numai,
si numai daci r,oi intr:im in relalie vie
cu SfArrtul prin rugiciune si credem in
Domnul ci lucreazi prin e1. qi ne do-

rim asernhnarea, pe care n-o putem lucra, dar insetim dupd ea.
Agadar, SfAntul pdtrunde ca persoand, ca subiect in mine si-rni oferi confinutul vie{ii lui, Ei cred ci gi
trdiegte confinutul vietii mele, qi mi
ajutX. CAnd intru in relalie cu SfAntul
privindu-l ca pe ceva, undeva, cAnd\-a, este o relafie care se petrece in cap.
CAnd citesc cuvintele h-ri, cAnd ascult
rugiciunile lui iniiuntrul meu, el este in mine gi in felul acesta eu devin
cumva ca e1, firi ,,drept de autor", incat sA pot spune ci eu am trdit sau alrr
fdcut asta si asta, ci eu am triit aceste
lucruri pentru ci el, cu viata lui, a pdtruns in mine si mi-a in-rbogitii viata.
AEa cd rugiciunea cu SfAntuI, rr,rgdciunea citre SfAntul este calea mea
de om mirginit, meschin, rnirunt,
clar insetat de Dumnezeu qi de Lumin5, qi de Bine, e calea mea de a md
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la nevoinfa mea, distanfa e mai mare. Daci citesc insd despre via{a lui,
claci citesc cuvintele lui, deodatd
distanta aceasta dispare, fird sd diripari diferren{a, adici e1 vine in mine,
in viata. mea cu viata lui, cu rugicir,rriea lui, cu triirea hii, cu relatia l,-ri cr,r
Du rn rt,'zt'U, ctt lrtcrrrc.r it'i.
El a Lr-rcrai cur:itirea de paiimi, lu^

intAlni mai adAng mai mult cu Dumnezeu, e calea mea de a md indumnezei, primind qi bucurAndu-md, 9i
mullumind pentru ind u mnezei rea pe
care o trdiegte SfAntul gi care vine la
mine.
Altfel, daci dau de-o parte SfAntul gi lucrarea lui, eu ar trebui si o iau
de la capdt, de la Adam, lucru pe care l-am qi fdcut: am luat-o de la capdt
am cezut ca el, am ficut picate mai
mari decAt el - in privinfa pdcatelor
Ei a rupturii de Dumnezeu am lucrat
temeinic. Ca sd lucrez m6ntuirea, eliberarea de pdcat, pocdin{a, nu pot singurd, pot numai cu Domnul. $i ca sd
primesc puterea lui Dumnezeu, MAntuitorul poate si-mi dea aceastd putere, pentru ci El este qi Dumnezeu
qi Om, dar El lucreazi minunat prin
Sfintii Sdi. Sfinfii sunt acegti lucretori
lduntrici ai indumnezeirii noastre.

Citind despre Gheron Iosif - SfAntul nostru Iosif Isihastul - citindu-i cuvintele, simt rugine, umilinf5, zdrobire, dar qi bucurie; bucurie ci iatd, inci
un om a ajuns la capit gi nu-mi face cu
mAna de acolo nici disprefuitor 9i nici
amical, nici incurajator, ci vine, vine,
vine Duhul SfAnt care l-a indumnezeit, vine in mine qi mi ajutd.
Fie ca aceasti cdrticici si fie o cale
de intAlrrire cu SfAntul nostru Gheron
Iosif.
Dumnezeului nostru slavd!
St areta Md.nds

tirii

Maica Siluana Wad
Athonirl:::r:;;;

SfAntuIui Siluan
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Copildria gi tinerelea
Acest mare nevoitor al veacului al
XX-lea s-a niscut in 2 noiembrie 1897
in insula Paros din arhipelagul Cicladelor, iar la SfAntul Botez a primit numeie Francisc. in familia Kottis au fost
c1e toti noui frafi, dar patru dintre ei
au murit copii fiind. Francisc era cel
cle al qaselea ndscr-rt, iar cAr-rd a venit
pe 1ume, mama lui a avut o vedenie:
acoperisul casei s-a dat de o parte gi
un inger strilucitor a venit qi a scris
numele copiiului pe o tdb1i15, spunAnd cd pruncul ii trebuie impdratu15

