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gi Duhul lui Dumnezeu veselegte sufletul care-gi pune
n[dejdea in Dumnezeu. Toli oamenii ee gi-au pus n[dejdea
in Dumnezeu afl[ in tot locul odihna in Dumnezeu, pentru
cX in adAncul sufletului ii veselegte harul. Dar daci cineva
a pierdut harul, si-l caute din nou prin pocdinli qi atunci
Domnul i.l va da din nou. El ne iubegte mult. ln Evanghelie, El spune: ,,Mi sui la Tatdl Meu gi la Tatdl vostru, la
Dumnezeul Meu gi la Dumnezeul vostru" lln zo, t7f.
Vedeli cAt de mult ne iubeqte. Aceste cuvinte sunt pline.de
mild, de iubire gi de indurare. Trebuie si ne aducem aminte
zi qi noapte ci Dumnezeu ne iubeqte pe noi, picltoqii, qi c[
ne cheam[ la El. ,,Venifi la Mine toti cei osteni{i qi impovflrali qi Eu vI voi odihni pe voi" lMt tt, z8l. $i odihnd in
Dumnezeu inseamni a uita tot ceea ce-i pdmfrntesc, pentru
ca mintea s[ nu uite iubirea. Chiar dacd mAinile lucreazd,
sufletul nu-L poate uita pe Dumnezeu, pentru cX sufletul e
indrigostit de El gi Duhul lui Dumnezeu veseleqte sufletul.
Sufletul nu se mai teme de intristdrile plmAntegti, ci se
teme sd nu piardi iubirea lui Dumnezeu, pentru c6, atunci
cAnd e lipsit de ea, il incearc[ urAtul qi intristarea. Si mul[umim lui Dumnezeu qi Preasfintei Sale Maiei care se roagl
pentru noi la Dumnezeu. Sd-i rugdm qi pe Sfinli, pentru cX
in Duhul Sfint ne iubesc cdt qi Domnul. Domnul le d[ lor
Duhul SfAnt ca si se roage pentru noi, ultimii oameni. Cine
e stricat ca mine, e bine si citeasc[ mai mult Evanghelia qi
sd se cliascl qi Domnul Cel Milostiv ii va da iertare gi va da
pacea sufletului.

Slav[ lui Dumnezeu pentru toate.
S
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Sufletul meu tdnjeqte dupd Domnul qi cu lacrimi il
gisit mai intAi

caut. Cum ag putea sX nu Te caut? Tu m-ai

mi-ai dat desf[tarea SfAntului Tdu Duh, qi sufletul meu
iubit.
Tu vezi, Doamne, intristarea mea qi lacrimile... Dacd nu
m-ai fi atras prin iubirea Ta, nu Te-ag cluta aqa cum Te
caut. Dar Duhul TXu mi-a dat s[ Te cunosc Ai sufletul meu
se bucur[ c[ Tu egti Dumnezeul qi Domnul meu Ei pAnX la
lacrimi tAnjesc dup[ Tine.
Ei
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Sufletul meu tAnjeqte dup[ Dumnezeu qi il cautd cu
lacrimi.
Milostive Doamne, Tu vezi clderea gi intristarea mea,
dar cu smerenie cer mila Ta: revarsl asupra mea, a pit:lltosului, harul SfAntului Tdu Duh. Amintirea lui atrage
rnintea sd g[seascl iariEi milostivirea Ta.
Doamne, d[-mi duhul smereniei Tale, ca sd nu pierd
iar[qi harul Tiu qi sI nu plAng in hohote dup[ el, cum
lrlAngeaAdam dupd rai gi dup[ Dumnezeu.
,oc€

