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VIA łA MEA ÎN HRISTOS 
de Sfântul Ioan de Kronstadt 

 
 

Cuvântul lui Dumnezeu trăieşte în veac  
si rămâne mereu viu si lucrător  

(de la pagina 5 la 24) 
 
 
1. 
Descoperitu-mi-ai, Doamne, cu asupra de măsură, adevărul Tău şi dreptatea Ta. 
Dezvăluitu-mi-ai, prin cunoaşterea ştiinŃelor, întreaga bogăŃie a credinŃei, a naturii şi a 
minŃii omeneşti. Cunoscut-am cuvântul Tău, cuvânt de iubire care „pătrunde până la 
despărŃitura sufletului şi duhului" (Evrei 4, 12); învăŃat-am legile care guvernează 
raŃiunea omului, aspiraŃia lui spre înŃelepciune, alcătuirea şi frumuseŃea vorbirii; 
pătruns-am, pe cât mi-a fost cu putinŃă, tainele şi rânduielile firii, infinitul întocmirii 
lumii, legile devenirii ei; cunosc din cine este alcătuită populaŃia pământului; am 
cunoştinŃă despre diferite popoare şi despre oamenii de seamă care s-au succedat în 
lume şi despre faptele lor. Am învăŃat câte ceva din marea ştiinŃă a cunoaşterii de sine şi 
a căilor pe care ne putem apropia de Tine; într-un cuvânt, am ajuns să cunosc o mulŃime 
de lucruri, „descoperitu-mi-s-au destule din cunoştinŃele omeneşti" (Sirah 3, 22). Voi 
mai cunoaşte multe şi de-acum încolo. Am o mulŃime de cărŃi, pe tot felul de subiecte, 
le citesc şi le recitesc, dar nu mă satur cu ele. Mai jinduiesc cu duhul după cunoaştere, 
inima mea nu-şi află încă mulŃumire, nu încetează să flămânzească, toate cunoştinŃele 
agonisite cu mintea nu i-au adus încă deplina, fericita, mulŃumire de sine. Sătura-se-va, 
oare, vreodată? Sătura-se-va, „când se va arăta slava Ta" (Psalmul 16, 15); până atunci 
însă, nu mă voi sătura. Cuvântat-a Mântuitorul: „Oricine bea din apa aceasta (cea a 
cunoaşterii lumeşti) va înseta iarăşi. Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu 
va înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare 
spre viaŃa veşnică" (Ioan 4, 13-14). 
 
2. 
Vă puteŃi da seama singuri că omul nu moare nicicând cu cuvântul; el rămâne 
nemuritor prin cuvânt, vorbeşte şi după moarte. Eu voi muri, dar voi vorbi şi după 
moartea mea. Câte cuvinte nemuritoare viază printre oameni, cele pe care le-au lăsat 
după ei morŃii, de multă vreme duşi dintre noi, cuvinte care continuă să trăiască, uneori 
pe buzele unui întreg popor! Câtă vitalitate cuprinde în sine cuvântul, fie acesta şi 
omenesc! Cu atât mai vârtos cuvântul lui Dumnezeu; el trăieşte din veac în veac şi 
rămâne mereu viu şi lucrător. 
 
3. 
Dumnezeu fiind RaŃiunea creatoare, vie, de-viaŃă-făcătoare, greşesc enorm cei care, 
gândind după cum îi îndeamnă duhul lor, se îndepărtează de la RaŃiunea ipostatică, 
preocupându-se doar de cele materiale, stricăcioase şi exprimând prin aceasta esenŃa 
propriului lor duh. Cad într-o imensă greşeală mai cu seamă cei ce în timpul 
Dumnezeieştilor slujbe sau al rugăciunii de-acasă îşi lasă gândurile să se îndepărteze, 
rătăcind aiurea, în afara bisericii. Aceştia jignesc în cel mai înalt grad Divinitatea, Cea 
în care se cuvine să ne stea aŃintită mintea. 
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4. 
La ce folosesc postul şi pocăinŃa? Pentru ce ne străduim să le facem? Ele ne pot curăŃa 
de păcate, ne dau linişte sufletească, ne pot duce la unirea cu Dumnezeu, la dobândirea 
conştiinŃei de fii ai lui Dumnezeu, ne dau îndrăznire înaintea Domnului. Iată deci că 
avem de ce să Ńinem postul şi de ce să ne spovedim cu inima curată! Lucrând acestea, 
cu bună-credinŃă, căpăta-vom nepreŃuită răsplată. CâŃi dintre noi nutresc oare 
sentimentul dragostei filiale faŃă de Dumnezeu? CâŃi dintre noi oare L-ar putea chema 
pe Dumnezeu, Tată ceresc, zicând-I cu îndrăznire fără de osândă  Tatăl nostru! Oare nu 
se întâmplă tocmai altminteri: din inimile noastre nu se înalŃă glas de fii, fiindcă sunt 
înăbuşite de deşertăciunile acestei lumi, nu se pot dezlega de lucrurile şi desfătările ei? 
Cerescul Tată nu este oare departe de inimile noastre? Oare nu s-ar cuveni să ni-L 
închipuim mai degrabă pe Dumnezeu ca pe Cel ce ar trebui să ne pedepsească, deoarece 
L-am părăsit, ducându-ne într-o Ńară îndepărtată? Aşa ar trebui să fie, fiindcă toŃi 
merităm dreapta-I mânie şi pedeapsă pentru păcatele noastre, dar cu totul minunat este 
că El se arată faŃă de noi îndelung-răbdător, că nu ne taie, ca pe smochinul neroditor. Să 
ne grăbim cu pocăinŃă şi cu lacrimi a-L ruga să ne fie milostiv. Să ne regăsim pe noi 
înŃine, să ne privim cu asprime inima şi să-i descoperim necu-răŃia, din pricina multor 
gunoaie care nu lasă să intre în ea darul dumnezeiesc; să recunoaştem că suntem morŃi 
cu duhul. 
 
5. 
Domnul cel iubitor este aici, lângă mine. Cum aş putea să îngădui să-mi pătrundă în 
inimă o umbră de răutate? Să piară din mine toată răutatea, umple-se inima mea de 
mireasma cea bună a nerăutăŃii. învingă-te pe tine iubirea lui Dumnezeu, diavole, cel 
plin de răutate, cel ce ne îndemni pe noi, cei răi după firea căzută, către tot răul. Nimic 
nu poate ucide mai repede şi trupul, şi sufletul ca răutatea; ea lasă în urmă pârjol, 
striveşte, chinuie. Nimeni dintre cei legaŃi de răutate să nu cuteze a se apropia de altarul 
Dumnezeului iubirii. 
 
6. 
Atunci când ne rugăm se cade să ne luăm în stăpânire inima şi s-o întoarcem spre 
Domnul. Să facem ca să nu fie rece, vicleană, prefăcută, făŃarnică. Altminteri ce folos 
ar mai avea rugăciunea noastră, postul? Părea-ne-va bine oare să-L auzim pe Domnul 
rostind cu mânie: „poporul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lor este departe de 
Mine" (Matei 15, 8)? Să nu stăm în biserică slăbănogiŃi cu duhul, să fim fiecare cu duh 
arzător, lucrând Domnului. Chiar şi oamenii pun puŃin preŃ pe serviciile făcute cu ră-
ceală, în virtutea obişnuinŃei. Iar Dumnezeu vrea de la noi tocmai inima: „Dă-mi, fiule, 
mie inima ta" (Pilde 23, 26). Fiindcă nimic nu este mai de preŃ în om decât inima, e 
viaŃa lui şi chiar mai mult: inima înseamnă omul însuşi. De aceea cine nu se roagă şi 
nu-I slujeşte lui Dumnezeu cu inima, acela ar putea chiar nici să nu se roage, fiindcă aşa 
se roagă doar cu trupul, cel care, el singur, fără suflet este ca şi cum ar fi pământ. łineŃi 
minte că, atunci când vă rugaŃi, staŃi în faŃa lui Dumnezeu, Cel ce cuprinde întreaga 
raŃiune. De aceea şi rugăciunea voastră trebuie să fie toată, ca să spunem aşa, duh şi 
raŃiune. 
 
7. 
SfinŃii lui Dumnezeu trăiesc şi după moarte. Deseori aud în biserici cum cântă Maica 
lui Dumnezeu acea minunată cântare a Sa, care ne pătrunde inima şi pe care a alcătuit-o 
în casa mătuşii sale Elisabeta, după primirea veştii celei bune de la Arhanghelul. Aud, 
iată, şi cântarea lui Moise, şi a lui Zaharia, tatăl înaintemergătorului, a Anei, mama 
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proorocului Samuil, cântarea celor trei tineri, cântarea lui Mariami. Şi câŃi alŃi cântăreŃi 
din Noul Testament nu desfătează până azi auzul întregii Biserici a lui Dumnezeu? Dar 
slujbele divine? Dar Tainele? Dar sfintele rânduieli? Al cărui duh lucrează în ele, 
aducând umilinŃă în inimile noastre? Al lui Dumnezeu, al sfinŃilor lui Dumnezeu. Iată, 
dacă vreŃi, dovada că sufletul omului nu moare. LuaŃi aminte cum aceşti oameni, care, 
şi după ce au murit, ne îndrumă, de dincolo de moarte, vieŃile noastre. Au murit, dar nu 
încetează să cuvânteze, să ne înveŃe, să ne călăuzească, să ne emoŃioneze! 
 
