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7CEA DINTÂI S"PT"MÂN"

„Fiule, d!-mi inima ta!, zis-a Domnul” /Pilde 23:26/

1. Mai presus de toate gânde!te-te la Dumnezeu, c"ci 
!i Dumnezeu se gânde!te la tine mai presus de toate. 
Precum p"storul se gânde!te la oaia cea r"t"cit" mai 
mult decât la întreaga turm", a!a !i Dumnezeul t"u 
se gânde!te la tine, care te pierzi în p"cat, mai mult 
decât la to#i îngerii din ceruri.
2. A cugeta la Dumnezeu nu înseamn" a cerceta 
fiin#a lui Dumnezeu, ci înseamn" a cerceta !i a afla 
ce a!teapt" Dumnezeu de la om.
3. Cel ce cump"r" nuci nu caut" la coaj", ci la miez. La 
fel !i cel ce cump"r" ou". $i a!ijderea cu nenum"rate 
lucruri din lume, oamenii le caut" pe cele nev"zute 
!i nu pe cele v"zute. $i Dumnezeul t"u caut" la tine 
dup" inim". Prin coaja cea trupeasc", El prive!te în 
miezul t"u, în inima ta, !i caut" la inima ta. Fiul meu, 
d"-i inima ta!
4. În inim", Ziditorul a pus temelia vie#ii. În inim" 
via#a se z"misle!te, purcede, cre!te !i se îndreapt" 
spre mormânt !i dincolo de mormânt. Oare cât 
pre#uie!te omul despre care to#i spun: e de!tept, 
dar nu are inim"? Dumnezeu nu va cere de la el 
de!tept"ciune, ci inim". C"ci s’a zis: „ce este nebun 
al lui Dumnezeu, mai în#elept decât oamenii este.” 
/I Cor. 1:25/
5. Sau cât pre#uie!te omul despre care se spune: e 
bogat, dar nu are inim"? Oare î!i va duce bog"#ia 
în cealalt" lume !i o va d"rui Celui a c"rui vistierie 



8 sânt p"mântul !i cerul, !i soarele !i stelele !i toate 
împ"r"#iile !tiute !i ne!tiute?
6. Sau ce-i ajut" omului puterea !i frumuse#ea cea 
trupeasc"? Oare nu întâlnim zilnic pe cei ce în 
tinere#i erau puternici !i frumo!i, iar acum, gârbovi#i 
!i tra!i, se sprijin" ori în baston, ori de mâna cuiva? 
Multora, puterea !i frumuse#ea trupeasc" le-a 
slujit, din nefericire, la putrezirea inimii înainte de 
putrezirea pielii !i oaselor.
7. Ferici#i sânt cei ce din tinere#e nu s’au îndr"gostit 
de nici o frumuse#e trec"toare !i muritoare, ci de 
Ziditorul lor, a c"rui putere nu sl"be!te !i a c"rui 
frumuse#e nu piere! La dragostea lor, Dumnezeu va 
r"spunde cu dragoste însutit", !i inima lor Dumnezeu 
o va rândui lâng" inima Sa.
8. Postul înseamn" sl"birea leg"turii inimii cu 
lumea !i înt"rirea leg"turii inimii cu Dumnezeu. 
Aminte!te-#i !i cuget" la aceasta în cea dintâi 
s"pt"mân" a Marelui Post.
9. Înt"rirea leg"turii cu Dumnezeu aduce bucurie în 
inim". De aceea se cite!te la începutul Postului din 
c"r#ile biserice!ti: „Iat", a venit veselitoarea vreme a 
postului!”
10. Aminte!te-#i numele acelor m"rimi duhovnice!ti 
care, cu postul, au sl"bit leg"turile lor cu lumea !i 
au înt"rit leg"turile cu Dumnezeul cel Viu – Sfin#ii 
Antónie, Pável, Efthímie, Avxentie, Avrámie, Sávva, 
Visaríon, Vitálie, Gherásim, Chiriac, Zosíma, 
Haríton, Efrém, Arsénie, Carion, Zaharia, Sávva 
cel Sfin#it, Siméon !i Alípie Stâlpnicii, Onúfrie, 
Pahómie, Pétru !i Athanasie Athoni#ii, !i cei 
dimpreun" cu dân!ii.
11. Aminte!te-#i !i de Dumnezeu purt"toarele fecioare 



9!i femei, a c"ror inimi au fost umplute de dragoste c"tre 
Hristos – Sfintele %écla, Xenía, Evpraxía, Anastasía, 
Matróna, Sarà, Maria Eghipteanca, Pelaghía, %aisía, 
%eodúla, Vasilísa !i cele dimpreun" cu ele.
12. Dac" î#i sânt departe dup" loc sau dup" vreme, 
atunci aminte!te-#i de acele sl"vite nume din neamul 
t"u – Sfânta Parascheva, Sfântul Sava, slava Serbiei, 
Sfin#ii Ioanníchie de la Devici, Pétru de la Kori!a, 
Vasílie al Ostrogului, Prohor, Gavriíl, Ioachim, 
Ioánn al Rilei, Naúm al Ohridei, Nectárie al Bitoliei 
!i mul#i, mul#i al#ii care cu postul au sfin#it trupurile 
lor !i cu rug"ciunea au sfin#it #ara în care vie#uie!ti.
13. Ei to#i acela!i glas au auzit: „Fiule, d"-mi inima 
ta!” Acelui glas au r"spuns !i inima lor întru totul au 
dat-o Dumnezeului !i Ziditorului lor.



