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IADUL ŞI IUBIREA LUI DUMNEZEU ÎN 
TEOLOGIA SFÂNTULUI SILUAN ATHONITUL 
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Sfântul Siluan Athonitul (1866-1938) este unul din cei mai profunzi și 

remarcabili sfinți ai Bisericii Ortodoxe din sec. XX. Ţăran rus la origine, aproape 

incult, Sfântul Siluan a trăit ca monah în Mănăstirea  rusească Sfântul Pantelimon 

de la Muntele Athos vreme de 46 de ani. Cu toate că a trăit o viaţă monahală 

obişnuită în formele sale exterioare alături de alte sute de monahi, Sfântul Siluan 

s-a învrednicit de experienţe duhovniceşti rare în istoria Bisericii. Prin viaţa sa de 

nevoinţă Sfântul Siluan a atins cele mai înalte culmi ale sfinţeniei, asemenea 

marilor nevoitori din vechime ai monahismului: Antonie cel Mare, Arsenie cel 

Mare, Paisie cel Mare, Simeon Stâlpnicul, Efrem Sirul sau Ioan Scărarul. În ultima 

parte a vieţii sale el a aşternut în scris această experienţă. Mesajul învăţăturii sale, 

un adevărat rezumat al Evangheliei şi al Filocaliei, cuprinde fraza paradoxală dată 

de Domnul Iisus Hristos: „Ţine mintea în iad şi nu deznădăjdui!”,  un mesaj 

adresat generaţiei contemporane, un mesaj profetic şi actual. Scrierile sale ar fi 

rămas necunoscute, rezumate doar la câteva rânduri consemnate în registrul 

mănăstirii, dacă nu ar fi fost descoperite de către cel care i-a fost singurul ucenic 

apropiat în ultimii 8 ani din viață, Arhimandritul Sofronie Saharov (1896-1993), 

cel căruia îi încredințează publicarea însemnărilor sale şi care îi va deveni primul 

şi singurul biograf. 



Tema lucrării de faţă Iadul şi iubirea lui Dumnezeu în teologia Sfântului Siluan 

Athonitul pune în valoare caracterul dogmatic ortodox al experienţelor Sfântului 

Siluan şi scoate în evidenţă principale note specifice ale teologiei sale. 

Arhimadritul Sofronie, singurul ucenic al Sfântului şi biograful său enunţa în anul 

1991 acest deziderat: „Propun fraţilor şi surorilor mai în vârstă sarcina de a afla o 

expresie teologică a experienţei date Părintelui nostru duhovnicesc, marelui Siluan. 

Să purtăm această jertfă. Scrierilor Stareţului le este proprie o oarecare nedefinire, 

termeni destul de strict puşi la punct, expresii simple: scrierile lui sânt o simplă 

convorbire, dar cuvintele lui simple ascund o viaţă neînchipuit de înaltă. Ele pot fi 

şi trebuie să fie formulate de acum ca teologie dogmatică”.  

Prima dintre notele specifice ale teologiei sale, este asumarea smereniei 

asemenea lui Hristos până la conştiinţa pierzaniei veşnice, redată prin cuvintele 

„Ţine-ţi mintea în iad, şi nu deznădăjdui”. Adevărata renaştere duhovnicească, 

adevărata teologie, vederea lui Dumnezeu, theosis – starea de îndumnezeire – 

teme fundamentale ale teologiei ortodoxe, se realizează   prin conştientizarea 

întunecimii iadului din noi şi viziunea nemărginitei iubiri a lui Dumnezeu. Prin 

acest cuvânt Sfântul Siluan aduce în atenţia teologiei o nouă viziune:  iubirea faţă 

de Hristos nu exclude şi nu slăbeşte conştiinţa vinovăţiei absolute sau a conştiinţei 

iadului şi invers conştiinţa iadului, a căderii definitive în iad nu exclude iubirea lui 

Dumnezeu. Omul modern, în căderea lui în păcat, nu va ajunge la acea pocăinţă 

mântuitoare decât dacă ajunge la conştiinţa că merită certitudinea iadului. 

Teologia Ortodoxă vorbeşte foarte puţin de părăsirea lui Dumnezeu, de 

întunecimea iadului sau de pogorârea la iad a lui Hristos, iar atunci când vorbeşte 

foloseşte conjuncțiile adversative, de  opoziţie, în termeni de sau-sau. Sfântul 

Siluan prin aceste cuvinte şi prin toată teologia sa vorbeşte în termeni de 

complementaritate între noaptea întunecată din Gheţimani şi vederea luminii 

dumnezeieşti pe Tabor, în termenii de şi-şi.  