8. 
După cum trupul nu poate trăi fără să respire, iar fără respiraŃie omul nu poate să 
trăiască, tot aşa fără respiraŃia (suflarea) Duhului lui Dumnezeu, sufletul omului nu 
poate duce o viaŃă adevărată. Ceea ce este aerul pentru corp, aceea este Duhul lui 
Dumnezeu pentru suflet. Aerul închipuie, într-un fel, Duhul lui Dumnezeu. „Duhul, 
unde va/ voieşte/ suflă" (Ioan 3, 8, apud Biblia de la 1688).  
 
 
9. 
A tunci când vă simŃiŃi ispitit de păcat, gândiŃi-vă îndată că păcatul îl mânie mult pe 
Domnul, Care urăşte fărădelegea. „Că Tu eşti Dum-nezeu, Care nu voieşti fărădelegea" 
(Psalmul 5, 4). Ca să înŃelegeŃi mai bine aceasta, închipuiŃi-vă un tată drept, sever, care 
îşi iubeşte familia, care caută prin toate mijloacele să-şi crească copiii cinstiŃi şi cu 
deprinderi alese şi care doreşte să le răsplătească buna purtare cu bogăŃiile sale cele mai 
mari, pregă-tite anume pentru ei cu imense strădanii, şi care, cu toate acestea, îşi dă sea-
ma, cu o nemărginită amărăciune, că copiii nu răspund iubirii tatălui lor cu propria lor 
iubire, nu iau în seamă moştenirea pe care le-a pregătit-o tatăl cu atâta dragoste, trăiesc 
în desfrânare, se îndreaptă orbeşte spre pieire. Căci fie-care păcat înseamnă - luaŃi 
aminte - moarte pentru suflet (Iacov 1, 5 şi cele-lalte), fiindcă ucide sufletul, ne face 
robi diavolului, ucigaşi de oameni şi, cu cât stăruim mai mult în păcat, cu atât mai grea 
ne este întoarcerea la calea cea bună, cu atât mai sigură pieirea. FeriŃi-vă, din toată 
inima, de tot păcatul. 
 
10. 
Când Ńi se va apleca inima spre gânduri viclene şi când vicleanul va începe să-i dea 
târcoale ca să o cucerească, pentru a o face să se clintească de pe temelia credinŃei, 
atunci spune-Ńi în sinea ta: ştiu cât sunt de sărac cu sufletul şi că fără credinŃă nimic nu 
însemn; spune-Ńi: sunt atât de fără putere, încât nu trăiesc decât prin numele lui Hristos, 
prin El îmi aflu liniştea, prin El mă înveselesc, prin El mă împart cu inima; fără de El 
sunt mort cu sufletul, mă cuprinde neliniştea, inima mi se frânge; fără Crucea Domnului 
aş fi căzut de mult jertfă celei mai cumplite amărăciuni şi deznădejdi. Hristos mă Ńine în 
viaŃă, El este crucea şi lini ştea mea. 
 
11. 
Ne putem bucura de raŃiune deoarece există o raŃiune nemărginită, după cum putem 
inspira aerul fiindcă există un spaŃiu aerian nemărginit. De aceea şi numim inspiraŃie 
toate gândurile luminoase despre un lucru sau altul. Gândirea noastră decurge 
necontenit în condiŃiile existenŃei unui Duh gânditor nemărginit. Iată de ce spun 
Apostolii: „Nu că de îa noi înşine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de la noi înşine, 
ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu" (2 Corinteni 3,5). Iată de ce Mântuitorul 
nostru spune: „Nu vă îngrijiŃi cum sau ce veŃi vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela 
ce să vorbiŃi" (Matei 10, 19). Bagă de seamă, gândul, şi chiar cuvântul (inspiraŃia) ne 
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vin din afară. Aceasta se întâmplă deopotrivă, când ne este dat darul de Sus şi când 
suntem la nevoie. Atunci însă când ne aflăm într-o stare obişnuită, toate gândurile 
luminoase ne vin de la îngerul păzitor şi de la Duhul lui Dumnezeu. Şi dimpotrivă, 
gândurile impure, întunecate, ne vin de la fiinŃa noastră căzută şi de la diavolul, care ne 
stă totdeauna în preajmă. Cum trebuie să se poarte creştinul? Dumnezeu însuşi „este 
Cel ce lucrează în noi" (Filipeni 2, 13). Tot ce există în lume ni se arată a sta sub 
imperiul raŃiunii, atât în ceea ce priveşte modul general în care este alcătuită lumea 
văzută, cât şi în particular: pe pământ, în mişcarea şi în existenŃa globului pământesc, în 
modul cum sunt distribuite stihiile, cele ale luminii, aerului, apei, pământului, focului 
(în manifestările sale ascunse), celelalte stihii aflându-se dispersate în toate 
vieŃuitoarele, câte există: în păsări, în peşti, în gadini, în fiare şi în oameni. în alcătuirea 
lor înŃeleaptă şi judicioasă, în calităŃile, năravurile şi obişnuinŃele lor. în plante, în 
modul cum sunt ele întocmite şi cum se nutresc etc. într-un cuvânt, vedem pretutindeni 
domnia raŃiunii, până şi în pietrele cele neînsufleŃite şi în firele de nisip. 
 
12. 
Slujitorilor ai lui Dumnezeu, preoŃilor! învăŃaŃi-vă să preschimbaŃi, prin puterea 
mângâietoare a credinŃei, sălaşul durerii, pe care suferă creştinul, într-un sălaş al 
bucuriei; învăŃaŃi-vă să faceŃi din cineva care se consideră pe sine cel mai nefericit 
dintre oameni, cel mai fericit om de pe pământ, convingeŃi-1 că, „fiind pedepsit cu 
puŃin, mare răsplată va primi" (înŃelepciunea lui Solomon 3, 5). Atunci veŃi fi prietenii 
oamenilor, îngeri-mân-gâietori, organe ale Duhului-Mângâietor. 
 
13. 
De nu veŃi Ńine aprins în inimă focul credinŃei, putea-se-va stinge cu totul în tine 
credinŃa; creştinismul ar putea să dispară din tine cu totul, cu toate Tainele 
(sacramentele) sale. Vrăjmaşul tocmai către aceasta se străduieşte, să ni se stingă în 
inimă flacăra credinŃei, să dăm uitării adevărurile creştinismului. Aşa se explică de ce 
există creştini doar cu numele, iar cu fapta sunt păgâni sadea. 
 
14. 
Să nu vă treacă prin minte că credinŃa nu ne-ar aduce roade şi nouă, păstorilor, că îi 
slujim lui Dumnezeu cu făŃărnicie. Nu! Noi suntem cei ce dobândim folos din milele lui 
Dumnezeu în primul rând şi mai mult decât toŃi, şi ştim, din experienŃă, ce înseamnă 
pentru noi Domnul, cu Tainele Sale, Preacurata Sa Maică şi sfinŃii Săi. De pildă, atunci 
când ne împărtăşim cu de-viaŃă-făcătoarele Taine ale Trupului şi Sângelui Domnului 
simŃim adesea asupra noastră înşine puterea lor de viaŃă făcătoare, cereştile daruri, de 
pace şi bucurie întru Duhul Sfânt. Ştim că un împărat pământesc nu va fi în stare să-1 
înveselească cu o milostivitoare privire pe ultimul dintre supuşii săi, aşa cum ne bucură 
şi ne înveseleşte privirea binevestitoare a Stăpânului nostru ceresc şi dumnezeieştile 
Sale Taine. Am fi cum nu se poate mai nerecunoscători faŃă de Domnul nostru şi am 
vădi o inimă de piatră dacă n-am înălŃa grai spre slava de-viaŃă-dătătoarelor Taine 
înaintea celor care îl iubesc pe Dumnezeu, dacă nu am preamări minunile Sale, cele 
care se săvârşesc în inima noastră la fiecare dumnezeiască Liturghie! Tot noi suntem 
aceia care simŃim deseori asupra noastră nebiruita, nepătrunsa, dumnezeiasca putere a 
de-viaŃă-făcătoarei Cruci a Domnului, cu care izgonim din inimă patimile, deznădejdea, 
meschinăria, spaima şi toate uneltirile diavoleşti. Ea este prietena şi binefăcătoarea 
noastră. Aceasta o spunem cu sinceritate, cunoscând tot adevărul şi toată puterea 
cuvintelor noastre. 
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15. 
Ai vrea să atingi cele cu neputinŃă de atins. De ce nu înŃelegi oare că te împiedică 
amărăciunile care te macină şi îŃi omoară sufletul şi nu poŃi găsi mijloacele de a le 
înlătura lipsindu-te de ajutorul Domnului. învaŃă-Ńi inima cum să se elibereze de 
amărăciuni, cum să-şi găsească liniştea şi abia atunci, dacă vei simŃi nevoia, cugetă la 
cele de neatins. „Dacă nu puteŃi să faceŃi nici cel mai mic lucru, de ce vă îngrijiŃi de 
celelalte?" (Luca 12, 26). 
 
