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și povățuirile unui ascet intră în sufletele oa-
menilor ca o mângâiere, le vindecă și le satisfac 
 nevoile.

Experiența și luptele asceților sunt o moștenire 
a întregii Biserici. nevoințele lor ascetice au o mi-
reasmă care ne înfrumusețează viața și‑i alungă 
pe diavoli. un ascet care a dobândit harul Sfân-
tului duh este o binecuvântare pentru întreaga 
omenire. 

unul dintre asceții Sfântului Munte a fost și 
cuviosul iosif. Să ascultăm cuprinzătoarea lui 
învățătură despre dumnezeiescul har, pe care‑l 
considera ca fiind scopul esențial al vieții omu-
lui. „Să nu te consideri om dacă nu ai luat ha-
rul. și fără har zadarnic ne‑am născut oameni în 
lume. potrivit curăției și luminării sufletului, pe 
care le‑am luat fiecare dintre noi aici, Îl va vedea 
fiecare pe hristos mai aproape, mai limpede și 
se va bucura de buna lui mireasmă. și se va bu-
cura și va tresălta mai mult. așadar, să nu te con-
sideri om, atâta timp cât nu ai luat harul.”112 

preabunul dumnezeu răspândește din belșug 
harul Său tuturor făpturilor. deschide mâna Sa 
și toate se umplu de binecuvântarea lui. pe toți 
îi îmbogățește și bogăția rămâne în El. o, măreție 
de necercetat! Mii și zeci de mii s‑au îmbogățit și 
s‑au făcut sfinți și în El aceeași bogăție rămâne. 

112 cuviosul iosif isihastul, Mărturii ale experienței monahale, 
Ed. Sf. Mănăstiri Filoteou, Sfântul Munte, 1992, p. 59. 

capitolul 8

harul duMnEzEiESc

8.1. Învățătura Cuviosului Iosif despre 
harul dumnezeiesc

cuviosul iosif s‑a ostenit ca puțini alții pen-
tru a dobândi harul dumnezeiesc. Învățătura 
lui este foarte limpede și practică, iar când auzi 
povățuirile lui simți că înlăuntrul tău pătrunde 
o suflare dumnezeiască și voiești să te nevoiești,
să‑ți alungi patimile și să începi să‑ți împodobești 
sufletul prin virtuțile practice. 

această influență pe care o exercită asupra 
noastră învățătura unui cuvios stareț are urmă-
toarea tâlcuire logică. deoarece asceții au dobân-
dit după multă nevoință curăția sufletului și ha-
rul Sfântului duh, acest har nu rămâne numai 
asupra lor, ci se extinde. Se întinde în creație, 
la animale, la păsări, la plante, la toată natu-
ra. influențează în principal sufletele oameni-
lor care îi cercetează. Modul de viață, prezența 
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raț ional. vorbește, lucrează, scrie, învață, se roa-
gă. nu trebuie însă să uite că începutul lui este 
pământul. dacă sufletul pe care ni l‑a dat dum-
nezeu pleacă, rămâne iarăși pământul. aceasta 
este cea dintâi pricină care nu doar că atrage ha-
rul, dar îl și înmulțește și îl păstrează. trebuie să 
Îi mulțumim lui dumnezeu cel Sfânt pentru fi-
ecare dar pe care ni‑l oferă și să recunoaștem că 
nimic nu este al nostru. 

cuviosul iosif întrevede și un al doilea ele-
ment necesar pentru ca harul să rămână asu-
pra noastră. acesta se referă la relațiile pe care le 
avem cu fratele nostru. pe cel care nu a luat harul 
și face diferite păcate, să nu‑l judecăm și să păti-
mim împreună cu el.