A doua notă specifică este cea pe care o aduce în domeniul dogmei 

soteriologice. Pornind de la asumarea smereniei asemenea lui Hristos, Sfântul 



Siluan abordează tema asumării întregii firi umane asemenea lui Hristos. Această 

asumare se traduce în teologia Sfântului Siluan în rugăciunea pentru întreaga lume 

sau pentru „întregul Adam”. Nici un teolog până la Sfântul Siluan n-a expus atât 

de subtil  şi atât de deplin unitatea dintre om ca persoană şi ceilalţi oameni, dintre 

oameni şi firea umană. 

Lucrarea este structurată în patru capitole. În primul capitol al lucrării, 

intitulat Sfântul Siluan Athonitul – o experienţă unică în lumea contemporană, 

doresc să prezint viaţa Sfântului Siluan în contextul epocii sale. Abordarea noastră 

scoate în evidenţă contribuţia Arhimandritului Sofronie la cunoaşterea vieţii şi 

învăţăturii Sfântului Siluan. Personalitatea Arhimandritului Sofronie, înzestrată cu 

multiple talente și dăruită cu diverse harisme, a putut să înțeleagă și să aprecieze 

evoluția duhovnicească a acestui mare nevoitor și apoi să promoveze mesajul său 

teologic și profetic. Calitățile intelectuale, educația și formarea sa culturală i-au 

permis Arhimandritului Sofronie să exprime și să transmită în plan teologic 

experiența descoperită Sfântului Siluan, să-i arate rădăcinile patristice și să-i 

descopere originalitatea şi actualitatea. În continuare personalitatea Sfântului 

Siluan este urmărită în contextul epocii pe care a trăit-o, în funcţii de trei locaţii 

care i-au influenţat viaţa: Rusia, Muntele Athos şi Occidentul. Rusia este locul 

naşterii, al limbii, al credinţei şi al structurii robuste pe care Sfântul Siluan le 

moşteneşte ca dar. Muntele Athos este locul trării vocaţiei sale monahale vreme de 

46 de ani în Mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon.  Occidentul este locul de 

unde spiritualitatea Sfântului Siluan iradiază în lumea întreagă prin contribuţia 

energică a ucenicului său Arhimandritul Sofronie. Opera sa, tradusă în peste 25 de 

limbi moderne, este în continuă receptare şi aprofundare.  

Capitolul al doilea este intitulat Teme dogmatice în spiritualitatea Sfântului 

Siluan. În cazul Sfântului Siluan nu putem vorbi de un sistem teologic coerent, de 

principii teologice sau de o învăţătură proprie. Putem însă vorbi despre o 

experienţă teologică şi despre contribuţia ei la dezvoltarea teologiei ortodoxe 

contemporane. Sfântul Siluan  este preocupat de dimensiunea existenţială vie în 



cunoaşterea lui Dumnezeu. El nu speculează despre Dumnezeu, ci vorbeşte despre 

cunoaşterea lui Dumnezeu şi relaţia, adesea dramatică, a omului cu Dumnezeu în 

această cunoaştere. Temele dezvoltate de Sfântul Siluan presupun o perspectivă 

hristologică şi pnevmatologică, şi prin urmare trinitară asupra înţelegerii vieţii 

ascetice. Aceste teme nu sunt rezultatul logicii formale, nici reprezentării 

imaginare, ci sunt înrădăcinate în lecturile Sfintei Scripturi, în textele liturgice şi în 

lecturile sale patristice, ele sunt dobândite în urma unor experienţe directe, în urma 

unor întâlniri personale. Vederea lui Hristos a marcat pentru totdeauna viaţa şi 

mărturia Sfântului Siluan. Hristos, Cel pe care l-a cunoscut, este mai ales un 

Hristos Smerit, Iubitor şi Blând. De asemenea o caracteristică a mărturiei şi 

învăţăturii Sfântului Siluan este locul primordial pe care-l recunoaşte şi-l acordă 

Duhului Sfânt. Acest loc nu este reyultatul unei poziţionări polemice la vreo  

dezbatere teologică, ci porneşte dintr-o experienţă directă, nemijlocită şi concretă. 

În întreaga literatură patristică nu există altă scriere care să vorbească atât de des 

despre Persoana Sfântului Duh, şi aceasta împreună cu Persoana divino-umană a 

lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Întrupat, ca la Sfântul Siluan. Viaţa în Duhul 

Sfânt şi Viaţa în Hristos sunt pentru el de nedespărţit. Teologia Sfântului Siluan 

are vădite accente antropologice. Însemnările sale au în vedere omul în general: 

„Fratele nostru este viaţa noastră”. Această formulare exprimă elementele 

caracteristice ale persoanei, a cărei preocupare esenţială este „fiinţarea spre 

celălalt”. De asemenea, această formulare presupune modelul trinitar, reflectă 

persoana în modul ei activ. O altă temă pe care o analizez în acest capitol se referă 

la unitatea ontologică a neamului omenesc – întregul Adam, consubstanţialitatea şi 

unitatea întregii umanităţi. Dorinţa şi grija de mântuire a tuturor oamenilor sunt 

exprimate în mod constant în însemnările Sfântului Siluan dintr-o perspectivă 

ecleziologică. Relaţia dintre mântuirea personală şi mântuirea lumii este adeseori 

trecută cu vederea în dezbaterile teologice, tocmai din cauza dificultăţii ei. În 

teologia Sfântului Siluan legătura dintre cele două este exprimată în mod constant. 

