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Troparul, glasul 3
Cu toată bună-cinstirea să-l lăudăm pre Antim,
carele în vremile noastre răsărit-a peste Muntele
Athonului ca o stea strălucind nouă lumină de
bună-cucernicie, vasul harului cel strălucitor
purtând floarea cea neîndoită a întregii-cugetări,
cu dragoste mare strigând lui: Cela ce cu îngerii
te veselești, pururea roagă pre Hristos pentru noi.
Condacul, glasul 4
Întrutot-luminat și nevoitor însuflat, următorul
liniștirii și trezvirii, să-l lăudăm pre floarea cea
nou sădită ci bine-înmiresmată a Athonului, pre
trandafirul cel din Schitul Sfintei Ana, cu dragoste
strigând: Bucură-te, întrutot-înțelepte Antim.
Pripeală
Pre cel ce păzit-a poruncile Domnului și steaua
povățuitoare a dragostei făptuitoare, pre însuși
dreptarul Părinților de-Duh-purtătorilor carele
de curând strălucit-a în muntele Athonului, cu
cântări să-l cinstim pre Antim.

Cuvânt înainte
Vremea noastră este o vreme de apostazie de
la voia lui Dumnezeu. Este vremea neascultării, a
împărăției egoismului, a împărăției desfrânării, a
plăcerii păcătoase, a necredinței, a câștigului ușor,
a mercantilismului. Însă și în această vreme, ca
întotdeauna, Dumnezeu are oamenii Săi, oameni
al căror cuvânt este dres cu sare (Coloseni 4, 6),
care prin cuvântul lor dau „gust” mediului din
jurul lor și întregii societăți în general. Să nu uităm
de cuvintele Sfântului Apostol Pavel din Epistola
către Romani: Acolo unde s-a înmulțit păcatul, a
preaprisosit harul (Rom. 5, 20). Simțim acest har ce
se pogoară peste oameni din înălțimile cele cerești
ca roua Ermonului, îndeosebi în vremea noastră
iubitoare de păcat. În ultimele vremi, acest har
i-a însuflețit pe bărbații sfinți care, prin cuvântul
și faptele lor, au întărit credinţa și au proslăvit
numele mai presus de tot numele al Mântuitorului
nostru Iisus Hristos. Se cuvine să pomenim aici
câteva personalități nevoitoare dăruite cu darurile
prorociei și străvederii: Părintele Iacov Țalikis din
Evvia, Părintele Porfirie Bairaktaris1 din Attica și
1
Proslăvit de curând în ceata sfinților ca Sfântul Cuvios
Porfirie Cavsocalivitul, cu ziua de prăznuire pe 2 decembrie
(n. ed.).
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Părintele Paisie din Athon; înțelepții misionari:
Amfilohie din Patmos și Filotei din Paros, bunul
levit Dimitrie Gagastathis din Platanos-ul
Trikalei; părinții duhovnicești din orașe: Epifanie
și Agatanghel din Atena, Atanasie din Amarusion
şi Simon din Penteli. Trebuie să-i pomenim și
pe Părinții învățați și purtători de duh, Ioil din
Kalamata și Gherasim de la Sfânta Ana Mică; și, în
sfârșit, pe Părinții duhovnicești isihaști din Sfântul
Munte: Iosif Isihastul, Efrem Katunakiotul, Gavriil
Dionisiatul şi Antim de la Sfânta Ana.
Toți aceștia s-au arătat sălaşuri ale vârtuților2
și miresme bine plăcute ale Preasfântului
Duh, de la care au primit har ca să bucure
sufletele turmei creștinești celei vii. Toate aceste
personalități, împreună cu multe altele cunoscute
și necunoscute, sunt darul Domnului către
societatea contemporană. Ei sunt aluatul care
dospește frământătura cea puțină a plinătății celei
evlavioase.
Bătrânul3 Antim avea multe daruri însă le
ascundea cu băgare de seamă. Se deosebea
prin smerenie, prin blândețe, prin iubirea lui
nemărginită, vârtuți pe care le dobândise prin
multe lupte și aspră nevoinţă. Era chibzuit,
întreg‑cugetător4, cu dreaptă-socotință, iubitor de
2
Am preferat să traducem cuvântul grecesc aretē prin
„vârtute”, iar nu „virtute”, termen cu încărcătură mai degrabă
psihologică, decât teologică. Chiar dacă sensul termenului
„vârtute” este de „tărie, forță”, îl socotim mai potrivit
terminologiei ascetice ortodoxe. În graiul vechi aretē se
traducea prin „bună-săvârșire”, sau „faptă-bună”, arătând
lucrarea făptuitoare a vârtuții (n. ed.).
3
Gheron în limba greacă, adică „Bătrân îmbunătățit în
duh” (n. ed.).
4
„Întreg-cugetător”, cuvânt compus înrudit cu termenul
„întreagă‑cugetare” (gr. sōphrosynē), termen specific
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străini, Părinte plin de dragoste care se deșerta pe
sine ca să plinească sufletele celorlalți și ale fraților
lui din obște, în care Îl vedea pe Însuși Domnul
nostru, Care a zis: Pentru că ați făcut unuia dintraceşti frați ai Mei prea mici, Mie Mi-ați făcut (Matei
25, 40). Atunci când toți deznădăjduiau din pricina
încercărilor și a greutăților pe care le întâmpinau,
el avea desăvârșită încredere în Dumnezeu și
rămânea liniștit. Ținea mâna vizitatorilor săi și
le număra bătăile inimii. Devenea una cu aceștia,
împărtășindu-le din blândețea și pacea lui, daruri
ale Duhului Sfânt cu care fusese înzestrat după
nevoinţă îndelungată.
Ceea ce-l caracteriza mai cu seamă pe Bătrânul
Antim era inima lui rugătoare. Avea darul dreptei
povățuiri, dar și cunoștințe multe și felurite, pe
care le descoperea nu ca să fie admirat de ceilalți,
ci ca să-i atragă și să-i odihnească și pe cei mai
pretențioși și mai dificili dintre ascultătorii săi.
Toți îl ascultau cu prețuire, și harul lui Dumnezeu
care sălășluia într-însul descuia inimile celor care
îl lepădaseră pe omul cel vechi și, astfel, înnoiți,
porneau pe calea vieții celei noi în Hristos.
Adâncimea duhovnicească a Bătrânului Antim
și bogăția înțelepciunii lui se vădeau mai mult în
experiența lui ascetică și în felul în care înfrunta
diferitele împrejurări. Toți îi admirau curăția feței
cu ochii săi albaștri strălucitori, încordarea și
trezvia, felul liniștit și drept în care reacționa, ca
și răspunsurile întotdeauna potrivite, presărate
cu ziceri din vechii filosofi, din Sfinții Părinți ai
Bisericii și cu fragmente din Scripturi. Era o pildă
de urmat pentru stareți, monahi și mireni.
nevoinței ortodoxe, tradus chiar și în graiul vechi cu sensul
mărginit de „curăție” (n. ed.).
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