10 A DOUA S"PT"MÂN"

„Mai înainte de toate cele ce se p!zesc, p!ze"te-#i inima, 
c!ci din ea izvor!"te via#a.” /Pilde 4:23/

1. Gospodarul î!i p"ze!te de p"s"ri #arina îns"mân#at", 
!i de omizi livada !i î!i p"ze!te de fiare stâna, dar 
nimic altceva nu î!i p"ze!te gospodarul precum 
casa de tâlhari, de foc, de ape, de fulgere, !i de toat" 
necur"#ia. Ce e casa pentru gospod"rie, este inima 
pentru om. Pentru acesta s’a zis: „Mai înainte de 
toate cele ce se p"zesc, p"ze!te-#i inima.”
2. Din inim" izvor"!te sânge, iar în sânge e sufletul. 
Precum e sufletul în inim", a!a e în tot omul. Dac" 
apa în izvor este s"rat", este s"rat" !i în râu; dac" e 
dulce în izvor, va fi dulce !i în râu. Cum e izvorul, 
a!a-i !i v"rsarea râului.
3. Dac" !arpele te mu!c" de deget, otrava lui n’ar 
lucra, dac" sângele n’ar duce-o la inim". Când 
doctorul pune pe deget un leac, leacul nu ar ajuta 
dac" sângele nu l-ar duce la inim". La inim" ajunge 
!i otrava, !i leacul. Tot ce otr"ve!te via#a !i tot ce 
lecuie!te via#a trebuie s" ajung" la inim" !i s" treac" 
prin inim".
4. Acolo unde este centrul sistemului circulator 
sanguin trupesc, acolo este !i centrul sistemului 
circulator duhovnicesc. Inima trupeasc" este organ al 
inimii duhovnice!ti. $i chiar dac" asta este realitatea, 
totu!i !i aceast" realitate e o mare tain".
5. Cu adev"rat de nep"truns este aceast" tain" pentru 
mintea noastr", pentru c" mintea este mai mic" 



11decât inima, iar inima cuprinde mintea, nu mintea 
inima. Partea nu în#elege întregul !i nici cele mai 
de jos nu în#eleg cele înalte. Dumnezeu a!a a vrut !i 
a!a a rânduit. Fericit este cel ce mai pu#in cerceteaz" 
tainele fiin#ei lui Dumnezeu !i mai mult ascult" de 
poruncile lui Dumnezeu !i mai mult simte iubirea 
lui Dumnezeu în inima lui!
6. Sufletul este înve!mântat în porfira sângelui; iar 
când ve!mântul este a!a de sim#itor, cu atât mai mult 
este ceea ce acoper" ve!mântul! Precum un pai poate 
molipsi !i strica sângele, a!a !i un singur cuvânt, o 
singur" privire, un singur gând poate molipsi !i 
strica sufletul.
7. De aceea, s" ascul#i de doctorul omenesc când 
te înva#": Îngrije!te-te de sângele t"u! Dar cu atât 
mai mult, s" ascul#i de doctorul Dumnezeu, când 
î#i porunce!te: Mai înainte de toate cele ce se 
p"zesc, p"ze!te-#i inima, c"ci din ea izvor"!te via#a. 
P"ze!te-#i inima în inim", miezul în coaj", flac"ra 
în sânge, via#a în ve!mântul trupului. Mai înainte 
de toate cele ce se p"zesc, p"ze!te-#i inima, fiul meu 
– zice Domnul.
8. Când !arpele mu!c" mâna, mâna se leag" cu un 
garou, ca sângele otr"vit din mân" s" nu se duc" 
în inim" !i s" strice izvorul sângelui. Când auzi un 
cuvânt r"u, astup"-#i auzul, ca otrava cuvântului s" 
nu coboare pân" la inima ta !i s" nu strice izvorul 
vie#ii tale, fiul meu!
9. Când vine bog"#ia, nu î#i lipi inima de ea, spune 
În#elepciunea în Cartea Vie#ii. Îngr"de!te-#i inima 
de bog"#ie cu un gard înalt pân" la ceruri, ca inima 
ta neîntinat" !i curat" s" se p"zeasc" pentru Cel ce o 
caut" zicând: Fiule, d"-mi inima ta!