ln primul an al vielii

mele

in m[ndstire sufletul meu a

r:unoscut pe Domnul prin Duhul SfAnt.
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Mult ne iubeqte Domnul; gtiu aceasta de la Duhul Sfdnt
pe Care mi L-a dat Domnul prin singur[ milostivirea Lui'
Sunt un om bhtrAn gi m[ preg[tesc de moarte, Ei scriu
adevirul de dragul norodului.
Duhul lui Hristos, pe Care mi L-a dat Domnul, vrea
mAntuirea tuturor, ca toli s[ cunoasc[ pe Dumnezeu.
Domnul a dat tAlharului raiul; tot aqa va da raiul 9i
oricdrui pic[tos. Pentru pdcatele mele sunt mai r[u decAt
un cAine rAios, dar m-am rugat lui Dumnezeu s[ mi ]e
ierte, qi El mi-a dat nu numai iertarea, dar gi Duhul
Lui, gi in Duhul SfAnt am cunoscut pe Dumnezeu.
Vezi iubirea lui Dumnezeu fa![ de noi? $i cine ar putea
descrie milostivirea Sa?
O, fra{ii mei, cad in genunchi Ei vd rog: credeli in
Dumnezeu, credeli c[ Duhul SfAnt e Cel ce d[ mlrturie
despre El in toate bisericile qi in sufletul meu.
Duhul SfAnt este iubire; qi aceasti iubire se revars[
in toate sufletele sfinte care sunt la Dumnezeu, qi acelaqi Duh SfAnt este pe pimAnt in sufletele care iubesc pe
Dumnezeu.

tn Duhul Sfant, toate cerurile v[d plmAntul qi aud rug[ciunile noastre gi le duc la Dumnezeu'
Domnul este milostiv; sufletul meu qtie aceasta, dar nu
poate s[ o descrie. El este foarte bldnd qi smerit, Ei atunci
cAnd sufletul 1l vede, se preschimb[ in intregime in iubire
de Dumnezeu gi aproapele qi se face el insuqi blAnd qi
smerit. Dar dacd omul pierde harul, atunci va plAnge ca
Adam la izgonirea din rai. El hohotea qi intreaga pustie
aazea suspinul s[u; lacrimile lui erau amare de intristare
qi ani mulli le-avdrsat el.
Tot aqa qi sufletul care a cunoscut harul lui Dumnezeu,
atunci cind il pierde, tinjeqte dup[ Dumnezeu gi spune:
,,Sufletul meutfujeqte dup[ Dumnezeu qi il caut culacrimi."
tocS

Sunt un mare p[c6tos, dar am v[zut marea iubire

..
+
In
anii c1nd eram fl[cXu m[ rugam pentru cei ce m[
ocirau; spuneam: ,,Doamne, nu le socoti lor pdcatele lor
faf[ de mine." Dar, deqi iubeam sX m[ rog, totuqi n-am

sclpat de picat. Domnul insX nu qi-a adus aminte de pdcatele mele qi mi-a dat s[ iubesc oamenii, gi sufletul meu
doregte ca lumea intreagi s[ se m0ntuiascd gi s[ fie in imp[r[1ia cerurilor, sd vadi slava Domnului gi s[ se desfhteze
de iubirea lui Dumnezeu.
Judec dupi mine insumi: dac[ Domnul m-a iubit atit,
aceasta inseamnh cd pe toli pXcdtoqii El ii iubeEte ca gi
pe mine.
O, iubire a Domnului! N-am putere s[ o descriu, cdci e
nemlsurat de mare gi minunat[.
F)c€

ffarul lui Dumnezeu d[ putere de a iubi pe Cel iubit; gi
sufletul e neincetat atras spre rugdciune qi nu poate uita pe
Domnul nici mlcar pentru o secund[.
Iubitorule de oameni, Doamne, cum n-ai uitat pe robul
't[u p[c[tos, ci cu milostivire Te-ai uitat la mine din slava
'l'a gi in chip neinleles mi Te-ai ar[tat mie?
Te-am sup[rat qi intristat totdeauna, dar Tu, Doamne,
pentru o micd schimbare mi-ai dat s[ cunosc marea Ta
rnilostivire Ei nemdsurata Ta bun[tate.
Privirea Ta liniqtitX qi blAndd a atras sufletul meu.
Ce s6-!i dau in schimb, Doamne, sau ce laudi s[-Ti
t:Ant?