16. 
Fă-Ńi timp să te întrebi mai des: cărei înŃelepciuni datorezi alcătuirea perfectă a corpului 
tău; ce îl Ńine constant în viaŃă şi îl direcŃionează? Cine a statornicit legile intelectului, 
cele ce se manifestă până astăzi la toŃi oamenii? Cine a înscris în inimile oamenilor 
legea conştiinŃei, cea care lucrează în noi întru răsplătirea binelui şi osândirea răului? 
Dumnezeule Atotputernic, preaîntelept şi Atotbun! Tu Ńii mereu mâna Ta ocrotitoare 
asupra mea, păcătosul, şi nu există clipă în care bunătatea Ta să mă fi părăsit! Fă-mă să-
łi pot săruta mereu, cu credinŃă vie, dreapta Ta. De ce-ar trebui oare să caut undeva 
departe semnele bunătăŃii, înŃelepciunii şi atotputerniciei Tale?! Mă bucur nespus că le 
pot găsi, mai evident ca oriunde, în mine însumi. Eu sunt un miracol al bunătăŃii lui 
Dumnezeu, al înŃelepciunii şi atotputerniciei Sale. Eu cuprind în mine în mic un întreg 
univers. Sufletul meu este o expresie a lumii nevăzute, trupul, o expresie a lumii văzute. 
 
17. 
FraŃilor! Care este scopul vieŃii noastre pe pământ? Acela ca, după ce am fost supuşi la 
tot felul de necazuri şi răutăŃi pe pământ şi după ce am sporit, puŃin câte puŃin, în virtute 
cu ajutorul harului pe care l-am primit prin Taine, să adormim, în ceasul morŃii, în 
Domnul, găsind în El odihnă sufletului nostru. De aceea cântăm: „Odihneşte, Doamne, 
sufletul adormitului robului Tău". Odihna pe care i-o dorim adormitului este o 
încununare a tuturor dorinŃelor şi pentru aceasta ne rugăm lui Dumnezeu. Atunci nu 
este oare lipsit de raŃiune să ne întristăm atât când moare cineva? „VeniŃi la mine toŃi 
cei osteniŃi şi împovăraŃi şi Eu vă voi odihni pe voi" (Matei 11, 28), zice Domnul. 
RăposaŃii noştri, cei ce s-au săvârşit creştineşte, răspund chemării Domnului şi îşi 
găsesc odihna. Atunci de ce să ne întristăm? 
 
 
18. 
Cei ce se străduiesc să ducă o viaŃă duhovnicească trebuie să poarte necontenit cea mai 
anevoioasă şi mai subtilă luptă: lupta duhovnicească cu gândurile. Li se cere să aibă în 
fiece moment ochi treaz şi limpede pentru a Ńine sub supraveghere toate gândurile care 
trec prin suflet şi care ar putea veni de la cel viclean, ca să le poată respinge. Inima 
acelora trebuie să fie mereu pătrunsă de credinŃă arzătoare, de smerenie şi dragoste. 
Altminteri viclenia diavolească ar putea pătrunde lesne în ea, iar după viclenie, slăbirea 
credinŃei sau chiar necredinŃa. Apoi, tot răul, de care nu se vor putea izbăvi curând, 
oricâte lacrimi ar vărsa. Iată de ce nu trebuie să-Ńi laşi inima să se răcească; mai cu 
seamă în timpul rugăciunii caută să te Ńii deoparte cu orice chip de nepăsarea cea rece. 
Se întâmplă adesea ca buzele să se roage, dar inima să fie cuprinsă de vicleană puŃină 
credinŃă, sau chiar de necredinŃă. Omul pare aproape de Domnul cu buzele, dar cu 
inima este departe de El. în timp ce noi ne rugăm însă, vicleanul diavol recurge la toate 
mijloacele, pe care de cele mai multe ori nici măcar nu le observăm, pentru a ne răci 
inima şi a ne-o atrage spre viclenie. Roagă-te şi fii tare! întăreşte-Ńi inima! 
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19. 
Dacă vrei să ceri, rugându-te lui Dumnezeu, ceva bun şi de folos, se cuvine să te 
pregăteşti înainte de a te ruga, Ńinând puternică, neclintită credinŃa şi să iei din vreme 
măsuri împotriva îndoielii şi necredinŃei. Căci rău îŃi va fi dacă în timpul rugăciunii 
inima va slăbi în credinŃă, nerămânând statornică în ea. Atunci nici să nu-Ńi treacă prin 
minte că vei primi de la Dumnezeu ce-ai cerut, îndoindu-te că Ńi se va da, fiindcă L-ai 
jignit pe Dumnezeu; iar Dumnezeu îl lipseşte de dar pe cel ce îi aduce jignire. „Toate 
câte veŃi cere - zice Domnul - rugându-vă cu credinŃă veŃi primi" (Matei 21, 22). 
Aceasta înseamnă că ceea ce se cere fără credinŃă sau cu îndoială nu se primeşte. Şi se 
mai spune încă: „dacă veŃi avea credinŃă şi nu vă veŃi îndoi" (Matei 21, 21), veŃi putea 
mişca şi munŃii din loc. înseamnă că cine se îndoieşte şi nu are credinŃă nu va putea 
face aceasta. „Să ceară (tot omul) cu credinŃă, fără să aibă nici o îndoială - spune 
apostolul Iacov... Să nu gândească omul acela că va lua ceva de la Dumnezeu. Bărbatul 
îndoielnic este nestatornic în toate căile sale" (Iacov 1, 6-8). Inima care se îndoieşte că 
Dumnezeu i-ar putea da ceea ce cere îşi primeşte pedeapsa, se simte chinuită şi apăsată 
de îndoială. Să nu-L mânii pe atotputernicul Dumnezeu nici cu o umbră de îndoială, 
mai cu seamă atunci când ştii că ai simŃit nu o dată asu-pră-Ńi atotputernicia Lui. 
îndoiala este hulă împotriva lui Dumnezeu, o minciună fără ruşine a inimii, expresie ea 
însăşi a duhului minciunii care s-a oploşit în inimă, luând locul Duhului adevărului. 
Teme-te şi fereşte-te de ea ca de un şarpe veninos - sau mai bine zis, n-o lua în seamă, 
nu-i da nici cea mai mică atenŃie. łine minte că, atunci când I te rogi, Dumnezeu 
aşteaptă de la tine un răspuns afirmativ la întrebarea pe care Ńi-o pune înlăuntrul tău: 
„Crezi că pot să fac Eu aceasta?" Iar tu trebuie să răspunzi din adâncul inimii: „Da, 
Doamne!" (Matei 9, 28). Şi fi-va atunci după credinŃa ta. Te mai pot ajuta să-Ńi înfrângi 
îndoiala sau necredinŃa şi următoarele raŃionamente: îi cer lui Dumnezeu: 1) ceva ce 
există, nu ceea ce ar putea Ńine doar de domeniul imaginarului, al fantasticului; ceva ce 
există şi a primit viaŃă de la Dumnezeu, „căci fără El nimic nu s-a făcut, din ce s-a 
făcut" (Ioan 1, 3). Aceasta înseamnă că nimic nu există fără El, în tot ce există şi totul, 
fie că a luat fiinŃă de la El, fie că fiinŃează cu îngăduinŃa Lui sau se face prin făpturile 
cărora El le-a dat însuşiri şi putere de a face, şi că în tot ce există, El, Domnul, este 
Stăpân atotputernic. Şi nu numai atât. El „cheamă la fiinŃă cele ce încă nu sunt" 
(Romani 4, 17). înseamnă că dacă aş cere şi ceea ce nu este încă, El mi l-ar putea da, 
făcându-1. 2) Pot să cer ceea ce este cu putinŃă, ştiind că pentru Dumnezeu este cu 
putinŃă ceea ce oamenilor le este cu neputinŃă. înseamnă că nici în această privinŃă nu 
mi se pun oprelişti. Fiindcă Dumnezeu ar putea face pentru mine chiar şi ceea ce, după 
mintea mea, ar fi cu neputinŃă. Nenorocirea vine însă de-acolo de unde în credinŃa 
noastră se amestecă o judecată mioapa, care, asemenea unui păianjen, prinde adevărul 
în plasa raŃionamentelor, concluziilor şi analogiilor sale. CredinŃa îmbrăŃişează şi 
percepe din-tr-o dată, în timp ce raŃionamentul ajunge la adevăr pe căi ocolitoare. 
CredinŃa este un mod de comunicare între un suflet şi altul; raŃionamentul este o co-
municare la nivelul intelectului sau pur şi simplu la un nivel material. Unul este duh, 
celălalt, trup. 
 
 
20 
Tot ceea ce înseamnă fericirea sufletului, adică ceea ce reprezintă adevărata viaŃă, 
pacea şi bucuria sufletului, vine de la Dumnezeu! Am simŃit-o din experienŃă. îmi spune 
inima. Tu, Duhule Sfânt, eşti comoara fericiŃilor! 
 



5 

 
21. 
Păstrează numele lui Hristos în inimă, teme-te să nu-1 pierzi, cu El pacea îŃi va sălăşlui 
în inimă. Dacă îl vei pierde, îŃi va fi greu să o iei de la început, strădania de a Ńi-l  lega 
din nou de inimă, după ce ai căzut, va fi foarte mare şi mulŃi plătesc pentru aceasta 
plângând cu amar. łine-te de Hristos, cu toată puterea, însuşeşte-Ńi-L, nu pierde sfânta 
îndrăznire în faŃa Lui. 
 