12 10. Mai st" scris în Cartea Vie#ii: Inima împ"ratului 
este în mâna lui Dumnezeu. Dac" împ"r"#e!ti asupra 
patimilor atunci e!ti un împ"rat adev"rat. Atunci 
inima ta este în mâna lui Dumnezeu. Iar aceast" 
mân" conduce f"r" gre!al" inima ta !i o îndreapt" 
spre împ"r"#ia luminii !i a vie#ii ve!nice.
11. Dac" în cea dintâi s"pt"mân" a Postului Mare #i-
ai înt"rit convingerea c" inima ta este a Dumnezeului 
!i Tat"lui t"u; dac" te-ai hot"rât cu t"rie s" i-o dai 
Lui, atunci în a doua s"pt"mân" înva#" s" î#i p"ze!ti 
inima. Deprinde-te cu lupta vitejeasc" pentru 
neîntinarea !i cur"#ia inimii tale, pentru a putea 
întoarce acest dar Celui ce #i-a d"ruit toate.
12. Lumineaz"-#i inima cu credin#a, înt"re!te-o 
cu n"dejdea, înc"lze!te-o cu dragostea, c"de!te-o 
cu rug"ciunea, cur"#"-o cu lacrimile, hr"ne!te-o cu 
Sângele Domnului !i o înal#" spre cer precum o 
candel" aprins". Numai a!a vei putea a!tepta cu pace 
trecerea din aceast" lume p"mânteasc" în lumea 
cereasc", f"r" cutremurul p"c"tosului sau mustrarea 
con!tiin#ei. De aceea, în aceast" a doua s"pt"mân" 
a Postului Mare, înnoie!te des sfatul Tat"lui: Mai 
înainte de toate cele ce se p"zesc, p"ze!te-#i inima, 
c"ci din ea izvor"!te via#a.



13A TREIA S"PT"MÂN"

„Fie ca inima ta s! nu pizmuiasc! pre cei p!c!to"i, mai 
bine fii mereu în frica Domnului.” /Pilde 23:17/

1. E!ti om botezat, adic" cur"#it de necur"#ia dintru 
început !i plivit de buruiana cea str"veche. Necur"#ia 
cea dintru început !i buruiana cea str"veche au 
izvorât din p"catul cel dintru început !i str"vechi al 
str"mo!ilor. Oare pre#uie!ti cum se cuvine mila !i 
prea-marele dar ce #i s’a dat prin botez?
2. Dintr’o cocin" murdar", botezul a f"cut din tine 
Biseric". A!adar, ce invidie po#i avea oare în inim" 
fa#" de cei ce preschimb" iar"!i o dumnezeiasc" 
Biseric" în cocin" murdar"? Inima ta s" nu invidieze 
pe cei p"c"to!i.
3. Sau dac" cuiva i se cur"#", lumineaz", t"mâiaz" 
!i împodobe!te casa; !i acesta, în loc s" #in" casa sa 
în astfel de rânduial", ia lopata !i arunc" peste u!i !i 
ferestre toat" necur"#ia – îl vei invidia, oare, sau îl 
vei plânge?
4. Însu!i Domnul Dumnezeu a cur"#it prin botez 
pe tot omul botezat. Frica ar trebui s" te cuprind" în 
fa#a acestui gând, frica lui Dumnezeu, care a venit 
pentru a sp"la, lumina, rena!te !i mântui pe oameni.
5. Precum curg lacrimile din pricina unei mari triste#i, 
dar !i din pricina unei mari bucurii, a!a !i frica îl 
cuprinde pe om din pricina unei mari r"ut"#i, dar 
!i din pricina unei mari jertfe. Dumnezeu S’a ar"tat 
în Hristos ca o slug" pentru a cur"#i casa ta, pentru 
a preschimba cocina în Biserica din inima ta. Oare 



14 nu te cuprinde frica de atâta smerenie a Împ"ratului 
Împ"ra#ilor? $i oare nu te cuprinde frica când vezi 
pe omul botezat când p"c"tuie!te? Cu adev"rat, nu 
este ceva mai nebunesc decât a invidia pe p"c"tos. 
Nebunie e !i a-l invidia pe cel drept, mare nebunie – 
dar a-l invidia pe p"c"tos e cel mai nebunesc lucru.
6. Ce este p"c"tosul? Este un sinuciga! incon!tient. 
Este un om ca orice om, care î!i dore!te via#a, îns" 
neîncetat agonise!te moarte întru sine. Sau: este un 
om care î!i dore!te s"n"tate, dar neîncetat ia otrav". 
Oare îl vei invidia?
7. Dac" îl invidiezi pe p"c"tos, care alearg" dup" 
umbrele trec"toare ale acestei lumi, îi e!ti tovar"! în 
nebunie. El este nebun pentru c" vrea s" prind" ceea 
ce nu poate cuprinde, iar tu pentru c", cu invidia, 
î#i otr"ve!ti inima. Dac" î#i pare r"u pentru el !i îl 
îndrep#i, îi faci bine !i #ie !i lui, î#i înt"re!ti inima ta, 
iar pe a lui o vindeci.
8. O legend" pomene!te de doi vecini boga#i. Unul 
p"timea din pricina iubirii de argin#i, iar cel"lalt din 
invidie pentru primul. Amândoi au murit în aceea!i 
zi. Prietenii lor s’au sf"dit care dintre cei doi era 
mai bun. Ca s" sfâr!easc" cearta, ei s’au hot"rât s" 
deschid" cele dou" trupuri !i s" scoat" inimile celor 
doi – !i dup" inim" s"-i pre#uiasc". La cel iubitor 
de argin#i au g"sit o piatr" în loc de inim", iar la cel 
invidios au g"sit un !arpe în loc de inim". $arpele 
a s"rit !i s’a ascuns sub acea piatr". O, fratele meu, 
inima ta s" nu-i invidieze pe cei p"c"to!i! Invidia 
este un !arpe care se hr"ne!te cu inima ta.
9. În aceast" a treia s"pt"mân" a Postului Mare, 
l"rge!te-#i inima, ca s" ias" toat" invidia. $tii cum 
le gr"ie!te Corinthenilor preaîn#eleptul Pavel: Gura 



