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Cuvântul blând al Patriar-
hului Pavel a marcat una dintre cele mai grele perioade ale is-
toriei neamului sârbesc, perioadă de cumpănă între al doilea 
și al treilea mileniu. Prin urmare, aceasta va rămâne spre po-
menire și ca epoca Patriarhului Pavel. Nimeni din acea vreme 
nu a vorbit mai adevărat și mai călăuzitor decât Patriarhul 
Sârbilor, Pavel. În toată vremea și în tot locul, cu fiece prilej, a 
vorbit potrivit cereștii învățături: „După dreptatea Dumneze-
ului celui Adevărat” – așa cum grăiesc și baladele populare 
sârbești.

Cum a gândit, așa a și cuvântat; cum a cuvântat, așa a și făp-
tuit. Prin însăși viața sa a mărturisit cuvântul pe care l-a rostit – 
Cuvântul lui Dumnezeu. A lucrat astfel, întrucât și-a ales 
Evanghelia ca dreptar de viață. De aceea, îndată după ale-
gerea sa ca Patriarh al Serbiei, în predica sa de la întronizare 
va grăi: „Așezându-ne în tronul Sfântului Savva ca cel de-
al 44-lea Patriarh al Serbiei, nu avem niciun program anume 
de făptuiri arhierești. Programul nostru este Evanghelia lui 
Hristos, buna vestire a lui Dumnezeu în mijlocul nostru și a 
Împărăției lui Dumnezeu întru noi – în măsura în care o vom 
primi cu credință și cu dragoste.”
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Trăind după Evanghelie, s-a făcut călăuză duhovnicească 
atât pentru contemporanii săi, cât și pentru cei care vor veni 
după el. A fost o Evanghelie vie: luându-l drept pildă, mulți 
s-au luminat.

Însăși viața Patriarhului Pavel este o istorie plină de po-
vețe. Din ea aflăm și învățăm cum să câștigăm smerenia și 
cum să biruim necazurile și nevoile care se ivesc pe cale, cum 
se dobândesc virtuțile. Astfel, vedem cum un băiat plăpând, 
care rămâne orfan la trei ani, își croiește drum în viață, și 
ajunge unul dintre cei mai însemnați oameni ai vremii sale.

Lumea în care s-a născut și a trăit l-a primit așa cum era. 
Nu se dădea îndărăt de a se nevoi undeva în singurătate. A 
fost un lucrător neobosit în toate împrejurările în care se în-
tâmpla să fie. A întâmpinat cu smerenie toate necazurile lu-
mii acesteia. Drumul vieții sale a trecut prin felurite împreju-
rări sociale și orânduiri de stat: s-a născut în Austro-Ungaria 
(în anul 1914, de praznicul Tăierii Capului Sfântului Ioan 
Botezătorul, în satul Kuceanți din Slavonia, un ținut locuit 
în bună parte de Sârbi), a crescut și și-a desăvârșit studiile 
în Regatul Iugoslaviei, a simțit Golgotha ocupației din tim-
pul celui de-Al Doilea Război Mondial. Ca monah, s-a nevoit 
în vremea înstăpânirii necredinței, iar mai apoi, ca episcop, 
în aceleași împrejurări – când în Iugoslavia comunistă erau 
îngăduite multe lucruri împotriva Bisericii –, s-a îngrijit mai 
bine de treizeci și trei de ani de sfintele lăcașuri sârbești, aco-
lo unde era cel mai greu: în Kosovo și Metohia. A ajuns, mai 
apoi, Întâistătătorul Bisericii, Patriarhul Serbiei, în vremea 
destrămării Iugoslaviei, a războaielor civile și a agresiunii 
externe NATO împotriva poporului sârb, atunci când toate 
valorile erau atacate fățiș. Viața pământească și-a încheiat-o 
în Serbia independentă, chinuită de felurite tulburări, dar – 
în mare parte, datorită lui – înnoită și întărită duhovnicește.
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Sfințenia și-a dobândit-o în mijlocul poporului. Era unul 
dintre noi. Nu dorea să se deosebească de ceilalți în niciun 
chip, afară de măsura slujirii. Și-a hărăzit sieși a-I sluji lui 
Dumnezeu și oamenilor. A fost robul lui Dumnezeu, dar și 
robul robilor lui Dumnezeu.