„nu îți cere hristos nimic mai mult, pentru ca 
să‑ți dea sfintele Sale harisme; numai să recunoști 
că orice lucru bun pe care îl ai, al Său este. și să 
împreună‑pătimești cu cel care nu are harul. și 
să nu‑l judeci pentru faptul că nu‑l are, că este 
păcătos, că este viclean sau corupt, vorbăreț, hoț, 
curvar sau mincinos. dacă dobândești o astfel de 
cunoaștere, nu poți să‑l judeci vreodată pe om, 
chiar dacă îl vezi că păcătuiește de moarte. de 
aceea să spui: «nu are harul tău, hristoase, de 
aceea păcătuiește. dacă pleci și de la mine, voi 
face mai rele ca acestea. dacă stau, stau pentru 
că tu mă ții. cât vede fratele, atâta face. Este orb. 
cum vrei să vadă, fără să aibă ochi? Este sărac. 

toate sunt dar al dumnezeului celui în trei-
me. toate în El își au obârșia. nu avem nimic al 
nostru. viața noastră și toate pe care ni le‑a dat 
și ni le dă în fiecare zi lui Îi aparțin. cuviosul 
iosif consideră că această cunoaștere a nimicni-
ciei omului este prima lecție pe care trebuie să o 
înțelegem. „cel care dorește și caută să primeas-
că harul, să i‑l dăruiască dumnezeu, trebuie ca 
mai întâi să cunoască bine propria lui ființă, adi-
că să se cunoască pe sine însuși. și acesta este 
adevărul. 

căci fiecare lucru își are începutul lui. iar în-
ceput și adevăr este să cunoască cineva că este 
ni mic; și că din nimic s‑au făcut toate; «a spus 
și s‑au făcut; a poruncit și s‑au zidit». a spus și 
s‑a făcut pământul. și luând lut l‑a plăsmuit pe 
om. Fără suflet, fără minte, un om de lut. aceas-
ta este însăși ființa ta. asta suntem toți. pământ 
și noroi. 

aceasta este prima lecție pentru acela care 
vrea să ia harul și ca acesta să rămână totdea una 
alături de el. din acest fapt dobândește cu noaș‑
terea și din aceasta se naște smerenia. și vorbește 
adevărul de pe temelie trainică, nu din cuvinte 
deșarte, având chipul smereniei. Sunt pământ, 
sunt lut, sunt noroi. aceasta este prima noastră 
mamă.”113

și dumnezeu a suflat în acest pământ și i‑a 
dat suflare de viață, și de‑ndată s‑a făcut omul 

113 Ibidem, p. 65.
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bun nu se petrece. trebuie să împreună‑lucreze 
intenția omului cu harul dumnezeiesc, pentru a 
se petrece schimbarea înlăuntrul nostru. 

trebuie deci cu multă dorire să rugăm pe 
dum nezeu cel Sfânt să săvârșească, în urma ne‑
vo  inței noastre stăruitoare, această schimbare 
în lă untrul nostru. Să cântăm cu străpungere tro-
parul canonului Sfintei treimi: „Schimbă‑mă și 
mă strămută de la toată răutatea la fapta bună, 
treime, ceea ce ești singura fără de chip și ne-
schimbată, cu razele tale luminându‑mă” (cân-
tarea a 4‑a, Miezonoptica, glasul al vi‑lea). 

ca să scăpăm de omul cel vechi, spune cuvio‑
sul iosif, „trebuie să împreună‑lucreze dumne-
zeu. căci fără El nu se reușește nimic. trebuie să 
lucreze dorința omului. Însă trupul trebuie să pi-
cure sânge. căci se va jupui pielea de pe omul in-
terior. Se va topi ca ceara omul cel vechi. și după 
cum fierul, când intră în foc, se desprinde și cade 
rugina care este deasupra, astfel se petrece și cu 
omul. harul vine câte puțin și numai ce se apro-
pie de om, că acesta se topește precum ceara. și în 
acest moment omul nu se cunoaște pe sine, deși 
este cu totul minte prealimpede și cu mulți ochi.

Însă în această lucrare suprafirească nu poate 
să se distingă pe sine, căci este unit cu dumne-
zeu. și atunci cade rugina. Este îndepărtată pece-
tea. Se înnoiește plămada. și nu se schimbă după 

cum îi ceri să fie bogat? dă‑i bogăție, ca să aibă. 
dă‑i ochi, ca să vadă».”114

această povață a cuviosului iosif este atât de 
practică și folositoare pentru viața noastră de fi-
ecare zi, ca nici o alta. când cu acest duh întâm-
pinăm pe cei care ne nedreptățesc sau ne ocărăsc 
sau ne învinuiesc, atunci nu‑i osândim, căci nu 
știu ce fac. astfel nu ne căutăm dreptatea, ci răb-
dăm, și ne sprijină harul lui dumnezeu. acesta 
este cel mai mare câștig. și concluzionează cu-
viosul iosif, cel încercat întru acestea: „altmin-
teri, dacă îți cauți dreptatea, vei fi întotdeauna 
nedrept, și, prin urmare, este nevoie ca harul să 
plece și să vină, până când află odihnă în sufle-
tul tău. căci atât har este îndreptățit omul să ai-
bă, câtă ispită rabdă cu mulțumire și câtă sarcină 
a semenului poartă fără cârtire.”115