15noastr" s’a deschis c"tre voi, Corintheni, inima 
noastr" s’a l"rgit. /II Cor. 6:11/ Unde este invidie, 
gura se strânge !i nu vrea s" gr"iasc" aproapelui, iar 
inima se strânge, se contract" !i se împu#ineaz".
10. Gânde!te-te, oare cu câte mii s’ar împu#ina r"ut"#ile 
din patria ta dac" ar pieri invidia dintre oameni? $i 
cât s’ar împu#ina certurile !i iubirea de sine? $i cât s’ar 
împu#ina r"scoalele !i r"zboaiele !i v"rs"rile de sânge 
!i urâciunea? – Doar de nu ar fi invidia!
11. Ai grij" s" nu te în!eli. Invidia nu se înf"#i!eaz" 
sub numele ei adev"rat. Curvia se ascunde sub numele 
dragostei, iubirea de argin#i sub numele chiverniselii, 
jocurile de noroc sub numele divertismentului, 
be#ia sub numele iubirii de prieteni, iar invidia sub 
numele drept"#ii !i egalit"#ii. $i în tine însu#i invidia 
se înf"#i!eaz" ca o revolt" împotriva nedrept"#ii !i 
inegalit"#ii. O, fiul meu, ai grij" s" nu te în!eli. Tot 
tâlharul ce vine la u!" strig": Eu sânt binef"c"torul !i 
prietenul t"u. P"ze!te-te s" nu te în!ele gl"suirea lui 
!i nu deschide u!a ta.



16 A PATRA S"PT"MÂN"

„Din inim! ies gânduri rele, ucideri, preacurvii, curvii, 
furti"aguri, m!rturii mincinoase, hule. Acestea sânt care 
spurc! pre om.” /Mat. 15:19/

1. Aceste cuvinte le-a spus Domnul t"u, fiule. Acestea 
Le-a spus Evreilor necre!tina#i a c"ror inim", din 
pricina p"catului str"mo!esc !i p"catului lor, se 
preschimbase în izvor nu al vie#ii, ci al mor#ii !i a 
toat" putreziciunea.
2. Inima este un izvor, iar gura este un râu. Iar c" a!a 
stau lucrurile d" m"rturie Atoate!tiitorul, Care în trup 
a umblat pe p"mânt, cu aceste cuvinte: Din prisosin#a 
inimii gr"ie!te gura. /Mat. 12:34/ A!adar, limba 
noastr" este vestitorul inimii noastre. Ce cuvinte sânt 
în inim", acelea!i cuvinte-s !i pe limb"; !i ce urâciune 
e în inim", aceea!i urâciune-i !i pe limb". Ceea ce se 
afl" în inim" se vars" !i se prelinge pe buze.
3. Adânc" e inima omului, zis-a prorocul. O, 
Doamne, cât de adânc" e inima omului! În inima 
omului totul se poate cuprinde, dar numai Tu, 
Dumnezeul nostru, o po#i cuprinde. $i cur"#ia 
îngerilor !i necur"#ia iadului î!i poate g"si locul 
în inima omului. Barometrul inimii omului are 
însemnate toate grada#iile, de la talpa iadului pân" 
în t"ria cerurilor.
4. De aceea s’a zis: Mai înainte de toate cele ce se 
p"zesc, p"ze!te-#i inima, c"ci din ea izvor"!te via#a. 
Izvor"!te via#" dac" o p"ze!ti; iar, de nu o vei p"zi, va 
izvorî toat" urâciunea.



175. $i una, !i alta. A!adar, p"ze!te !i p"streaz" izvorul 
vie#ii din tine, ca s" nu se tulbure. Tu e!ti botezat, !i 
botezul e mare lucru. E!ti îmb"iat în ap" !i în duh. Fiul 
lui Dumnezeu s’a pogorât !i te-a îmb"iat, precum o 
maic" î!i îmb"iaz" pruncul murdar. El a cur"#it inima 
ta !i a f"cut-o izvor al vie#ii. $i tu, ce faci? Oare nu e!ti 
f"r" de minte când p"c"tuie!ti? Oare prin p"cat nu 
preschimbi izvorul vie#ii într’un izvor al mor#ii?
6. O, Dumnezeul nostru, Cel ce pretutindenea e!ti, 
cât de bine este pentru om a-!i preda inima în mâinile 
Tale decât a o c"l"uzi cu propriile mâini! Cu adev"rat 
primejdios lucru este pentru om a-!i c"l"uzi inima 
cu muritoare mâini! Tu, Doamne, dintotdeauna ai 
!tiut asta. Iar Tu, îndat" ce i-ai d"ruit omului inima 
– aceast" nem"rginit" !i tainic" minune! – p"rinte!te 
l-ai sf"tuit: Fiule, d"-mi inima ta! Adic", întoarce 
dar din darul Meu, pentru a nu-l pierde.
7. Mul#i vorbesc despre voia slobod" a omului. Sânt 
oameni slobozi întru bine, iar al#ii slobozi întru r"u. 
Slobod întru bine este cel ce î!i pred" libertatea celui 
mai slobod, adic" Celui ce este cel mai slobod, ca s" 
o foloseasc" spre bine. Slobod întru r"u este cel ce 
vrea s" foloseasc" singur libertatea sa, !i atunci, f"r" 
s" bage de seam", o pred" Tiranului, celui ce este cel 
mai lipsit de libertate.
8. Oare nu ai v"zut vreun copil c"ruia maica i-a dat 
cu#itul s" taie pâine, !i copilul #ine cu#itul, iar mama 
#ine cu#itul copilului? A!a, de fapt, mama e cea care 
taie cu cu#itul, chiar dac" copilului i se pare altminteri. 
Dac" copilul împinge mâna mamei, atunci nu va t"ia 
pâinea, ci se va t"ia pe sine. Oare nu este aceasta 
chipul libert"#ii omene!ti? Oare nu este pild" despre 
cei slobozi întru bine !i cei slobozi întru r"u?