Pururea având chipul Domnului înaintea sa, Pavel al Sâr-
bilor s-a asemuit Sfinților Lui, mai cu seamă celui al cărui 
nume îl purta – Apostolul Pavel, propovăduitorul cel neobo-
sit, cel mai mare propovăduitor al creștinismului. Se asemuia, 
firește, și Sfinților celor mai de aproape, din neamul sârbesc, 
mai cu seamă Sfântului Sava, „cel ce totdeauna s-a îngrijit ca 
prin adevărul lui Hristos să lumineze întreg neamul său”. Se 
întărea cu pilda Sfântului Cneaz Lazăr, „care s-a luptat și a 
biruit în lupta duhovnicească cea înfricoșată și slăvită pentru 
Împărăția Cerească”; a învățat din nevoința Sfântului Vasilie 
de la Ostrog, Făcătorul de Minuni, din vitejia duhovnicească 
a Sfântului Petru de la Țetinie, din neobosita luptă duhovni-
cească a Sfântului Vlădică Nicolae, a cărui cale a propovădu-
irii a urmat-o întocmai în eparhia sa. Pomenea adesea și de 
pilda altor Sfinți și cinstiți Strămoși ai neamului nostru, care – 
așa cum el însuși spunea – „atunci când era nevoie, erau gata 
să-și jertfească viața pentru a-și izbăvi sufletul”.

A învățat și de la contemporanii săi, de la acei oameni sim-
pli, cu frică de Dumnezeu, harnici și smeriți, alături de care 
a crescut și a trăit.

S-a adăpat din seva cea de viață dătătoare a Sfinților săi 
Strămoși, și astfel s-a făcut el însuși izvor de înțelepciune.

El a învățat de la cei mai buni strămoși ai noștri, iar noi ne 
învățăm de la el.

Experiențele sale duhovnicești le împletea cu cele de viață. 
De aici și simplitatea practică a învățăturilor și povețelor sale 
cu privire la felurite întâmplări de viață.
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Se îngrijea de toți oamenii, dar îi vorbea fiecăruia în parte.
Cu fiece prilej, întărea faptul că Dumnezeu este Ziditorul 

și Chivernisitorul, și omul este cununa zidirii dumnezeiești, 
iar fiecare dintre noi este o persoană unică și irepetabilă. Prin 
urmare, fiece om „este chemat ca, dimpreună cu Dumnezeu 
și cu aproapele, să-și sporească unicitatea întru veșnicie”. 
Amintea, de asemenea, că nouă ni se cere să fim împreună-lu-
crători ai lui Dumnezeu /cf. 1 Cor. 3, 9/ și, creștini fiind, datori 
suntem ca în vremea noastră, prin cuvinte și pilde din zilele 
noastre, să înfățișăm adevărurile cele veșnice.

Preafericirea Sa dădea sfaturi părintești atât asupra între-
gii vieți omenești, cât și asupra celei personale, potrivit unei 
situații anume. Îndemna pe fiecare să-și cunoască rostul și 
țelul vieții sale, să priceapă care îi este datoria, după care să 
se străduiască să o împlinească. Iar rostul și țelul vieții ome-
nești – spunea el – este „mântuirea sufletului, intrarea întru 
fericirea cea netrecătoare a Împărăției Cerești”, și „dobândind 
fericirea încă de aici, din această lume, să o continuăm în lu-
mea cea nepieritoare, întru Împărăția Cerurilor”.

Îi sfătuia pe oameni să-și cunoască menirea lor pe pământ 
– „să știm pentru ce am fost trimiși în această lume” –, și fieca-
re să lucreze la împlinirea acesteia după puterile sale.