22. 
Priveşti icoana Mântuitorului şi vezi că El se uită la tine cu ochi plini de negrăită 
lumină. Această privire este imaginea iconică a faptului că El ne vede cu ochii Săi, mai 
străluminoşi decât soarele, că ne vede gândurile, ne aude suspinele şi dorinŃele inimii 
noastre. Icoana este un chip care înfăŃişează în trăsături şi semne simbolice ceea ce nu 
poate fi redat prin linii şi forme şi nici tradus în simboluri, putând fi perceput doar prin 
credinŃă. Crede, aşadar, că Mântuitorul veghează mereu asupra ta, că ne cuprinde pe toŃi 
într-o singură privire, ca-n palmă, cu toate gândurile, necazurile, suspinele noastre, în 
orice împrejurare ne-am afla. „Iată, te-am însemnat în palmele Mele; zidurile tale sunt 
întotdeauna înaintea ochilor mei" (Isaia 49, 16), spune Domnul. Câtă mângâiere şi câtă 
viaŃă cuprind aceste cuvinte ale Atotputernicului proniator! Să ne rugăm, deci, în faŃa 
icoanei Mântuitorului, ca şi cum ne-am afla înaintea Lui însuşi. în ea se arată Iubitorul 
de oameni prin harul Său, iar ochii zugrăviŃi pe ea ne privesc, fiindcă „ochii Domnului 
sunt pretutindeni" (Pilde 15, 3), deci şi pe icoană, şi cu urechile zugrăvite pe ea ne 
ascultă cu adevărat. LuaŃi aminte că aceşti ochi sunt ochi dumnezeieşti şi aceste urechi 
sunt urechile lui Dumnezeu, pretutindeni prezent. 
In toate scrierile pătrunse de gânduri şi intenŃii bune poŃi cinsti lumina lui Hristos „care 
luminează pe tot omul, care vine în lume" (Ioan 1, 9). Citeşte-le cu dragoste, mulŃumind 
dătătorului de lumină Hristos, Care revarsă din belşug lumina Sa asupra tuturor celor 
râvnitori. 
 
23. 
Oriunde m-aş găsi, de îndată ce îmi ridic din întristarea mea, ochiul inimii către 
Dumnezeu, Iubitorul de oameni răspunde neîntârziat credinŃei şi rugăciunii mele şi 
tristeŃea mea se risipeşte îndată. El îmi stă aproape în toată vremea şi în tot ceasul. 
Atâta doar că nu-L văd, dar cu inima II simt puternic. TristeŃea este moartea inimii, ea 
înseamnă şi căderea de la Dumnezeu. Când Ńi-e inima largă, când domneşte în ea pacea 
şi când credinŃa în El îŃi este vie, înŃelegi cum nu se poate mai limpede că Domnul se 
află necontenit lângă tine, că viază înlăuntrul tău. Ce mijlocitor dintre sfinŃi sau ce înger 
ne-ar putea da izbăvire de păcate şi de necazuri? Nimeni, decât singur Dumnezeu. O 
ştiu din proprie experienŃă. 
 
24. 
Am putea vedea cât de rodnică este rugăciunea noastră măsurând-o cu o măsură 
omenească, şi anume prin calitatea raporturilor noastre cu cei din jur. Cum ne purtăm 
faŃă de oameni? Uneori, când le exprimăm cererile, laudele, mulŃumirile sau îi ajutăm 
în vreun fel, o facem rece, fără inimă, din datorie sau din politeŃe. Alteori cu căldură, 
din inimă, cu dragoste; uneori făŃarnic, alteori sincer. Şi faŃă de Dumnezeu procedăm în 
chip diferit. Şi nu trebuie să fie aşa. Lui Dumnezeu se cuvine să-I aducem întotdeauna, 
din toată inima, şi mărire, şi mulŃumire, iar cererile pe care le facem să fie tot aşa. Orice 
facem înaintea Lui trebuie făcut din toată inima. Să-L iubim mereu din toată inima şi să 
ne punem nădejdea în El. 
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25. 
CredinŃa în existenŃa lui Dumnezau este strâns legată de credinŃa în existenŃa propriului 
nostru suflet, ca parte a universului spiritual. Pentru un suflet binecredincios, existenŃa 
lui Dumnezeu este tot atât de evidentă ca şi propria-i existenŃă. Fiecare gând, bun sau 
rău, fiecare dorinŃă, intenŃie şi cuvânt sau faptă fac să se producă anumite schimbări în 
inimă: spre linişte sau spre nelinişte, spre bucurie sau spre întristare, acestea toate fiind 
determinate de acŃiunea pe care o exercită asupra inimii Dumnezeul duhurilor şi a tot 
trupul, cel care se reflectă într-un suflet binecredincios, întocmai ca Soarele într-un 
strop de apă. Cu cât este mai curată picătura, cu atât mai bună şi mai desluşită este 
imaginea reflectată; cu cât este mai tulbure, cu atât este mai neclară, iar atunci când 
sufletul se află într-o stare de necurăŃie şi întunecare extreme, nu se mai reflectă nimic, 
sufletul rămânând cufundat în beznă duhovnicească şi în totală insensibilitate. Un 
asemenea om are ochi, dar nu vede, are urechi, dar nu aude. Domnul Dumnezeu mai 
poate fi, în raport cu sufletul nostru, precum aerul faŃă de mercurul termometrului, cu 
singura deosebire că dilatarea sau contracŃia, urcarea sau coborârea mercurului se 
produc în urma schimbărilor din atmosferă, iar în cazul nostru Dumnezeu rămâne 
neschimbat, etern, mereu bun şi drept. Dar sufletul se schimbă în raporturile cu 
Dumnezeu, suportă mutaŃii în sine însuşi, în sensul că atunci când se apropie de 
Dumnezeu cu credinŃă şi cu fapte bune capătă îndată amploare, dobândeşte pacea 
inimii, după cum atunci când se îndepărtează de Dumnezeu, prin puŃină credinŃă, 
neîncredere în adevărul dumnezeiesc şi prin fărădelege, se chirceşte îndată, suferă de 
nelinişte şi apăsare. 
 
26. 
V icleanul diavol caută să ne împrăştie rugăciunea cum ai împrăştia o mână de nisip, 
după cum şi cuvântul ei l-ar dori să fie tot ca nisipul, neînchegat, fără vlagă, adică lipsit 
de văpaia inimii. De asemenea, rugăciunea poate fi ca o casă construită pe nisip sau ca 
o casă construită pe stâncă. Construiesc pe nisip cei ce se roagă fără credinŃă, 
împrăştiat, cu răceală. O asemenea rugăciune se risipeşte de la sine şi nu-i aduce nici un 
folos rugătorului. Construiesc pe stâncă cei care, atât timp cât durează rugăciunea, Ńin 
ochii aŃintiŃi spre Dumnezeu, rugându-I-se aşa cum s-ar ruga unei persoane vii, 
vorbindu-I faŃă către faŃă. 
 
27. 
 
Cuvintele de mântuire, scrierile SfinŃilor PărinŃi, rugăciunile şi mai cu seamă cuvintele 
Cuvântului Ipostatic însuşi sunt cu adevărat apă vie. Apa este curgătoare, cuvântul 
curge şi el ca apa. Apa împrospătează şi dă viaŃă trupului; cuvintele de mântuire dau 
viaŃă, umplu sufletul de pace şi bucurie sau de umilinŃă şi zdrobire a inimii, pentru 
păcate. 
 
28. 
Nutrim speranŃa că vom obŃine ceea ce cerem când ne rugăm, bizuin-du-ne pe credinŃa 
în bunătatea şi îndurarea lui Dumnezeu, fiindcă este Dumnezeul milelor, al îndurărilor 
şi al iubirii de oameni, aducându-ne prin aceasta aminte nenumărate exemple prin care 
Dumnezeu şi-a arătat bunătatea şi mila, atât asupra altora (potrivit Sfintei Scripturi şi 
vieŃilor sfinŃilor), cât şi asupra noastră. Pentru ca rugăciunea să dea roadă, se cuvine ca 
rugătorul să creadă cu tărie, din toată inima, că a obŃinut deja de la Dumnezeu cele 
cerute. Deseori obŃinem, rugându-ne, ceea ce cerem, îndeosebi în cazul cererilor făcute 
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pentru mântuirea sufletului nostru. îndeplinirea acestor cereri trebuie atribuită neapărat 
lui Dumnezeu, harului Său, nu întâmplării. Dar există oare loc pentru întâmplare în 
împărăŃia lui Dumnezeu Cel Atotputernic? Nimic nu se poate face, cu adevărat, fără 
voia Sa, „fără El nimic nu s-a făcut din ce s-a făcut" (Ioan 1, 3). MulŃi nu se roagă 
având impresia că n-au primit nimic de la Dumnezeu din cele ce I-au cerut, sau 
consideră rugăciunea o inutilitate. Ei zic că, oricum, Dumnezeu ştie tot, ne cunoaşte 
dinainte cererile, uitând ceea ce s-a spus: „CereŃi şi vi se va da; căutaŃi şi veŃi afla; 
bateŃi şi vi se va deschide" (Matei 7, 7). Avem nevoie de cereri (rugăciuni) tocmai 
pentru ca să ni se întărească credinŃa, fiindcă prin credinŃă ne mântu-im. „Căci în har 
sunteŃi mântuiŃi prin credinŃă" (Efeseni 2, 8). „O, femeie, mare este credinŃa ta!" (Matei 
15, 28). Mântuitorul a pus-o pe acea femeie să se roage stăruitor pentru a-i trezi 
credinŃa şi a i-o întări. Asemenea oameni nu văd că le lipseşte credinŃa - avuŃia cea mai 
de preŃ a creştinului, de care are nevoie aşa cum are nevoie de viaŃă - că fac mărturie 
mincinoasă înaintea lui Dumnezeu prin necredinŃă, că au devenit copiii diavolului, care 
nu sunt vrednici de milele lui Dumnezeu, că alunecă spre pierzare. Trebuie ca în timpul 
rugăciunii inima să ardă de dorinŃa dobândirii de bunuri duhovniceşti, de dragoste faŃă 
de Dumnezeu, pe care inima să o simtă deplin, înŃelegând nemărginita Lui bunătate faŃă 
de neamul omenesc, voinŃa Sa de a ne asculta rugăciunile cu părintească dragoste. 
„Deci dacă voi, răi fiind, ştiŃi să daŃi daruri bune fiilor voştri, cu cât mai mult Tatăl 
vostru Cel din ceruri va da cele bune celor care cer de la El?" (Matei 7, 11). 
 