Tu dai harul Tdu, ca sufletul s[ se aprind[ neincetat de
iubire qi s[ nu cunoasc5. odihn[ nici ziua, nici noaptea de
l:r iubirea lui Dumnezeu.
Amintirea Ta incllzeqte sufletul meu; niclieri pe p[mAnt
cl nu-gi glseqte odihn[ afar[ de Tine. De aceea Te caut cu
ltcrimi qi iariqi Te pierd, gi iariqi mintea mea wea si. se
rlesfete de Tine, dar Tu nu-fi arlli Fala Ta, pe Care sufletul
nlcu o doreqte ziua qi noaptea.

qi

milostivire a Domnului fald de mine.
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Doamne, dd-mi s[ Te iubesc numai pe Tine.
Tu m-ai zidit, Tu m-ai luminat prin Sf6ntul Botez, Tu
mi-ai iertat p[catele qi mi-ai dat implrtl9irea Preacuratului
T[u Trup Si SAnge; d[-mi gi puterea de-a r[mAne totdeauna
intru Tine.
Doamne, d[-ne pociinla lui Adam gi sfAnta Ta smerenie.
,o-)c€

Tanjeste sufletul meu pe plmAnt qi doreqte cerul.
Domnul a venit pe plmAnt ca sd ne ridice acolo unde
gade El, Preacurata Sa Maic[, Care I-a slujit pe pdmAnt
spre mintuirea noastr[, ucenicii Lui qi cei ce au urmat
Domnului.
Acolo ne cheam[ Domnul cu toate pdcatele noastre.
Acolo vom vedea pe Sfinlii Apostoli care sunt intru slav[
pentru c[ au vestit Evanghelia; acolo vom vedea pe sfinlii
proroci, qi pe sfin{ilii ierarhi - inv[1[torii Bisericii; acolo
vom vedea pe cuvioqii care s-au nevoit in posturi sd-qi
smereasc[ sufletul; acolo sunt prosllvili nebunii pentru
Hristos, c[ci ei au biruit lumea.
Acolo vor fi prosllvili toli ca{i s-au biruit pe ei inEiqi,
cAli s-au rugat pentru intreaga lume qi cAli au purtat intristarea intregii lumi, c[ci au fost plini de iubirea lui Hristos,
iar iubirea nu rabd[ s[ piard nici mXcar un singur suflet.
Acolo wea sd se veseleascd qi sufletul meu, dar nimic
necurat nu intrd aici unde se intr[ prin mari intristlri, cu
duh infrAnt qi cu multe lacrimi; numai copiii care au p[zit
harul SfAntului Botez intr[ aici firi intrist[ri, Ei acolo prin
Sfdntul Duh cunosc pe Domnul.
'OC€

Sufletul rneu tAnjeqte totdeauna dupd Dumnezeu 9i se
roagi ziua qi noaptea, clci numele Domnului e dulce qi
desfhtltor pentru sufletul care se roagd gi aprinde sufletul
de iubire pentru Dumnezeu.
S6

Mult am tr[it pe p[mAnt qi am v[zut qi am auzit multe.
Am auzit mult[ muzic5., gi ea a desfitat sufletul meu. $i
m-am gAndit: dac[ aceastd muzicl e atAt de desfdtatX, cum
va desflta sufletul cAntarea cereasci, unde prin Duhul
SfAnt Domnul este siXvit pentru pdtimirile Lui?
Sufletul tr[iegte mult pe p[mAnt qi iubeqte frumuse{ea
pimAntului; iubeqte cerul gi soarele, iubeqte gridinile frurnoase, marea qi riurile, pldurile qi cdmpiile; iubegte sufletul gi muzica gi toate aceste lucruri pdmAnteqti desf[teaz5
sufletul. Dar cdnd cunoagte pe Domnul nostru Iisus Hristos,
atunci nu mai wea s[ vadd nimic pdmintesc.
Am vlzut imp[rali ai pdmintului in slava lor gi am
preluit acest lucru, dar cAnd sufletul cunoaqte pe Domnul,
atunci va socoti pu{in lucru toat[ slava imp5ra$lor; sufletul tdnjeqte atunci neincetat dupl Domnul Ei, nes5turat,
ziua gi noaptea, doreqte sd vadl pe Cel Nev[zut, sd piplie
pe Cel Nepipdit.
Dac[ sufletul t[u il cunoagte, Duhul Sfant ili va da s[
in{elegi cum invali El sufletul s[ cunoascl pe Domnul qi ce
tlulcea![ e in aceasta.
Milostive Doamne, lumineaz[ noroadele Tale ca s[ Te
t:unoasc[ pe Tine, s[ cunoasc[ cum ne iubegti Tu pe noi.
&)c€