Una dintre povețele pe care le dădea cel mai adesea era ca 
fiecare dintre noi să facă tot ce-i stă în putere, iar ceea ce nu 
vom putea săvârși noi, ca oameni, va săvârși El – Dumneze-
ul cel Atotputernic. Nu-i lepăda însă nici pe cei care încă nu 
erau pregătiți pentru o astfel de nevoință, așa că și pe aceștia 
îi îndemna: „Dacă nu ne stă în putere să săvârșim mai mult, 
atunci să facem măcar ceea ce suntem datori.”

Ne sfătuia să lucrăm în așa chip încât osteneala noastră să se 
îndrepte în trei direcții: în înălțime, în lărgime și în adâncime – 
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spre slava lui Dumnezeu, spre folosul neamului și spre mân-
tuirea noastră.

Potrivit cuvintelor sale, orice vreme este a mântuirii, căci, 
într-adevăr, totul ține de noi înșine: „Cum și în cele mai bune 
vremuri ne putem pierde și obrazul și sufletul, asemenea și 
în vremurile cele mai rele și în împrejurările cele mai grele ne 
putem păzi atât obrazul, cât și sufletul.”

Sfătuia ca fiecare să se lepede de sine, să poarte o luptă 
necontenită cu sine însuși. Leacul său pentru a ne tămădui de 
propriile noastre slăbiciuni întru aceasta sta: în „a birui păcat 
după păcat, și patimă după patimă”.

Ne învăța, de asemenea, și cum să sporim întru virtuți. 
Socotea smerenia ca fiind temelie a virtuților și, prin urmare, 
îndemna pe fiecare să încerce a zidi pacea mai întâi întru sine, 
iar mai apoi să o zidească în jurul său. Le atrăgea atenția oa-
menilor să nu se mândrească, întrucât „mândria este păcatul 
care a făcut din Înger diavol”. Tot așa, să se păzească de tru-
fie... și să se înalțe în milosârdie, să sporească întru dragoste 

– cea mai mare virtute creștinească: „Omul nu poate ajunge
dintr-odată la măsura dragostei; el trebuie să crească până 
când va ajunge la cea mai mare virtute.” Iar faptele dragostei 
sunt nestricăcioase; ele – după cuvântul Întâistătătorului sârb 

– „dăinuiesc și răzbesc peste vremurile în care suntem che-
mați să mărturisim, fiecare după a sa menire. Pe lângă acestea, 
din dragoste izvorăște o nouă dragoste, înmulțită. Ori, cum 
adesea pomenea Patriarhul Pavel: „Tot ceea ce împarte omul 
cu ceilalți se micșorează, afară de dragoste. Cu cât mai multă 
dragoste veți împărtăși, cu atât mai multă dragoste veți avea.”

Preafericirea Sa vorbea mai cu seamă despre darul libertă-
ții – pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor și fără de care omul 
nu ar fi fost persoană –, însă ne prevenea totodată că aceasta 
aduce după sine și răspunderea. Spunea:
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Omul este o ființă slobodă: poate săvârși tot ceea ce vrea 
Dumnezeu de la el – pentru aceasta am și fost zidiți –, însă 
poate lucra și cele potrivnice. Acum, însă, cum va folosi fieca-
re acest dar în lucrarea sa, ține doar de sine însuși.

În lumea în care trăim se duce o luptă necontenită – cea 
mai mare și mai însemnată luptă: lupta între bine și rău, în-
tre Dumnezeu și diavol, între Hristos și antichrist. Această 
luptă pe nimeni nu ocolește: în ea, fiecare dintre noi trebu-
ie să se afle de o parte ori de alta. Patriarhul Pavel atrăgea 
luarea-aminte asupra acestei lupte, aruncând lumină asupra 
temeiului ei, și, plângând, ne îndemna să trecem de partea 
Binelui, de partea lui Hristos. Ne cerea să ne sârguim în lupta 
de apărare a binelui împotriva răului, astfel încât binele să 
biruiască răul. Întărea faptul că „omul nu poate fi nepăsător 
când este vorba de apărarea adevărului, a dreptății și a liber-
tății. Trebuie să luptăm, dar în această luptă nu trebuie să ui-
tăm de cinste și obraz, căci nu ne este îngăduit a răspunde 
fărădelegii cu fărădelege.”