18 9. O, cel ce e!ti slobod întru cele bune, folose!te-#i 
libertatea d"ruit" pentru a da inima ta Domnului 
spre c"l"uzire. Va r"mâne a ta !i o vei purta în sine, 
iar El o va c"l"uzi.
10. În aceast" a patra s"pt"mân" a Postului Mare, adu-
#i aminte de înfrico!atele, dar adev"ratele cuvinte al 
Mântuitorului t"u despre inima care nu o c"l"uze!te 
Dumnezeu !i de toate cele ce se ies din aceast" inim". 
Aminte!te-#i !i înfrico!eaz"-te amintindu-#i.
11. Las"-te întru totul lui Dumnezeu !i spune-i în 
rug"ciune: Tat", în mâinile Tale îmi predau inima. 
F" din inima mea ce !tii, ca din ea s" ias" gândurile 
bune, !i via#a, !i credincio!ia în c"s"torie, !i sfânta 
dragoste, !i cinstirea avu#iei str"ine, !i m"rturisirea 
cea dreapt", !i sl"virea !i l"udarea sfântului T"u 
nume. Amin.



19A CINCEA S"PT"MÂN"

„Au trimis Dumnezeu pre Duhul Fiului s!u în inimile 
voastre, carele strig!: Avva P!rinte.” /Gal. 4:6/

1. De ce ne este rânduit postul? Cred c" pentru a ne 
aminti mai bine obâr!ia noastr". Ca s" ne amintim 
c" nu sântem doar rodul p"mântului, ci al cerurilor 
– mai întâi de toate al cerurilor. Ca s" ne aducem 
aminte c" sântem neam ales, !i c" Tat"l nostru e 
însu!i Împ"ratul cerurilor !i p"mântului.
2. De ce Maica noastr" Biserica Pravoslavnic" ne-a 
rânduit un astfel de post aspru? F"r" îndoial", pentru 
ca s" ne întoarcem mintea de la toate m"runtele griji 
zilnice !i s" cuget"m la ceea ce e de c"p"tâi !i cu 
adev"rat conteaz". Ca s" ne amintim obâr!ia noastr" 
!i adev"rata noastr" cale !i adev"rata noastr" patrie.
3. $tii tu, fiul meu, de ce Maica noastr" Biserica 
Pravoslavnic" ne-a rânduit postul? Negre!it, pentru 
a ne aminti c" m"car de sântem f"cu#i din p"mânt, nu 
p"mântul ne-a f"cut, c"ci !i pe el a trebuit cineva s"-l 
zideasc". Ca s" ne amintim de cerul care îl purt"m 
în noi, în aceast" coaj" trupeasc" !i p"mânteasc". 
$i s" putem desp"r#i în noi cele cere!ti de cele 
p"mânte!ti, !i cele ve!nice de cele stric"cioase, !i 
cele netrec"toare de cele trec"toare, !i pe c"l"tor de 
ma!ina c"l"torului.
4. În om, inima este de c"p"tâi. În inim" e sângele, în 
sânge e sufletul, în suflet e duhul. Inima trupeasc" !i 
sângele sânt din p"mânt !i spre p"mânt tind, sufletul 
!i duhul sânt din ceruri !i spre ceruri tind. De aceea 



20 se poate vorbi despre inima din inim", adic" de 
inima duhovniceasc" din inima trupeasc". C"ci, de 
nu ar fi a!a, cum ar fi putut spune Atoate!tiitorul: 
din inim" ies gândurile rele, minciuna !i hula? Cum 
ar putea acestea ie!i din carne !i din sânge? Iat", 
acestea numai din suflet !i din duh pot ie!i!
5. Duhul este în suflet !i duhul mi!c" sufletul. Cum e 
duhul, a!a !i sufletul. Dac" duhul este robit, !i sufletul 
este robit. Dac" duhul este îndumnezeit, tot sufletul 
este îndumnezeit. Dac" sufletul t"u a primit de la 
Tat"l lui Hristos Duhul care a fost în Hristos, atunci 
acela!i Duh te va face !i pe tine fiul lui Dumnezeu. 
Acela!i Duh, din inima ta duhovniceasc", din miezul 
sufletului t"u, strig" c"tre Dumnezeu: Avva, ce va s" 
însemne P"rinte!
6. Sânt îns" !i duhuri nu de la Dumnezeu, care 
mi!c" sufletul împotriva lui Dumnezeu. Înv"#a#i-
v" s" deosebi#i duhurile! Neîncetat, roag"-te lui 
Dumnezeu s" î#i d"ruiasc" Sfântul s"u Duh, acela!i 
care a fost în Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos !i 
care S’a pogorât asupra Apostolilor la Cincizecime 
!i care a mi!cat sufletele tuturor sfin#ilor !i drep#ilor 
pân" în ziua de azi.
7. În aceast" a cincea s"pt"mân" a Postului Mare, tu 
vei d"rui inima ta lui Dumnezeu. $i când sufletul 
t"u se va lini!ti, Dumnezeu va trimite Sfântul Duh 
s" primeasc" inima ta, s" se s"l"!luiasc" în inima ta 
!i o ia !i s" o c"l"uzeasc".
8. Cum vei sim#i c" adev"ratul Duh al lui Dumnezeu 
a venit în inima ta? E u!or !i simplu, spun sfin#ii 
purt"tori de duh: dup" bucuria !i mângâierea ce 
se va r"spândi în întreaga ta fiin#". Dup" pacea !i 
lini!tea din inima ta. Dup" puterea !i t"ria !i lumina 