În acest capitol voi analiza poziţia particulară a Sfântului Siluan. El se gândeşte la 



mântuirea  tuturor oamenilor, fără excepţie, drepţi sau păcătoşi, vii sau morţi, de 

orice credinţă ar fi. Apoi el se gândeşte şi se roagă pentru tot universul, pentru 

toate făpturile lui Dumnezeu, pentru toată zidirea, cuprinzând în aceasta toate 

animalele, toate plantele, chiar şi demonii. 

Al treilea capitol, intitulat Iubirea lui Dumnezeu şi existenţa iadului în 

teologia Sfântului Siluan Athonitul analizează proiecţia eshatologică şi 

soteriologică a temei iubirii în teologia Sfântului.  Iadul şi Împărăţia lui Dumnezeu 

sunt cele două hotare între care pendulează întreaga viaţă duhovnicească a omului. 

Evenimentul Pogorârii lui Hristos la iad este privit din perspectiva iubirii 

atotcuprinzătoare a lui Dumnezeu, care îmbrăţişează iadul. Iadul ca pierdere a 

harului, ca refuz al iubirii, iadul ca locaş al diavolului, veşnicia iadului ca 

nepocăinţă  fără sfârşit, sunt teme pe care însemnările Sfântului Siluan le ating şi 

aduc lumină în domeniul soteriologiei. De asemenea Sfântul Siluan face referire la 

raportul dintre iubirea şi dreptatea lui Dumnezeu la Judecată, la rugăciunea pentru 

cei din iad şi problema apocatastazei. În acest sens Sfântul Siluan se aseamănă 

foarte mult cu Sfântul Isaac Sirul, şi pune în discuţie o problemă care a frământat 

Biserica încă de la începuturile ei: chestiunea cine e în Biserică şi cine nu, cine se 

mântuieşte şi cine nu. Atitudinea Sfântului Siluan rămâne pe linia Bisericii care a 

evitat teoria apocatastazei şi a condamnat origenisnul. El vrea „ca toţi să se 

mântuiască şi la cunoştinţa adevărului să vină”, în planul spiritualităţii, vrea acest 

lucru din toată inima, dar din punctul de vedre al teologiei formulate, el nu afirmă 

nimic, nu pretinde nimic.  

Ultimul capitol, intitulat Receptarea Sfântului Siluan în teologia ortodoxă 

românească prezintă contribuţia românească la cunoaşterea vieţii şi învăţăturii 

Sfântului Siluan. Contribuţia este analizată în funcţie de traducătorii operei sale: pr. 

Prof. Ioan Ică, diac. Prof. Ioan I. Ică jr., pr. Prof. Teoctist Caia şi Ierom. Rafail 

Noica. Între aceşti traducători este menţionat şi Părintele Constantin Galeriu ca 

unul care a tradus în anul 1959 primul fragment din opera Sfântului Siluan în 



revista Ortodoxia. În continuarea sunt prezentate studiile şi recenziile care au 

contribuit la receptarea pozitivă a Sfântului Siluan de către teologia românească. 

Sfântul Siluan nu este original în sensul că avansează o poziţie teologică 

nouă, nu este un gânditor sistematic şi nici n-a urmat o pregătire teologică 

academică, deşi multe din intuiţiile sale principale au fost dezvoltate sistematic de 

ucenicul şi biograful său, Arhimandritul Sofronie Saharov. Sfântul Siluan, am 

putea spune, este martorul fidel al tradiţiei monahale tradiţionale. Învăţătura 

cuprinsă în scrierile sale se bazează pe tradiţia vie a monahismului ortodox. În 

acelaşi timp însă, el nu repetă pur şi simplu în mod mecanic această tradiţie. El o 

retrăieşte, în experienţa sa personală. El alege să accentueze anumite aspecte 

specifice ale tradiţiei pe care a primit-o. Personalitatea şi scrierile sale au un semn 

distinctiv, cu adevărat proaspăt şi creator. Scrierile sale încorporează nu numai 

ceea ce a învăţat de la alţii, ci fapt foarte important, propria sa experienţă. 
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