Omului i se cere să lucreze nu numai la propria sa mântui-
re, ci și la mântuirea tuturor celorlalți oameni, iar mântuirea – 
după cuvântul acestui mare duhovnic – „le este dată doar ce-
lor ce mărturisesc puterea lui Dumnezeu și a dreptății Sale”. 
Iar la această măsură vom ajunge doar dacă vom fi statornici 
în săvârșirea faptelor bune, în iertare și în rugăciune, și dacă 
vom răbda până în sfârșit în toate necazurile ce se vor abate 
asupra noastră.

Patriarhul Pavel ținea să ne cunoaștem nu doar rostul 
pentru care am fost trimiși în această lume, ci și pricina pen-
tru care „pe calea mântuirii ne întâmpină necazuri și nevoi”. 
Ne lămurea faptul că „Domnul îngăduie ispitele și necazurile, 
dar ne dăruiește totodată și puterea de a trece peste ele”. În-
demna, așadar, la purtarea cu vrednicie a tuturor greutăților, 
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căci „cela ce va răbda până în sfârșit, acela se va mântui”. /

Mt. 10, 22/

Nimeni – nici din vremea sa și nici din vremea noastră – 
nu a sfătuit, nu a îndemnat și nu s-a rugat atât de mult ca el: 

„Să fim oameni!” Atât de mult, încât aceste cuvinte au ajuns 
să fie al doilea nume al său neoficial. Cuvinte simple, dar atât 
de pline de înțeles: „Să fim oameni!” – după chipul și asemă-
narea lui Dumnezeu.

Ne-a îndemnat: „Să fim oameni în toată vremea și în tot locul – 
așa cum și el însuși s-a purtat –, astfel încât Dumnezeu să ne 
primească ca pe ai Săi și strămoșii să ne recunoască, iar cei 
din zilele noastre să ia aminte.” Dar ne-a și prevenit totodată: 

„Nu se află vreo altă datorie – nici față de noi înșine, nici față 
de aproapele, nici față de Dumnezeu – care l-ar putea slobozi 
pe om de datoria de a fi om și l-ar îndreptăți să se poarte fără 
de omenie.”

De această datorie – spunea el – nimeni nu este dez-
legat: tuturor ni se cere și cu toții suntem chemați să ne 
purtăm ca oameni, niciodată ca neoameni. De aici și în-
demnul său: „Mai bine om mort, decât viu și neom.” Căci, 
potrivit Evangheliei, prigonitorul și cel ce rabdă muce-
nicie fără de vină pentru dreptate, pentru adevăr și pen-
tru Hristos sunt doi antipozi: „Mucenicul este înălțat la 
lumina Cereștii Împărății, iar prigonitorul este osândit – 
de fapt, singur se osândește pe sine – la chinurile cele veșnice 
ale iadului.” De aici și povața lui scurtă și întru totul limpede: 

„Ori ca oameni, ori mai bine nici să nu fim!”
El cerea să ne purtăm omenește față de toți oamenii: „Nici 

pentru noi nu putem cere pace, dreptate și libertate, dacă nu 
ne îngrijim totodată și de a celorlalți.” Spunea că dacă nu pu-
tem trăi ca frații, măcar să ne răbdăm frățește, căci „pământul 
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lui Dumnezeu este îndeajuns de lung și de lat pentru toți, iar 
dacă vom fi oameni, va fi loc pentru toată lumea”.