21din tine. $i mai ales pentru c" nu vei putea vorbi 
altfel despre Dumnezeu decât zicând: P"rinte! 
9. Pentru aceasta, bine vei cuvânta aceast" s"pt"mân" 
a Postului Mare !i bine vei cuvânta sfin#ii lui 
Dumnezeu, care au rânduit postul. $i vei mul#umi 
Maicii tale Biserica Pravoslavnic" c" te-a deprins cu 
postul. C"ci vei vedea câ!tigul postului, iar postul se 
va îndrept"#i în fa#a min#ii tale. Slav" !i mul#umit" 
Domnului în veac !i în veacul veacului. Amin.



22 A #ASEA S"PT"MÂN"

„Ferici#i cei cura#i cu inima c! aceia vor vedea pre 
Dumnezeu.” /Mat. 5:8/

1. Ochiul curat vede lumea !i tot ce este în lume; iar 
ochiul în care a intrat un pai nu poate nici s" se uite, 
nici s" vad". A!a este !i cu inima omului. Dumnezeu 
a d"ruit inima omeneasc" cu osebit" vedere. Când 
inima e acoperit" cu paiele p"catului, ea orbe!te !i nu 
poate vedea nimic. Când inima se cur"#e!te deplin, 
ea vede lumea nev"zut" în lumea v"zut"; vede lumea 
nev"zut" a!a cum e ea; vede pe Cel ce e Inima lumii 
nev"zute, Îl vede pe Dumnezeu. 
2. Roag"-l pe Dumnezeu s" î#i cur"#easc" inima, 
!i vei vedea o nea!teptat" minune în aceast" lume 
material", pe care pân" acum ai privit-o numai cu 
ochii f"r" inim".
3. Inim" curat" zide!te, Doamne, întru mine! – a!a 
se ruga prorocul !i psalmistul Davíd. $i tu a!a s" te 
rogi; înnoie!te !i iar înnoie!te aceast" rug"ciune, !i 
Dumnezeu î#i va d"rui inim" curat" !i v"z"toare, !i 
vei vedea în#elesul tuturor lucrurilor !i întâmpl"rilor, 
!i vei cunoa!te în#elesul ascuns al fiec"rui lucru zidit 
din aceast" lume.
4. Prin ce putem !i prin ce poate Dumnezeu cur"#i 
inima omului? Numai prin Duhul. $i, dac" Îl vei 
milostivi pe Dumnezeu s" zideasc" inim" curat" 
întru tine, El o va face cu ajutorul Duhului Fiului 
s"u, Iisus Hristos – cu ajutorul Sfântului s"u Duh, 
care e unul, neîmp"r#it, neschimbat, deosebit de 



23oricare alt duh care închipuie mul#ime, împ"r#ire, 
schimbare.
5. De aceea în#eleapta noastr" maic" Biserica 
Pravoslavnic" a rânduit ca de la Miezonoptic" 
la Pavecerni#", în fiecare zi, la fiecare slujb" !i 
rug"ciune, s" se citeasc" aceast" rug"ciune: Împ"rate 
ceresc, Mângâietorule, Duhul Adev"rului, carele 
pretutindenea e!ti !i toate pline!ti, vino !i s"l"!luie!te 
întru noi !i cur"#e!te pre noi de toate stric"ciunea !i 
mântuie!te, Doamne, sufletele noastre!
6. Oare ai fost la #arin" când se treiera grâul? Când 
e z"pu!eal" !i lini!te, se st" !i se a!teapt" s" bat" 
vântul. C"ci f"r" vânt nu se poate desp"r#i pleava de 
grâu. Iar când vântul începe s" bat", toat" lumea se 
umple de bucurie. C"ci vântul îi ajut" cel mai bine 
la cur"#at. Într-o clipit" vântul ia pleava !i r"mâne 
grâul pe #arin".
7. Însu!i Domnul nostru Iisus, Mântuitorul !i 
Învietorul nostru, a spus despre Duhul lui Dumnezeu 
c" este slobod: Duhul unde voie!te sufl". /Io. 3:8/ 
Cu adev"rat, unde vrea !i când vrea. De aceea a !i 
poruncit Apostolilor s"i, când S’a În"l#at la ceruri, s" 
a!tepte în Ierusalim – unde vor primi putere, când se 
va pogorî Duhul Sfânt asupra lor. /F.Ap. 1:8/
8. În aceast" a !asea s"pt"mân" a Marelui Post, când 
vei auzi Evanghelia învierii lui Laz"r din mor#i, 
adun"-#i gândurile !i îndreapt"-le spre inima curat" 
pe care Dumnezeu o vede. $i cearc" cur"#ia inimii 
tale cu  aceast" minune a învierii a celui mort de patru 
zile. Inima necurat" nu îl va vedea pe Dumnezeu în 
aceast" întâmplare, nici minunea dumnezeiasc", !i 
va îndruga pove!ti despre hipnotism, autosugestie !i 
alte magii  primite !i de !tiin#". Iar tu, dac" aici nu 