29. 
Dumnezeu, Cel ce este Adevărul etern, nu rabdă să ne ştie îndoindu-ne de adevăr nici o 
clipită. Dumnezeu, Cel ce este bunătatea veşnică, „voieşte ca toŃi oamenii să se 
mântuiască şi la cunoştinŃa adevărului să vină" (Timotei 2, 4). Se cuvine ca şi noi, fiii 
lui Dumnezeu Celui bun fiind, să dorim tuturor din toată inima, chiar şi vrăjmaşilor 
noştri, mântuire şi să ne îngrijim de aceasta. 
 
 
 
30. 
Ai grij ă toată viaŃa de inima ta, caută spre ea şi ascult-o, încearcă să descoperi ce o 
împiedică să se unească cu Dumnezeu, izvorul a toată fericirea. Va fi aceasta ştiinŃa 
ştiinŃelor, cu ajutorul lui Dumnezeu vei putea lesne descoperi ce te desparte de 
Dumnezeu şi ce te apropie şi te uneşte cu El. Despre aceasta poate depune mărturie 
inima însăşi, atât cea aflată în legătură cu Dumnezeu, cât şi cea care s-a rupt de El. 
Diavolului îi convine cel mai mult să se interpună între inima noastră şi Dumnezeu. El 
ne îndepărtează de Dumnezeu, prin patimi şi prin pofte trupeşti sau prin goana după lux 
şi după onoruri în viaŃă. 
 
31. 
Oare ce este de mirare în faptul că însuşi Dumnezeu-Cuvântul, Făcătorul tuturor 
văzutelor şi nevăzutelor, preface pâinea şi vinul în preacuratul său Trup şi preacuratul 
său Sânge? în acestea - în pâine şi vin -nu se întrupează din nou Fiul lui Dumnezeu, 
deoarece El s-a întrupat o dată şi este de-ajuns pentru toate veacurile, ci se întrupează 
acea fire omenească pe care şi-a asumat-o o dată Hristos, într-un chip care se aseamănă 
cu minunea înmulŃirii celor cinci pâini, din care s-au hrănit mii de oameni. Natura 
ascunde o mulŃime de taine, pe care mintea mea nu le poate pătrunde. Şi deşi, aparent, 
ele par lesne de înŃeles, fiecare lucru are enigmele sale. Asemenea şi taina de-viaŃă-
dătătorului Trup şi Sânge rămâne pentru mine de neînŃeles: Cum se prefac pâinea şi 
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vinul în Trupul şi Sângele Domnului? Dar deşi eu n-o pot pătrunde, această taină are o 
existenŃă reală. Creatorul meu (eu nefi-ind decât lucrarea mâinilor Sale, făcută din 
carne şi sânge peste care Domnul a suflat duh), Dumnezeu Cel preaînŃelept, a Cărui 
putere este nemărginită, păstrează multe taine. Eu însumi sunt pentru mine o taină, ca şi 
creaŃie a mâinilor Sale. Pentru sufletul meu există Duhul Domnului. Pentru sufletul şi 
trupul meu există Trupul şi Sângele Domnului. 
 
32. 
După cum sufletul ne pune în mişcare trupul, tot aşa şi Dumnezeu pune în mişcare 
Universul, lumile toate, fără a fi cuprins în ele. Sufletul umple trupul, iar „duhul lui 
Dumnezeu umple lumea" (înŃelepciunea lui Solomon 1,7); sufletul se cuprinde în trup, 
fără a fi „blocat" de el într-un singur loc, fiindcă se poate deplasa oriunde; Duhul 
Domnului nu stă cuprins în lume, nu se închide în lume, ca sufletul în trup. 
 
 
33. 
Hristos, atunci când credinŃa ni-L aduce în inimă, face să se sălăşluiască în ea pacea şi 
bucuria. Nu în zadar se spune despre Dumnezeu: „Sfânt eşti şi cu sfinŃii sălăşluieşti". 
 
34. 
Nu căuta la frumuseŃea chipului, ci la aceea a sufletului omului; nu lua în seamă haina 
(trupul este o haină vremelnică), ci vezi ce anume îmbracă ea; nu te lăsa sedus de o casă 
arătoasă, ci află mai întâi cine stă în ea şi ce fel de om, este. Altminteri vei batjocori 
chipul lui Dumnezeu, îl vei înjosi pe împărat, ploconindu-te în faŃa robului Său, 
nedându-I împăratului nici cea mai mică parte din cinstea ce i se cuvine. Aşijderea, nu 
sta să admiri cât de frumos e tipărită cartea, ci caută să-i descoperi spiritul; căci 
altminteri înjoseşti duhul şi înalŃi trupul, fiindcă litera tipărită e trupul, iar cuprinsul 
cărŃii, duhul. Nu te lăsa vrăjit de armonia sunetelor scoase de instrumente şi de voci 
omeneşti, ci caută să descoperi efectul acestora asupra sufletului sau, cu alte cuvinte, 
care este spiritul lor. Dacă acea muzică îŃi aduce în suflet o stare de linişte, de 
înŃelepciune, de sfinŃenie, ascult-o, nutreşte-Ńi sufletul cu ea. Iar dacă prin ea îŃi pătrund 
în suflet patimi, nu o mai asculta, Ńine-te deoparte de trupul şi de spiritul acelei muzici. 
 
35. 
FiinŃa lăuntrică a omului, liberă de zădărniciile acestei lumi, de bezna în care o Ńine 
firea cea trupească, nelegată în vreun fel de ispitele celui rău, pare a se bucura de o 
libertate mai mare dimineaŃa, îndată după trezirea din somn; atunci ea arată precum 
peştele care se aruncă uneori vesel deasupra luciului apei. în restul timpului ea pare să 
stea într-o umbră aproape compactă, ca legată la ochi, ceea ce o împiedică să vadă 
adevărata ordine a lucrurilor duhovniceşti şi a celor ce sunt percepute prin simŃuri. 
PrindeŃi orele de dimineaŃă, bucuraŃi-vă de ele, acestea arată a fi ca ale unei vieŃi noi, 
care s-a primenit în timpul somnului. Ele preînchipuie într-un fel acea stare când vom fi 
cu toŃii înnoiŃi, în dimineaŃa de obşte a neînseratei zile a învierii, când ne vom dezlega 
de trupul cel muritor. 
 
36. 
Chiar şi atunci când se roagă, omul nu este fiu al libertăŃii, ci, în cea mai mare parte, 
robul necesităŃii şi datoriei. UitaŃi-vă la oricare om, chiar şi la un preot. Oare mulŃi 
dintre cei ce se roagă o fac cu inimă slobodă şi deschisă, cu credinŃă vie şi cu dragoste? 
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37. 
În timpul rugăciunii trecem uneori prin clipe de beznă ucigătoare şi de strângere de 
inimă, care vin de la necredinŃa inimii (necredinŃa este beznă). în aceste momente, nu 
slăbi în duh; gândeşte-te că, dacă s-a stins în tine lumina dumnezeiască, ea rămâne 
mereu, în toată strălucirea şi grandoarea ei, în Dumnezeu, în Biserica Lui, cea cerească 
şi cea pământească, în universul material, în care se face văzută „veşnica Lui putere şi 
dumnezeire" (Romani 1, 20). Să nu crezi că adevărul a slăbit. Adevărul nu slăbeşte 
niciodată, fiindcă el este Dumnezeu însuşi şi tot ce există îşi are în El izvor şi temelie. 
Numai inima ta cea slabă, păcătoasă şi întunecată poate cădea din adevăr, fiindcă, 
uneori, nu este în stare să suporte lumina acestuia şi să-i cuprindă în ea curăŃia. Nu o va 
putea face decât atunci când se va curaŃi sau va fi curăŃită de păcat, acesta fiind cauza 
primordială a întunericului duhovnicesc. Că este aşa ai putea să-Ńi dai seama 
observându-te pe tine însuŃi. Atunci când lumina credinŃei sau a adevărului 
dumnezeiesc trăieşte în inima ta, ea se simte cuprinsă de linişte, de forŃă, de vitalitate; 
când se lipseşte de acestea, devine neliniştită şi neputincioasă, ca o trestie bătută de 
vânt, sleită de orice viaŃă. Nu te lăsa cuprins de această beznă diavolească. Izgoneşte-o 
din inimă cu semnul de-viaŃă-dătătoarei Cruci. 
 