deoarece astăzi nu ne nevoim ca să ne elibe-
răm pe noi înșine de omul cel vechi, de patimile 
care ne chinuiesc, de aceea și credința noastră se 
limitează de multe ori la cele formale. nu simțim 
harul dumnezeiesc ca pe o suflare dătătoare de 
viață, care ne transformă mintea, ne pune în lu-
crare puterile și în valoare talanții. 

Se impune o vitejească nevoință, de aceea și 
ne ferim de osteneală și jertfă. desigur, nu es-
te de ajuns numai nevoința. trebuie să împreu-
nă‑lucreze și dumnezeu. Fără ajutorul lui nimic 

114 Ibidem, p. 69.
115 Ibidem, p. 71.
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prunc începe să strige: ah! ah! cum m‑ai lă-
sat și aproape că m‑au sufocat diavolii! nu mai 
pleca! ah! ce să fac ca să te păstrez? crezând, 
ca un prunc, că nevoințele lui îl aduc înapoi și, 
deci, cum să facă să îl păstreze. dar până ce să îl 
guste bine, acesta pleacă. dar, puțin câte puțin, 
vine mai repede și rămâne mai mult. iar prun-
cul cu cugetul și cu cunoașterea începe să se 
obișnuiască și să prindă curaj, crezând că i‑a fost 
dat deja ca plată pentru ostenelile lui.”117

harul dumnezeiesc, după îngăduință, vine și 
pleacă, ca să ne învețe smerenia. ca să ne învețe 
înțelepciunea și cunoașterea lui dumnezeu, ca-
re rânduiește în multe feluri vindecarea sufletu-
lui nostru.

după ce am expus învățătura cuviosului io-
sif despre harul dumnezeiesc, să revenim la ana-
lizarea în amănunt a acestei teme.

8.2. Cum se dăruiește harul Sfântului Duh

harul Sfântului duh nu se dăruiește fără ca 
omul care urmează să îl primească să aibă o anu-
mită capacitate de receptare a lui. nici omul nu 
poate să ia vreo harismă a Sfântului duh numai 
cu o putere firească, adică fără să aibă puterea 
suprafirească a lui dumnezeu.

117 Ibidem, p. 353.

trup omul, ci calitățile și harismele firești ale lui, 
pe acestea le luminează, le întărește și le înnoiește 
harul. și este readus la viață vechiul adam, cel 
plăsmuit după chipul lui dumnezeu”116.

concluzia celor de mai sus este aceasta: când 
se apropie harul de om nu transformă firea, ci 
însușirile firești, darurile cele bune cu care este 
înzestrată firea. prin energiile dumnezeiești se 
modifică însușirile omului și devin virtuți. 

cum ne cercetează harul dumnezeiesc?
când dumnezeu cel preabun și iubitor‑de– 

oameni trimite raza harului Său dumnezeiesc în 
inima păcătosului, acesta de‑ndată se trezește din 
somnul în care se afla de mulți ani și se grăbește 
spre mărturisirea celor lucrate în viața lui.

domnul îi adaugă mai multă căldură, și‑i arde 
inima, și are o nemărginită ură față de patimi și 
o nemăsurată dorință de împlinire a poruncilor 
dumnezeiești. Simte asupra lui ajutorul dumne-
zeiesc și energiile dumnezeiești. inima lui se în-
moaie, are străpungere, jeluire, și lacrimi, și răb-
dare, și multă râvnă. harul dumnezeiesc îl poar-
tă ca pe un prunc și îl instruiește. 

Însă harul dumnezeiesc pleacă pentru a‑l în-
cerca, iar ispitele se înmulțesc. și, deoarece nu 
cunoaște pricina plecării și nici înțelepciunea lui 
dumnezeu, se neliniștește. „și de‑ndată ce vi-
ne iarăși cercetarea dumnezeiască acesta ca un 

116 Ibidem, p. 243.