24 Îl vei vedea pe Dumnezeu (în chipul lui Hristos cel 
Înviat) !i nici minunea dumnezeiasc" în învierea lui 
Laz"r, înseamn" c" înc" ai inima necurat".
9. Îns", în nici un caz, nu dezn"d"jdui. Numai s" î#i 
dore!ti cu adev"rat o inim" curat" – !i Dumnezeu 
care este d"ruitorul tuturor celor bune – î#i va da. 
Nu te îndoi – Dumnezeu î#i va da inim" curat", !i 
bucuria ta va fi nem"surat" !i nesfâr!it".
10. Atunci se va petrece în tine acea minune 
dumnezeiasc" l"untric" !i preafrumoas", pe care o 
înf"#i!eaz" Apostolul întâilor !i adev"ra#ilor cre!tini 
în acest chip: Dumnezeu, carele au zis s" lumineze 
dintru întunerec lumina, Acela a str"lucit !i întru 
inimile noastre, spre luminarea cuno!tin#ei Slavei lui 
Dumnezeu, în fa#a lui Iisus Hristos. /II Cor 4:6/  $i 
te vei bucura, !i bucuria ta va fi nem"surat" !i f"r" de 
sfâr!it. C"ci acea Lumin" a Duhului dumnezeiesc 
din inima ta va lumina totul în tine !i în jurul t"u, va 
lumina fulger"tor, pân" !i moartea !i mormântul, !i 
nu vei vedea nici moartea, nici mormântul, ci numai 
pe Dumnezeu cel viu, Tat"l t"u, !i via#a cea ve!nic", 
nem"rginit", purt"toare de biruin#" !i atotputernic".



25A #APTEA S"PT"MÂN"

„S! iube"ti pre Domnul Dumnezeul t!u, cu toat! inima 
ta.” /Mat. 22:37/

1. În aceast" s"pt"mân" urmeaz" pa!ii Domnului 
Hristos, !i fii mereu al"turi Lui, spre deosebire de 
judec"torii !i chinuitorii Lui. $i iube!te-l cu toat" 
inima ta.
2. Mut"-te duhovnice!te în acele zile !i în acele 
întâmpl"ri, !i s"rut"-i poala !i mânecile ve!mintelor, 
nu îndep"rta inima ta de la El. Când îi auzi pe 
prigonitorii Lui cum !optesc: „Vinovat e,” tu strig"-
le în urechi: „Drept e!” Iube!te-l pe Cel ce te iube!te, 
cu toat" inima ta!
3. Când Evreii Îl p"lmuiesc, tu întinde mâna ta 
în ap"rare !i prime!te palma în locul Lui. Când Îl 
scuip", tu spune: Scuip"torilor, ce ve#i arunca unii 
altora în fa#", dac" asupra Lui folosi#i tot scuipatul 
vostru, toat" alc"tuirea voastr"?
4. Când Pilat Îl întreab" pe t"cutul Domn: Ce este 
adev"rul?, tu m"rturise!te !i spune: Iat", El este 
Adev"rul dumnezeiesc viu !i întrupat. Când osta!ii 
Romani Îl biciuiesc, tu stai lâng" El !i spune fiarelor: 
Fiii lupoaicei, ve!nici purt"tori de moarte, nu biciui#i 
pe Mielul lui Dumnezeu cel purt"tor de via#", Care 
d" via#" împ"r"#iei voastre a mor#ii.
5. Mergi dup" El pe Calea Patimilor, !i poart" crucea 
Lui împreun" cu Simon Kirineanul, !i împreun" 
cu fericita Veronica !terge-i fa#a de praf !i sânge, 
!i împreun" cu Mironosi#ele plângi !i umeze!te-i 