38. 
Nu pregeta a te ruga din inimă, chiar şi la capătul unei zile de muncă istovitoare. Nu fi 
nerâvnitor în sfânta rugăciune, spuneŃi-o toată Domnului, din tot sufletul, Ńinând seama 
că este lucrare închinată Domnului. Dacă ai intrat în horă, joacă. „Dacă ai pus mâna pe 
plug, nu te mai uita îndărăt" (Luca 9, 62). O rugăciune care nu e făcută din inimă, 
nerâvnitoare, nu te va lăsa să dormi (dacă te afli asupra nopŃii) până când nu-Ńi vei 
plânge păcatul înaintea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu se întâmplă cu toŃi, ci doar cu cei 
îmbunătăŃiŃi. Ia aminte, nu pune mai presus de Dumnezeu propriul tău trup, nu te deda 
odihnei trupeşti neglijând cele duhovniceşti. Oricare rân-duială de rugăciune îŃi vei fi 
ales, îndeplineşte-Ńi-o conştiincios (dacă Ńi-ai ales rugăciuni mai lungi, du-le până la 
capăt, cum se cuvine; pe cele scurte, de asemenea). Tot ce faci, fă din toată inima. 
Lucrând cele ale Domnului, să nu-Ńi fie inima îndoită, ca şi cum o jumătate i-ar aparŃine 
lui Dumnezeu, iar cealaltă trupului tău. Domnul Dumnezeu nu-Ńi va răbda viclenia, 
cruŃarea de sine. Te va da diavolului şi acela va face ca inima ta să nu mai cunoască 
pacea, fiindcă ai fost nerâvnitor faŃă de Cel ce este adevărata pace a inimii tale şi Care 
va face întotdeauna toate spre folosul tău, pentru a-Ńi Ńine inima aproape de El. Fiindcă 
orice rugăciune nesinceră îndepărtează inima de Dumnezeu şi o face să se îndrepte 
împotriva omului însuşi. Şi dimpotrivă, orice rugăciune sinceră apropie inima de 
Dumnezeu şi îl face pe om supus Lui. Deci crede ceea ce spui; de te vei grăbi să dai 
gata mai repede rugăciunea, pentru a te bucura mai curând de odihna trupului, vei 
pierde, deopotrivă, odihna trupească şi pacea sufletească. Şi, vai! cu ce chinuri, sudoare 
şi lacrimi se dobândeşte apropierea inimii de Dumnezeu! Am putea face, oare, chiar din 
rugăciunea noastră (neglijentă) un mijloc de a ne îndepărta de Dumnezeu şi Lui să nu-i 
pese de aceasta? Fiindcă lui Dumnezeu îi este milă de noi şi Ńine seamă de strădaniile 
noastre de mai demult. El vrea - iată - să ne determine cu orice chip să ne întoarcem din 
nou la Dânsul şi să o facem din toată inima. Vrea să fim mereu ai Lui. 
 
 
 
39. 
Nici o mişcare a minŃii şi a inimii mele nu se poate produce fără ştirea lui Dumnezeu, 
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Cel ce este pretutindeni. Orice efect are o cauză, orice sfârşit are un început. După 
cuvântul Apostolului: „Nu ca de la noi înşine suntem destoinici să cugetăm ceva ca de 
la noi înşine, ci destoinicia noastră este de la Dumnezeu" (2 Corinteni 3, 5). Viu este 
Dumnezeu, viu este şi sufletul meu! 
 
40. 
Aşa cum curge timpul fără să se oprească, şi trupul meu, atâta vreme cât este în viaŃă, 
se schimbă mereu şi se trece, precum şi lumea întreagă se trece - după cum arată modul 
cum evoluează - de parcă s-ar grăbi spre un sfârşit prestabilit, asemenea unei jucării 
puse în mişcare de un resort. Unde s-ar putea afla ceva stabil? Stabil este ceea ce pune 
în mişcare şi direc-Ńionează totul spre un Ńel anumit. Stabilă, neschimbătoare, este cauza 
primordială a tot ceea ce este creat şi întocmit şi care, ea însăşi, nu este creată şi de 
aceea nu este trecătoare, ci veşnică. Neschimbătoare sunt şi spiritele îngerilor şi 
oamenilor, create după chipul cauzei primordiale. Restul - baloane de săpun! Prin 
aceasta nu subapreciez creaŃia, vreau doar să o pun în raport cu Creatorul şi cu fericitele 
duhuri. 
 
41. 
PreŃuieşte după vrednicie cea mai mare minune a lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui 
viu, cea care se vădeşte în împărtăşirea cu Dumnezeieştile Sale Taine. Ce fel de minune 
este aceasta? Cea care dă pace şi înzdrăvenire inimii celei mortificate de păcat, minunea 
care se arată după o deasă împărtăşire, primită după ce ai trăit un timp în nelinişte şi 
moarte spirituală. Să nu reduci împărtăşania la o deprindere oarecare, la ceva obişnuit şi 
fără importanŃă. Dacă vei gândi aşa, dacă vei înclina către o asemenea concepŃie, îŃi vei 
atrage mânia lui Dumnezeu şi nu vei mai simŃi după cuminecare că ai gustat pace şi 
viaŃă. Purtând o vie recunoştinŃă, pornită din adâncul inimii, acestor daruri dătătoare de 
viaŃă, vei dobândi de la Domnul viaŃă, iar credinŃa îŃi va spori mereu şi mereu. Spaimele 
şi neliniştile vin din necredinŃă. După ceea ce simŃi în timp ce primeşti Sfânta 
împărtăşanie, poŃi fi sigur că necredinŃa te face să rămâi departe de acea viaŃă care îŃi 
stă înainte în Sfântul Potir. Caută să nu le iei în consideraŃie. O, credinŃă! Tu însăŃi eşti 
minunea noastră, mântuirea noastră! „CredinŃa ta te-a mântuit" (Marcu 5, 34). CredinŃa 
vie în adevărul lui Dumnezeu ne face să plecăm întotdeauna de la Domnul în pace. Şi, 
dimpotrivă, necredinŃa nu ne aduce niciodată pace. Şi - vai! - Satana îşi face deseori 
apariŃia după o nevrednică împărtăşire cu Sfintele Taine, încercând în tot chipul să ne 
semene în inimă minciuna sa, adică necredinŃa, fiindcă necredinŃa este tot una cu 
minciuna. 
 
42. 
Ucigaş de oameni fiind de când lumea, diavolul caută şi acum prin orice mijloace să-1 
ucidă pe om, cu minciuna şi cu tot felul de uneltiri. Când se strecoară în inimă sub 
forma necredinŃei sau a vreunei patimi, nu va înceta să-şi descopere mai târziu 
adevărata faŃă şi anume prin neîndurare şi răutate. Atunci când Ńi-ai dat seama că a 
intrat în tine, de cele mai multe ori nu vei reuşi să-1 scoŃi dintr-o dată. Aceasta fiindcă 
diavolul caută să blocheze toate căile prin care ar putea fi scos din inimă şi face aceasta 
cu ajutorul necredinŃei, al cruzimii şi al altor mijioace care îi stau la îndemână. Zadarnic 
te zvârcoleşti în mine, arhanghele căzut! Eu sunt robul Domnului meu Iisus Hristos. Tu, 
cel ce te-ai înălŃat cândva cu trufie, te înjoseşti acum luptându-te atât de cumplit cu 
mine, cel slab! Aşa să-i spui în gând duhului celui rău, care îŃi stă ca un pietroi pe inimă 
şi care te îndeamnă la tot răul. Duhului celui trufaş aceste cuvinte îi cad ca un bici de 
foc; ruşinat de tăria şi de înŃelepciunea ta duhovnicească, el va fugi de tine. îŃi vei da 
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seama îndată de aceasta, vei vedea şi simŃi săvârşindu-se în tine schimbări minunate; nu 
vei mai simŃi apă-sându-Ńi inima povara ucigătoare de suflet; Ńi se va părea că ai devenit 
uşor ca fulgul şi te vei convinge, din proprie experienŃă, că există duhuri ale răului, cele 
de sub cer, care caută mereu să ne ducă spre pierzare, folosindu-se de otrava gândurilor 
negre şi ticăloase, cele care ne înveninează inima, căz-nindu-se să nimicească dragostea 
de oameni şi dorinŃa de a intra în comuniune unii cu alŃii. 
 
 
43. 
Toate nenorocirile mi se întâmplă în minte şi în inimă, astfel încât ele nu pot fi văzute; 
de aceea îmi trebuie un Mântuitor nevăzut, singurul care poate fi călăuză inimii. O, tăria 
mea, Iisuse Fiul lui Dumnezeu! O, lumina minŃii mele, pacea, bucuria, bogăŃia inimii 
mele - slavă łie! Slavă łie Celui ce mă izbăveşti de vrăjmaşii mei nevăzuŃi, cei ce duc 
război în mintea şi în inima mea şi care stau gata să mă ucidă în însuşi izvorul vieŃii 
mele, în locul cel mai sensibil. 
 
44. 
Veghează cu tărie să nu încolŃească în tine trufia. Ea apare însă pe nesimŃite, mai cu 
seamă atunci când te superi şi îŃi ieşi din fire pe alŃii, din cele mai neînsemnate motive. 
 
45. 
Minunata lucrare a Sfintei şi de-viaŃă-dătătoarei Cruci asupra sufletului nostru atins de 
otrava răului arată în chipul cel mai limpede următoarele: .1) că avem un suflet, fiinŃă 
spirituală, şi lucrul acesta este în afara oricărei îndoieli; 2) că există spirite rele care 
acŃionează ucigător asupra sufletului nostru; 3) că îl avem pe Dumnezeul şi Domnul 
nostru Iisus Hristos mereu cu noi, prin dumnezeirea Sa, şi că 4) El ne-a adus prin 
Cruce, prin patimile, răstignirea şi moartea Sa mântuirea, că a surpat prin Cruce puterea 
diavolului. Iată câte dovezi desprindem spre folosul credinŃei noastre din minunata 
lucrare a de-viaŃă-dătătoarei Cruci asupra noastră. 
 