Minunate sunt lucrurile Domnului: din pdmdnt l-a
alcituit pe om qi acestei ![rnni i-a dat s[-L cunoascd prin

Duhul SfAnt, aEa incAt omul spune: ,,Domnul meu gi Dumnezeul meu"; gi spune aceasta din plin[tatea credin{ei qi
iubirii.
Ce lucru mai mare mai poate c[uta sufletul pe pdmdnt?
Mare minune: dintr-odatfi sufletul cunoaqte pe Zidi
torul Lui qi iubirea Lui.
CAnd sufletul vede pe Domnul, cAt de blAnd gi smerit
cste, atunci se smereste qi pe sine insugi panl la sffrrqit
,si nu mai doreqte nirnic cum doreqte smerenia lui Hristos;
5i cAt tirnp va tr[i sufletul pe pim6nt, nu va inceta sd dorcascX qi s[ caute aceast[ smerenie neinleieasi pe care n-o
poate uita.
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Doamne, cAt de

multil

iubeqti Tu pe om!

Milostive Doamne, d[ harul Tlu tuturor noroadelor p[mAntului, ca ele s[ Te cunoasci pe Tine, clci fhr[ Duhul
Tdu Cel SfAnt omul nu poate sd Te cunoasc[ qi s[ inleleag[
iubirea Ta.
Doamne, trimite peste noi pe Duhul T[u Cel SfAnt, clci
Tu qi toate ale Tale se cunosc numai prin Sfintul Duh, pe
Care L-ai dat la inceput lui Adam, apoi sfinlilor proroci 9i
pe urmX cregtinilor.
Doamne, d[ tuturor noroadelor Tale s[ inleleag[ iubirea
Ta qi dulcea{a Duhului Sfint, ca oamenii sX uite durerea
pdmAntului qi s[ lase tot rXul, sI se alipeascX de Tine prin
iubire qi s[ trliascd in pace, fIcAnd voia Ta spre slava Ta.
Doamne, invredniceqte-ne de darurile SfAntului Duh,
ca sd cunoaqtem slava Ta qi si tr[im pe pdmAnt in pace 9i
iubire, ca s[ nu mai fie nici ur[, nici rlzboi, nici duqmani,
qi s[ implrlteasc[ numai iubirea gi s[ nu mai fie nevoie nici
de armate, nici de inchisori qi s[ fie uqor de trlit pentru
to{i pe pdmAnt.
9d)c€

Me rog fie, Milostive Doamne, d[ tuturor noroadelor
p[mAntului si Te cunoasc[ prin Duhul Sfdnt.
Cum mi-ai dat mie, pdcdtosului, sd Te cunosc prin Duhul
Sfdnt, aqa d[ Ei tuturor noroadelor pdmAntului s[ Te cunoasc[ qi s[ Te laude ziua Ei noaptea.
$tiu, Doamne, c[ Tu iubeqti oamenii T[i, dar oamenii
nu inleleg iubirea Ta, qi pe pdmAnt toate noroadele se
vAnzolesc iar gAndurile lor sunt ca norii mAnali de vAnt in
toate p[r[ile.
Oamenii Te-au uitat pe Tine, Ficdtorul lor, gi cautd libertatea lor neinlelegf,nd c[ Tu eqti milostiv qi-i iubeqti pe
plc[toqii care se pociiesc qi le dai harul Sfintului T[u Duh.