26 buzele uscate cu un pahar de ap" rece, !i r"core!te-i 
fruntea înfierbântat". D"ruie!te-i întreag" inima ta !i 
iube!te-l cu toat" inima ta în ceasurile umilin#ei Lui.
6. Când auzi lovitura ciocanului asupra preacinstitelor 
Sale mâini, tu strig": Au! Când sânt b"tute cuiele în 
preacinstitele Sale picioare, tu iar"!i vait"-te, ca !i 
cum fierul s’ar înfige în trupul t"u.
7. Închin"-te Preasfintei Sale Maici !i s"rut" poala 
!i mânecile ve!mintelor sale. Nu-i spune nimic. Nu 
o întreba nimic. Închin"-te înc" o dat" sfintei sale 
dureri. $i înc" o dat" sfintei sale t"ceri. Spune în 
sine#i: Preacinstit" Maic", !i eu Îl iubesc cu toat" 
inima mea.
8. Scoate inima ta !i pune-o în trupul S"u !i uit" de 
sine. Fii în El !i rabd" ce rabd" El !i cu totul s" mori 
pentru sine. Mori înaintea Lui.
9. Când Iosif !i Nicodim Îl pogoar" în mormânt, tu 
caut" s" fii împreun" cu El în mormânt. Închipuie-
#i c" nu e!ti viu în aceast" lume. Ca o umbr" s" stai 
undeva aproape de mormânt, !i via#a ta s" o prive!ti 
ca fiind în mormânt. $i î#i va fi dulce, foarte dulce, 
moartea cu El !i întru El.
10. Oare cu cât mai dulce va fi învierea cu El !i întru 
El, când a treia zi te vor lumina îngerii la mormânt?! 
O!tenii Împ"ratului merg înaintea Împ"ratului, 
fe#ele lor-s ca fulgere arz"toare, iar ve!mintele albe-s 
ca z"pada. Iar când îngerii lui Dumnezeu vor lumina 
în întunericul Golgothei !i în întunericul sufletului 
t"u, atunci te vei sim#i ca un om nou.
11. $i când, tremurând, vei privi Minunea Minunilor, 
!i nu vei !tii dac" s" te ascunzi sau s" fugi sau s" i te 
ar"#i, iat", El întâiul se va apropia de tine !i ca pe 
Maria te va chema dup" nume. Iar când El te va 



27numi prin glasul Lui, ca printr-un fir electric va intra 
în tine un nou curent, o nou" via#", o nou" putere. $i 
El î#i va întoarce inima ta, #i-o va da !i pe a Lui. $i 
tu, tremurând, vei c"dea la picioarele Lui !i, printre 
suspine, vei striga precum %oma: Domnul Meu !i 
Dumnezeul Meu, slav" &ie!
Binecuvânta#i pre cei ce blestem" pre voi, !i v" ruga#i 
pentru cei ce fac vou" necaz. /Lc. 6:28/
$i nu judeca#i, !i nu v" ve#i judeca; nu osândi#i, !i nu 
v" ve#i osândi, ierta#i !i vi se va ierta. /Lc. 6:37/
Omul cel bun, din vistieria cea bun" a inimii sale 
scoate cele bune; !i omul cel r"u, din visteria cea rea 
a inimii sale scoate cele rele; c" din prisosin#a inimii 
gr"ie!te gura lui. /Lc. 6:45/
C" nu au trimes Dumnezeu pre Fiul s"u în lume ca 
s" judece lumea, ci ca s" se mântuiasc" lumea prin el. 
/Io. 3:17/
Urâciunea aduce ceart", iar dragostea acoper" toate 
gre!alele. /Pil. 10:12/



28 #TII TU OARE, FIULE?

De ce se închid norii când câmpiile sânt însetate 
de ploaie, !i se deschid atunci când câmpiile nu 
vor ploaie? Din pricina r"ut"#ii oamenilor, firea s’a 
turburat !i !i-a lep"dat rânduiala. $tii tu oare, fiule, de 
ce #arinile rodesc slab prim"vara, iar vara dau recolt" 
proast"? Pentru c" !i fiicele oamenilor î!i ur"sc rodul 
pântecelor lor !i îl ucid în plin" cre!tere. $tii tu oare, 
fiule, de ce izvoarele seac" !i roadele p"mântului nu 
mai au gustul de odinioar"? Din pricina p"catelor 
oamenilor, prin care a intrat neputin#a în toat" 
firea. $tii tu oare, fiule, de ce neamul biruitor rabd" 
înfrângeri din pricina neîn#elegerii din l"untru !i 
din pricina vrajbei, !i m"nânc" pâinea am"rit" de 
lacrimi !i urâciune? Deoarece i-a biruit pe v"rs"torii 
de sânge din jurul s"u, dar nu i-a biruit pe cei din 
l"untru. $tii tu oare, fiule, de ce maica nu î!i poate 
îndestula fiii? Pentru c", al"ptându-i, nu le cânt" 
cântecul dragostei, ci cântecul urii fa#" de vecini. 
$tii tu oare, fiule, de ce oamenii s’au urâ#it !i au 
pierdut frumuse#ea str"bunilor? Din pricin" c" au 
lep"dat chipul lui Dumnezeu, care din l"untru, din 
suflet, d"ruie!te frumuse#e fe#ei !i au pus pomezi 
p"mânte!ti. $tii tu oare, fiule, de ce s’au înmul#it 
bolile !i înfrico!atele molime? Pentru c" oamenii au 
început s" cread" c" s"n"tatea este furat" de la natur" 
!i nu d"ruit" de Dumnezeu. Iar ceea ce e r"pit cu sila, 
cu îndoit" sil" trebuie ap"rat. $tii tu oare, fiule, de ce 
oamenii se lupt" pentru p"mânt !i nu se ru!ineaz" 
de asem"narea lor cu cârti#ele? Pentru c" p"mântul 



29le cre!te prin inim", iar ochii v"d doar ceea ce cre!te 
în inim". $i pentru c", fiul meu, p"catul prea mult îi 
sl"be!te în lupta pentru ceruri. Nu plânge, fiule, în 
curând Domnul va veni !i va îndrepta toate.
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