Patriarhul Pavel îl așeza pe om în mijlocul acestei lumi 
pământești. În acest context, îl cita pe cunoscutul filosof sârb 
Boja Knejevici, care spunea: „Omul este ființa care poate să-L 
facă pe Dumnezeu să Se bucure, dar și ființa de care diavolul 
se poate rușina.”1

Toate încep de la om, de unde și cuvintele sale: „Pricina 
tuturor relelor se află în noi înșine.” Îi facem rău altuia, dar 
prin asta ne facem, de fapt, cel mai mare rău nouă înșine. Să-
vârșind răul împotriva cuiva, îi pricinuim rău propriului nos-
tru suflet!

Patriarhul Pavel îl îmbărbăta pe om să meargă drept în 
lume, să nu se teamă de nimeni și de nimic: „Temeți-vă numai 
de păcat, doar de ceea ce ne îndepărtează de Dumnezeu și de 
Împărăția Cerurilor.” Nu trebuie să ne temem nici de vreo 
umilință, căci – spunea el – „ne pot umili, dar nu ne pot înge-
nunchea”. De umilit, doar noi înșine ne putem umili. Păcatul 
este cel care ne umilește, de aceea „pururea trebuie să avem 
în minte că rușine este a săvârși păcatul, iar nu a ne spovedi 
și a ne îndrepta viața”. Iar pe lângă aceasta, trebuie să avem în 
vedere că „bolile și celelalte necazuri” care vin asupra noas-
tră sunt urmări ale păcatului.

Ura păcatul, dar nu și pe cel care îl săvârșea. Iar pentru 
ca omul să se poată împotrivi săvârșirii păcatului, sfătuia să 
se păzească mai cu seamă de ură, căci „din pricina urii se 
sălbăticește conștiința omenească și se întunecă mintea ome-
nească”. Îndemna la iertare, „așa cum și Hristos a iertat”. Însă 

1 Omul este o ființă care poate fi atât de bună, încât să-L bucure pe Dumnezeu, dar 
poate fi și atât de rea, încât să-l rușineze pe diavol. (n. ed.)
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ne sfătuia să nu fim nepăsători față de rău și față de cei răufă-
cători. Trebuie să luptăm, însă ca oameni. În această luptă nu 
excludea nici suferința: „Dacă trebuie să murim, să murim 
ca oameni. Ca neoameni nu se cuvine nici a trăi, nici a dăi-
nui.” Amintea adesea de pilda strămoșilor noștri, care s-au 
jertfit pentru credința lor, pentru dreptate și libertate, pentru 
apărarea aproapelui: „Veacuri în șir, strămoșii noștri au știut 
că mai bine este a-ți pierde capul, decât a-ți întina sufletul cu 
păcat, căci ei au înțeles și cu inima și cu mintea cuvântul lui 
Hristos: «Că ce folos este omului de ar dobândi lumea toată, 
iar sufletul său își va pierde?»” /Mt. 16, 26/

Patriarhul Pavel era conștient de realitatea morții și spu-
nea că omul trebuie să se îngrijească de ceea ce va lăsa în 
urma sa: „Omul se naște pe pământ spre a muri, însă dacă tot 
piere, mai bine îi este lui să moară pentru dreptate și pentru 
dreptatea lui Dumnezeu, decât nedreptățind pe alții și lăsând 
urme rele îndărătul său”; însă printr-o credință tare în Înviere, 
el biruiește moartea, căci Domnul Iisus Hristos, prin Învierea 
Sa, a chezășuit „și sufletelor noastre vrednicia nemuririi”.