46. 
Cei ce trăiesc viaŃă duhovnicească văd cu ochii inimii cum unelteşte diavolul, cum îi 
călăuzesc pe oameni îngerii păzitori, cum îngăduie Domnul, prin putere Sa, să fim 
supuşi ispitelor şi cum ne aduce mângâiere. 
 
47. 
Pentru a petrece ziua toată sfântă, în pace, fără de păcat, există un singur mijloc: cea 
mai sinceră şi cea mai fierbinte rugăciune, dimineaŃa, îndată ce ne-am sculat din somn. 
Ea ni-L aduce pe Hristos în noi, împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, şi în acest chip dă 
sufletului tărie pentru a Ńine piept asalturilor răului. Dar pentru aceasta trebuie să ne 
păzim inima. 
 
48. 
Uneori, când amărăciunea îŃi cuprinde sufletul, ajungi să-Ńi doreşti moartea. Să mori e 
lesne şi nici nu trebuie să aştepŃi prea multă vreme. Dar oare eşti pregătit pentru 
moarte? Fiindcă nu se poate să nu ştii că după ce vei muri vei fi supus judecăŃii, după 
cum Ńi-ai trăit viaŃa (Evrei 9, 27). Nu eşti pregătit de moarte şi, dacă ar fi să mori acum, 
a-i începe să tremuri din toate mădularele. Nu-Ńi bate gura degeaba, nu mai spune „mai 
bine ar fi să mor", mai curând spune: „cum să mă pregătesc creştineşte de moarte, cu 
credinŃă, cu fapte bune, îndurând cu inimă uşoară toate necazurile şi amărăciunile ce se 
vor abate asupra mea, ca să pot primi moartea fără frică, neînfruntat, cu pace, nu ca pe o 
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teribilă lege a firii, ci ca pe o părintească chemare a părintelui ceresc Cel fără de moarte 
în împărăŃia cea fără de sfârşit, făcută unui sfânt, unui fericit?" Adu-Ńi aminte de acel 
bătrân care ducea în spate o povară grea şi care, nemaivoind să trăiască, a chemat 
moartea. Aceasta, ascultându-1, i-a ieşit în cale, dar bătrânul, speriindu-se, nu şi-a mai 
dorit moartea, preferând să-şi poarte mai departe povara cea grea. 
 
49. 
Văd în închipuire, cu ochii inimii, cum inima mea îl inspiră pe Hristos în sine, cum 
Acela pătrunde în ea, aducându-i, dintr-o dată, pace şi dulceaŃă. Nu mă voi lipsi de 
Tine, Iubitorule de oameni, Tu care eşti respiraŃia şi bucuria mea! Bolnav sunt fără 
Tine. 
 
50. 
Putem, oare, să ne rugăm mai repede fără a dăuna în vreun fel asupra rugăciunii? Pot să 
o facă cei ce au deprins rugăciunea lăuntrică, cea .din inimă curată. Se cuvine ca în 
timpul rugăciunii inima să dorească sincer ceea ce cere; să se pătrundă de adevărul 
cuvintelor rostite, iar pentru o inimă curată acestea vin de la sine. Ea se poate ruga şi 
mai repede, dar numai cu evlavie, deoarece graba ca atare nu poate vătăma rugăciunea, 
adevărul (sinceritatea) ei. Dar cei ce n-au ajuns să se roage cu toată inima trebuie să se 
roage fără grabă, aşteptând ca fiecare cuvânt al rugăciunii să-şi găsească ecou 
corespunzător în inimă. Dar cel ce nu a deprins practica rugăciunii contemplative nu 
poate obŃine cu uşurinŃă aceasta. Iată de ce pentru unii ca aceştia trebuie să devină 
regulă obligatorie rostirea rară a cuvintelor rugăciunii. Aşteaptă ca fiecare cuvânt să-Ńi 
trezească în inimă propriul său ecou. 
 
51. 
În inima omului se produce fie apropierea de Dumnezeu, fie îndepărtarea de El şi, în 
acelaşi timp, pace şi bucurie sau tulburare, spaimă, apăsare, viaŃă sau moarte 
duhovnicească. De cele mai multe ori apropierea se produce când avem necazuri şi 
când doar Domnul, spre Care ne îndreptăm cu toată inima, ne poate izbăvi de ele. Aşa 
ni se apropie inima de El. îndepărtarea survine atunci când nu ducem lipsă de nimic, 
când ne bucurăm de belşugul bunurilor pământeşti, care îl fac să se trufească pe omul 
vechi, trupesc. Inima omului pierde credinŃa şi îl uită pe Dumnezeu, Judecătorul şi 
Binefăcătorul său, tocmai atunci când omul devine avid de bogăŃie, de slavă, de faimă 
şi când le-a obŃinut pe acestea. Atunci uită de nemurirea sufletului, uită datoria de a-L 
iubi din toată inima pe Dumnezeu, pe fiecare om, ca pe sine însuşi. 
 
52. 
Aşa cum un om rău, când vine să-i ceară ceva unui om bun, blând şi smerit, pentru a-şi 
asigura succesul cererii, caută el însuşi să se asemene aceluia, tot astfel şi creştinul, 
când vine să se roage Domnului, sau preacuratei sale Maici, sau îngerilor şi sfinŃilor, 
pentru succesul rugăciunii sale trebuie să se asemene, pe cât îi este cu putinŃă, 
Domnului însuşi, Preacuratei Sale Maici, îngerilor sau sfinŃilor. Iată în ce constă 
secretul ca rugăciunea noastră să-şi atingă scopul şi să fie grabnic auzită. 
 
53. 
Dumnezeu, Cel în trei ipostasuri, mă vede şi mă aude. Este convingerea care îmi 
însufleŃeşte inima cu prisosinŃă, mi-o umple de pace şi bucurie. Mă vede şi Maica 
Dumnezeu-Cuvântului, îmi aude rugăciunile şi suspinele către Ea şi aceasta este tot o 
convingere mângâietoare, care se confirmă necontenit în fapt. Umbla-voi întotdeauna, 
simŃind pretutindeni prezenŃa şi ochiul lui Dumnezeu. 
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54. 
Dovadă hotărâtoare că diavolul există în lume o reprezintă faptul că oamenii nu simt, 
sau simt într-o prea mică măsură (deşi unii încearcă să simtă) mila lui Dumnezeu în 
făptură, puterea Lui proniatoare şi răscumpărătoare. Există deci şi cel ce se împotriveşte 
din răsputeri la tot ce e bun şi drept. 
 
55. 
Unirea cu Dumnezeu este Ńelul de căpetenie al vieŃii noastre, iar păcatul se opune 
acestuia, la modul absolut. De aceea, fugiŃi de păcat ca de cel mai cumplit vrăjmaş, ca 
de cel ce ucide sufletul, pentru că o viaŃă fără Dumnezeu înseamnă moarte. Să ne 
pătrundem de menirea noastră, să Ńinem minte mereu că obştescul nostru stăpân ne 
cheamă să ne unim cu El. 
 
56. 
Un creştin trebuie să aibă mai întâi de toate inimă curată, pentru a-L putea vedea pe 
Dumnezeu, aşa cum ni se arată El, cu dragostea pe care ne-o poartă şi cu toate 
desăvârşirile Sale; cu frumuseŃea îngerilor, cu toată slava Stăpânei noastre - frumuseŃea 
sufletului şi măreŃia Ei de Maică a lui Dumnezeu, cu frumuseŃea sufletului sfinŃilor lui 
Dumnezeu şi cu dragos tea pe care o nutresc ei faŃă de noi. Trebuie să-i vedem aşa cum 
sunt ei înşişi, trebuie să vedem şi să pătrundem adevărurile credinŃei creştine cu toate 
tainele ei, să le percepem măreŃia, să cunoaştem, de asemenea, starea sufletelor noastre 
şi îndeosebi să ne cunoaştem păcatele. O inimă necurată, închinată spre dobândirea 
celor pământeşti, nutrind în sine pofte ale trupului, pofte ale ochiului şi poftirea faimei 
părmânteşti nu poate vedea şi cunoaşte nimic din toate cele de care am vorbit mai 
înainte. 
 
57. 
Rugăciunea este înălŃarea minŃii şi a inimii către Dumnezeu. Este limpede aşadar că nu 
se poate ruga cel ale cărui minte şi inimă sunt legate strâns de ceva pământesc - bani 
sau onoruri - sau a cărui inimă stă în robia unor patimi - ură, invidie. Aceasta pentru că 
patimile de cele mai multe ori înlănŃuie inima, după cum Dumnezeu o lărgeşte, 
dăruindu-i adevărata libertate. 
 
58. 
Este mai presus de orice închipuire cum se uneşte Hristos însuşi cu semnul Crucii, 
dându-i minunata putere de a stârpi patimile, de a-i izgoni pe demoni, de a da împăcare 
sufletelor zbuciumate. După cum tot mai presus de închipuire este şi atunci când Duhul 
Domnului nostru Iisus Hristos se uneşte cu pâinea şi vinul, prefăcându-le în trup şi 
sânge şi când ne curăŃeş-te desăvârşit sufletul de păcate, aducându-i pace cerească şi 
linişte, făcându-1 bun, blând, smerit, plin de credinŃă pornită din inimă şi de nădăjduire. 
Aceasta se explică în parte prin aceea că Duhul Domnului nostru Iisus Hristos cel 
atotputernic şi atotziditor este pretutindeni şi că pretutindeni El poate „să cheme la 
fiin Ńă cele ce încă nu sunt" (Romani 4, 17), cu atât mai mult să facă altceva din ceea ce 
este. Şi pentru ca o inimă puŃin credincioasă să nu-şi închipuie că Crucea sau numele 
lui Hristos lucrează de la sine, şi nu prin Hristos, nici singură Crucea, nici chemarea 
numelui lui Hristos nu vor face minuni atunci când creştinul nu îl va vedea cu ochii 
inimii sau ai credinŃei pe Hristos Domnul şi nu va crede din inimă tot ce a săvârşit EI 
pentru mântuirea noastră. 
 