lui. Mama s-a imPotrivit, socotind
atunci ci bdielelut va muri, dar trecAnd vremea, a priceput ci ingerul i-a
vestit dinainte ci Francisc va intra in
ceata monahilor.
Familia era sdraci qi numeroasi, iar
starea lor s-a inriutdlit tot mai mult
din 1907, cAnd tatdl a murit. in I9l4
mama a hotdrAt sd-l trimiti pe Francisc qi pe un frate mai mic de al lui sd
caute de lucru in imprejurimile Atenei.
Mai intAi el a gisit de lucru in Lavrio,
unde stdtea in gazdd la mituqa sa. Aici
a muncit o vreme in min5, aPoi a ajuns
in Pireu, unde a fost brutar 9i bucitar,
mai apoi devenind taxator Pe tramvaiele din Atena. Mare parte din banii pe
care ii cAqtiga ii trimitea mamei sale
pentru a putea intreline familia.
in 1918 qi-a inceput stagiul militar in
cadrul unitdlilor de marini' Lrnde s-a
ficut remarcat prin firea sa foarte cu16

rajoash. Dupd ce gi-a isprdvit armata, a

hotdrAt sd se facd negustor ca s; scape
de sdrdcie. Cu firea sa corectd gi perseverentd, a inceput sd-gi implineascd
(elul, dar Domnul s-a milosfivit de el,
diruindu-i o chemare a harului. Aqa
se face cd intr-o noapte a visat cum trecea pe lAngd un palat foarte luminos,
iar doi ofi(eri l-au chemat spre a merge inaintea impiratuiui. in palat a fost
imbrdcat intr-un preafrumos veEmAnt
alb Ei i-au spus: ,,De acum inainte vei
sluji aici". Apoi a fost dus si se inchine

impiratului.
Dupi acest vis, lui Francisc i-a pierit
toati pofta pentru cele lumegti gi, intristat fiind, a primit de la niqte apropiali
o carte a SfAntului Nicodim Aghioritul
cu viefi de Sfinli Cuviogi gi Mucenici.
MinunAndu-se de nevoinlele Ei ostenelile acestora s-a imbirbdtat a le urma vitejegte gi de aceea a hotdrAt sd se
T7

pune la incercare pdn Posturi gi trudd
in rugdciune. Pe atunci munEii Pendeli
erau nelocuiti gi aici a hotirAt Francisc
sd-qi facd loc de nevoinfd. Priveghea
nopfle in copaci,- he varA, fie iarnd -,
postea foarte mult, insi, cu voinfa sa
de fier, a trecut peste toate.
Dupd doi ani de strddanii, a priceput cd poate deveni monah gi sihastru gi s-a hotirAt si meargd in SfAntul Munte. RAnduind Dumnezeu sd
se intAlneascd cu un monah din Kareia - capitala Muntelui Athos - Francisc s-a lepidat de toati agonisita lumeasci Ei a pornit pe calea cea plini
de strAmtordri a iubitorilor de sihdstrie gi rugiciune.

te Iosif., gi sporind cu vArsta Ei cu ostenelile, ai inceput a gusta din indulcirile harului lui Dumnezeu. Pentru aceea
ai qi lepddat toate cele iumeqti qi te-ai
avAntat spre Muntele Athon, ca acolo
sd-fi potolegti setea sufletului cu apele
cele limpezi ale linigtii pustiei qi si te
indestulezi cu safiul multor nevoinfe qi

sudori pentru dragostea lui Hristos.
Pustnic athonit
Francisc a ajuns in Athos Ia vArsta
de 23 de ani gi de indatd a luat dru-

mul Kafunakiei, unde vreme de opt
luni a stat la Staretul Daniil dimpre-

adAnci ale sufletului, Cuvioase Pdrin-

und cu obqtea sa. Dar rArmind dupd o
nevoin{i mai adAncd, s-a dus in sdlbaticia Viglei nidijduind sd gdseascd
povifuitor de la care sd inve{e rugdciunea de toatd vremea. AvAnd rAvna
dintru inceput gi agteptdri mari de la
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!i-a izvodit Domnul imprejurdri intru care sd-fi descoperi ciut5,rile cele