Doamne, Doamne, d[ puterea harului T[u tuturor noroadelor, ca si Te cunoasc[ prin SfAntul Duh qi sX Te laude
cu bucurie, a$a cum mie, necuratului gi ticllosului, mi-ai
sB

dat bucuria doririi Tale qi sufletul meu e atras spre iubirea
Ta ziua gi noaptea, neslturat.
,d)c€

O, nem[suratX e milostivirea lui Dumnezeu fa{X de noi!
Multi bogali gi puternici ar da mult sd vadl pe Domnul
sau pe Preacurata Lui Maici, dar nu bog[liei i Se arat[
Dumnezeu, ci sufletului smerit.
gi la ce bun banii? Spiridon cel Mare a preftcut un
$arpe
in aur, qi noi n-avem nevoie de nimic afard de Domnul: in
El este plinitatea vie{ii.
Dacd Domnul nu ne-a dat s[ cunoaqtem multe din

intocmirile acestei lumi, aceasta inseamni ci. n-avem nevoie;
nu putem cunoagte cu mintea toatl fhptura.
Dar InsuEi F[cdtorul cerului gi al pimAntului qi a toatl
frptura ne-a dat sd-L cunoagtem prin Duhul SfAni. in Acelaqi Duh SfAnt cunoaqtem pe Maica lui Dumnezeu, pe
ingeri qi pe sfinli, gi sufletul nostru arde de iubire pentru ei.
Dar cine nu iubeqte pe wijmagi, acela nu poate cunoaqte
pe Domnul, nici dulceala Duhului SfAnt.
Duhul Sfint ne invap si iubim pe wijmagi pAn[ intr-atdt,
incfrt sufletului s[-i fie mili de ei ca de propriii copii.
Sunt oameni care doresc wijmagilor lor sau duqmanilor Bisericii pierire gi chinuri in focul iadului. Ei gAndesc
a$a pentru c[ n-au invd{at de la Duhul SfAnt iubirea lui
Dumnezeu, clci cel ce a invilat aceasta va v[rsa lacrimi
pentru intreaga lume.
Tu zici: ,,Cutare e un criminal qi e bine s[ ardi in focul
iadului." Dar te intreb: ,,Dacd. Dumnezeu !i-ar da un loc
bun in rai qi de acolo ai vedea arzdndin foc pe cel clruia
i-ai dorit chinurile iadului, nu-{i va fi mild de ei, oricine ar
li, chiar dac[ e un duqman al Bisericii?"
Sau vei avea qi tu o inimi de fier? Dar in rai nu e nevoie
de fier. Acolo e nevoie de smerenie qi de iubirea lui Hristos,
care ar€ mili de to{i.
Cine nu iubegte pe wEjmaqii n-are in el harul lui DumItezeu.
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Milostive Doamne, inva![-ne prin Duhul Tiu Cel SfAnt
s[-i iubim pe wdjmaqi Ei sX ne rug[m pentru ei cu lacrimi.
Doamne, d[ Duhul SfAnt pe p[mint ca toate noroadele

Dar cAnd sufletul cunoaqte pe Domnul, el uitd de bucurie soarele gi intreaga zidire qi las[ grija pentru cunoaqterea pdmAnteascd.

sX Te cunoasc[ qi sX inve]e iubirea Ta.

9r)cA

Doamne, aqa cum Te-ai rugat pentru vrd'jmaqi, aEa
inva![-ne gi pe noi prin Duhul SfAnt s[-i iubim pe w6jmaqi.
Doamne, toate noroadele sunt zidirea mAinilor Tale;
intoarce-le de la ur[ gi r6u spre poc[in![, ca s[ cunoascl
toate iubirea Ta.