59. 
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Iată, Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Matei 28, 20). Aşadar, 
Stăpâne, Tu eşti cu noi în toate zilele; nu trăim nici o zi fără Tine, fără prezenŃa Ta. O, 
cât de real şi cât de esenŃial sălăşluieşti Tu în Sfintele Taine! Tu iei, Stăpâne, la fiecare 
Liturghie un trup întru totul asemănător cu al nostru, în afară de păcat, şi ne hrăneşti cu 
Trupul Tău dătător de viaŃă. Prin Sfintele Taine eşti întreg în noi, Trupul Tău se uneşte 
cu trupul nostru şi Duhul Tău se uneşte cu sufletul nostru. Percepem, simŃim această 
unire dătătoare-de-viaŃă, liniştitoare şi dulce. SimŃim că, unindu-ne cu Tine în Sfânta 
Euharistie, devenim acelaşi Duh cu Tine, după cum s-a spus: „Cel ce se alipeşte de 
Domnul este un duh cu El" (1 Corinteni 6, 17). Ne facem asemenea łie, buni, blânzi şi 
smeriŃi, după cum ai zis despre Tine însuŃi: „Că sunt blând şi smerit cu inima" (Matei 
11, 29). Este adevărat că adesea trupul nostru cel viclean şi nevăzător sau stăpânul 
veacului acestuia care sălăşluieşte în păcătosul nostru trup ne şopteşte că în Sfintele 
Taine se află doar pâine şi vin, nu însuşi Trupul, şi însuşi Sângele Domnului, chemând 
în ajutor, ca pe nişte martori vicleni, simŃurile văzului, gustului şi mirosului. Noi însă 
nu dăm ascultare clevetirilor celui rău şi cugetăm după cum urmează: la Tine, Doamne, 
totul este cu putinŃă; Tu creezi trupurile oamenilor, animalelor, peştilor, păsărilor, 
reptilelor, ale tuturor făpturilor. N-ai putea oare Tu, Care „pretutindenea eşti şi toate le 
împlineşti", să-łi creezi propriul Tău trup? Oare ce sculptor, lucrând statui pentru alŃii, 
n-ar fi în stare să-şi facă propria sa statuie? Şi nu numai atât. Tu eşti Cel ce poŃi preface 
un obiect neînsufleŃit într-o fiinŃă vie, precum toiagul lui Moise într-un şarpe, nimic nu 
este la Tine cu neputinŃă. Oare nu-łi poŃi face łie însuŃi Trup din pâine şi vin, acestea 
fiind atât de apropiate trupului nostru şi care, întrebuinŃate ca hrană şi băutură, se prefac 
în carnea şi sângele nostru? Tu faci în aşa chip încât credinŃa noastră să nu ne fie pusă 
la încercare mai mult decât am putea suporta; Tu nu prefaci un bulgăre de pământ în 
preacuratul Tău Trup şi preacuratul Tău Sânge, ci pâinea cea albă, moale, curată şi 
plăcută la gust; nu faci Sângele Tău din apă, ci din vin, care seamănă la culoare cu 
sângele (vinul care e numit în Scriptură sângele strugurelui (Sirah 50, 17), plăcut la gust 
şi care veseleşte inima omului. Tu cunoşti neputinŃa noastră, slaba noastră credinŃă şi de 
aceea ai binevoit să Te foloseşti, în Taina Trupului şi Sângelui Tău, de acele elemente 
care se potriveau cel mai bine. Să credem deci cu tărie că sub aparenŃa pâinii şi vinului 
ne împărtăşim cu adevăratul Trup şi adevăratul Sânge ale lui Hristos şi că, în Taina 
împărtăşaniei, Domnul va fi cu noi „în toate zilele, până la sfârşitul veacului" (Matei 
28, 20). 
 
60. 
Am putea spune că sufletul nostru este o reflectare a chipului lui Dumnezeu. Cu cât 
aceasta este mai fidelă şi mai clară, cu atât sufletul ne este mai luminos şi mai liniştit. 
Cu cât Dumnezeu ni se reflectă în suflet într-o mai mică măsură, cu atât el este mai 
întunecat şi mai neliniştit. Şi fiindcă la noi sufletul e totuna cu inima, se cuvine ca în ea 
să se reflecte, prin simŃăminte, prin recunoştinŃa noastră, adevărurile dumnezeieşti şi să 
lipsească cu desăvârşire tot ceea ce ar putea reflecta minciuna. Simte dragostea lui 
Dumnezeu în preacuratele Taine, simte adevărul tuturor rugăciunilor; inima noastră e 
ca o oglindă. Adevărul trebuie să ni se reflecte deplin şi exact în inimă, precum 
obiectele lumii exterioare într-o oglindă obişnuită. 
 
61. 
E bine, cum nu se poate mai bine, să faci fapte bune. Omul bun este împăcat cu sine, 
este prietenul lui Dumnezeu, este şi altora plăcut. Cel ce face binele atrage fără să vrea 
asupra-i toate privirile. De ce? Fiindcă, atunci când simŃi o mireasmă plăcută, te opreşti 
fără să vrei să o miroşi. PriviŃi înfăŃişarea unui om care stăruie în fapte bune, chipul său. 
Cum arată la faŃă? Ca şi un chip îngeresc. BlândeŃea şi smerenia se revarsă din el, pe 
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toŃi îi cucereşte fără să vrea cu frumuseŃea sa. LuaŃi aminte şi cum vorbeşte: răspândeşte 
şi mai mult bună mireasmă. Parcă v-aŃi afla faŃă către faŃă cu sufletul lui, topiŃi de 
dulceaŃa unei dulci convorbiri. 
 
62. 
Dragostea aduce linişte şi destinde în chip plăcut inima, o însufleŃeşte, în timp ce ura o 
chirceşte chinuitor şi o tulbură. Cine urăşte pe alŃii, acela se chinuie şi se tiranizează pe 
sine; e prostul proştilor. 
 
63. 
Când trupul vă este atins distrugător de vreo boală, nu cârtiŃi împotriva lui Dumnezeu, 
ci mai bine spuneŃi: „Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat" 
(Iov 1, 21). V-aŃi obişnuit să vă consideraŃi trupul ca pe o proprietate inalienabilă şi nu 
este deloc aşa, fiindcă trupul vostru este templu al lui Dumnezeu. 
 
64. 
Există, oare, o mai înaltă slujire decât cea preoŃească? Preotul vorbeşte mereu cu 
Domnul şi Acela îi răspunde; la orice ierurgie, la orice rugăciune, Domnul dă un 
răspuns. Putea-va oare preotul, atunci când este asaltat de patimi, să nu-şi aducă aminte 
că patimile sunt josnice, necurate, mai cu seamă pentru un preot, că nu trebuie să le lase 
să pătrundă în inimă, acolo unde trebuie să sălăşluiască deplin doar Iisus Hristos? 
Preotul nu este om, ci înger. Toate cele lumeşti trebuie să le lase deoparte în urma sa. 
Doamne Iisuse! îmbrăca-se-vor preoŃii Tăi cu dreptate (Psalmul 131,9), pentru a nu uita 
niciodată înalta lor chemare şi pentru a nu se lăsa prinşi în capcanele lumii acesteia şi 
ale diavolului, pentru a îndepărta de la inimile lor grijile veacului şi înşelăciunea 
bogăŃiei şi poftele după celelalte care pătrund în inima lor (cf. Marcu 4, 19). 
 
65. 
Multe şi felurite sunt căile prin care diavolul ne pătrunde în suflet, îndepărtându-1 de 
Dumnezeu şi căutând să ne subjuge cu întrea-ga-i fiinŃă întunecată, plină de ură şi 
ucigătoare. Orice mişcare a patimilor devine pentru el o cale de acces şi nu scapă nici 
cea mai mică ocazie ca să o folosească. Şi căile Duhului Sfânt sunt de asemenea multe 
şi felurite: calea credinŃei sincere, a inimii smerite, a iubirii din toată inima de 
Dumnezeu şi de semeni ş.a. Nenorocirea este că ucigătorul de oameni caută prin toate 
mijloacele să pună stavilă acestor căi. Cea mai obişnuită cale pe care ne putem întoarce 
la Dumnezeu, noi păcătoşii, cei ce L-am părăsit, ducându-ne într-o Ńară îndepărtată, este 
aceea a trecerii prin grele suferinŃe şi a plângerii cu lacrimi amare. Şi Sfânta Scriptură, 
şi experienŃa arată că, pentru a se apropia de Dumnezeu, păcătosul trebuie să sufere, să 
se tânguiască, să verse lacrimi, să-şi vindece inima de făŃărnicie. „PătrundeŃi-vă de 
durere. întrista-Ńi-vă şi vă jeliŃi" (Iacov 4,9). Lacrimile au puterea să ne cureŃe 
întinaciunea inimii, iar suferinŃele ne sunt de trebuinŃă fiindcă prin ele scad, mântuitor, 
pornirile păcătoase ale inimii. O inimă întoarsă spre sine poate vărsa mai lesne lacrimi 
de pocăinŃă. 
 
 
 
 
 