Preafericirea Sa se îngrijea de fiece om și îi grăia fiecă-
ruia în parte, însă se adresa și întregului popor. Cum fieca-
re dintre noi vine în societate cu propriul său fel de a fi și 
cum niciunul dintre noi nu este străin de lumea aceasta, tot 
așa și destinul poporului din care facem parte ne înrâureș-
te propriul nostru destin: „Viitorul poporului nostru va de-
pinde de măsura în care ne vom ține sau nu de tot ceea ce 
este sfânt și cinstit, de omenie și de ceea ce este după Evan-
ghelie. Atât prezentul, cât și viitorul se pot clădi numai pe 
adevăr, dreptate și libertate. Iar Adevărul este Dumnezeu 
cel Viu și omul cel viu după asemănarea lui Dumnezeu – 
aceste două odoare neprețuite ale lumii și vremii acesteia, și 
ale lumii și vremii de dincolo.”
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Viața Patriarhului Pavel a stat sub semnul rugăciunii: „Ru-
găciunea este îndreptarea cu evlavie a sufletului omului către 
Dumnezeu; ea îl înalță pe om la Cetele Îngerești și-l face păr-
taș fericirii lor; rugăciunea este tămâia cea mai bineplăcută 
lui Dumnezeu, cea mai trainică punte pe care se trece peste 
valurile ispitelor vieții.” Din această pricină, se ruga pentru 
toți oamenii, însă le cerea și celorlalți să se roage pentru el. 
Astfel, după alegerea sa ca Patriarh al Serbiei, s-a dus în Pri-
zren – unde a petrecut mai bine de treizeci și trei de ani ca 
Episcop de Ras-Prizren – pentru a-și încredința turma, care 
până mai deunăzi fusese a sa, că el, chiar dacă va purcede 
la o nouă îndatorire, va rămâne cu ei în rugăciune și întru 
toate, ca o familie, ca „o turmă și un păstor”. A slujit Sfânta 
Liturghie în Catedrala Sfântului Gheorghe, iar apoi, în predi-
ca către credincioși, a zis printre altele: „Vă rog să mă aveți în 
rugăciunile voastre către Dumnezeu! Când vă rugați pentru 
voi, pentru cei ai casei și pentru cei de aproape ai voștri, nu 
mă uitați, și să vă rugați Domnului: Doamne, pomenește pe 
robul Tău, Pavel!”

Pentru el, rugăciunea și săvârșirea faptelor bune însem-
nau a trăi după poruncile lui Dumnezeu. Așa ar putea fi tâl-
cuit și un cuvânt al său către credincioși de la sfârșitul anului 
2005, când secesioniștii albanezi, sprijiniți de câteva state pu-
ternice ale lumii, încercau să rupă Kosovo și Metohia de Ser-
bia. Sfântul Sinod Arhieresc al Bisericii Orthodoxe Sârbe, sub 
președenția Patriarhului Pavel, a adresat tuturor celor care 
au hotărât asupra statutului acestei provincii sârbești mesa-
jul „de a avea în vedere interesul tuturor cetățenilor” care 
trăiesc în acest ținut, iar Parlamentului Serbiei i-a cerut – dacă 
se va ajunge la o soluție de constrângere – „să facă cunoscut 
întregului popor că s-a pus stăpânire în mod ilegal și ilegi-
tim asupra unei părți din teritoriul nostru național”. Cu acest 
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prilej, însuși Patriarhul Pavel a vorbit poporului. La sfârșitul 
cuvântului său, și-a îndemnat fiii duhovnicești, credincioșii 
Bisericii Orthodoxe Sârbe: „Fiți credincioși, viteji și uniți! Să 
ne păzim sufletele și conștiințele curate! Așa vom păzi și sfân-
tul pământ mucenicit al cinstiților noștri strămoși.”

În mai multe rânduri, Patriarhul a îndemnat poporul cel 
binecredincios să postească și în afara zilelor rânduite, pen-
tru a ne izbăvi de necazurile ce ne amenințau ori pentru a 
slăbi urmările celor care se abătuseră deja asupra noastră.

Erau cuvintele purtării de grijă ale omului și păstorului, 
cuvinte de cerească mângâiere, cuvinte cu miez.

Cuvântul Patriarhului Pavel însuflețea, îmbărbăta, îndru-
ma, zidea.

Iovan Ianici
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