Doamne, Tu ai poruncit s[-i iubim pe vr[jmaqi, dar
aceasta este greu pentru noi p[cdtogii, dac[ nu e cu noi
harul Tdu.
Doamne, revars[ pe p[mAnt harul Tdu; dd tuturor
noroadelor pdmdntului si cunoascd iubirea Ta, s[ cunoascd
c[ Tu ne iubeqti ca o mam[ qi mai mult chiar decAt o mam[, fiindcd o mam5 iqi poate uita copilul, dar Tu nu uili
niciodat[, cici Tu iubeqti nemdsurat zidirea Ta qi iubirea nu
poate uita.
Milostive Doamne, intru bog[lia milei Tale, mintuieqte
toate noroadele!
90c€

Bisericii noastre Ortodoxe i s-a dat prin Duhul SfAnt sI
inleleag[ tainele lui Dumnezeu, qi ea este tare prin cugetul
ei sfAnt qi ribdarea ei.
Sufletul ortodox e invllat de har s[ se alipeasc[ cu t[rie
de Domnul qi de Preacurata Lui MaicX, qi duhul nostru se

f)c€
Dumnezeu igi descoperi tainele Sale sufletului smerit.
Toat[ viala lor sfin1ii s-au smerit qi au luptat cu mAndria. $i eu m[ smeresc ziua gi noaptea qi, cu toate acestea,
nu m-am smerit cum trebuie. Dar prin Duhul SfAnt sufletul meu a cunoscut smerenia lui Hristos, pe care ne-a
poruncit s[ o inv5lim de la El, Ei sufletul meu e atras spre
El neincetat.

O, smerenia lui Hristos! Ea d[ sufletului o bucurie de
in Dumnezeu gi din iubirea lui Dumnezeu sufletul uite qi p[mAnt, qi cer, qi toatX dorin]a lui se avint[ spre
Dumnezeu.
O, smerenia lui Hristos! CAt de dulce 6i plXcut[ este ea.
Dar se g[segte numai in ingeri qi in sufletele sfinlilor. Noi
ins[ trebuie s[ ne socotim mai r5i decAt to[i, qi atunci Domnul ne va da gi noud sX cunoaqtem smerenia lui Hristos
prin Duhul SfAnt.
Domnul, slava Lui qi toate cele cereqti se cunosc numai
prin Duhul Sfdnt.
nedescris

96-)C€

Domnui ne-a dat Duhul Sflnt qi noi am inv[1at cAnt[rile Domnului, iar de dulceala iubirii lui Dumnezeu uitdm
pdmAntul.

Cu mintea noastrd nu putem cunoaEte nici m[car cum
cind cerem lui Dumnezeu s[ ne
spunl cum s-a fbcut soarele, primim in suflet acest r[spuns limpede: ,,smereqte-te gi vei cunoaqte nu numai soarele, ci qi pe Ficltorul lui."

Iubirea lui Dumnezeu e arzitoare gi nu ne ing[duie s[
p[mAnt.
Cine a incercat-o o caut[ neobosit ziua qi noaptea qi
cste atras spre ea. Ea se pierde insi de noi pentru mAndrie
qi infumurare, pentru duqminirea qi osAndirea fratelui,
pentru pizmd; ne lasd qi pentru un gdnd desfrAnat, ca qi
pentru alipirea de cele pdmAnteEti; pentru toate acestea
harul pleac[ qi atunci, pustiit qi abitut, sufletui tAnjeqte
dup[ Dumnezeu cum t6njea plrintele nostru Adam laizgonirea din rai.
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veseleqte vXzAnd pe Dumnezeu pe care-L cunoaqte.
Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfffnt,
qi cel ce in mAndria sa wea s[ cunoasci pe F[cdtorul cu
mintea sa, acela e orb qi nebun.
s-a fhcut soarele; Ei atunci

ne mai aducem aminte de

Cu lacrimi Adam striga cdtre Dumnezeu aga:

,,Sufletul meu tdnjeqte dupd Tine, Doamne,'gi cu lacrimi
Te caut. Vezi intristarea mea qi lumineazd intunericul meu,
ca sufletul meu s[ se veseleasc5 din nou."
,,Nu Te pot uita. Cum Te-aq putea uita? Privirea Ta

liniqtitd qi bldnd[ a atras sufletul meu qi duhul meu se
bucura in rai unde vedea fala Ta. Cum ag putea uita raiul
unde miveselea iubirea Tat[lui Ceresc?"
,d)c€

DacH lumea ar cunoaqte puterea cuvdntului lui Hristos:
,,1nv[1a1i de la Mine smerenia qi blAndelea", atunci lumea

intreagX ar llsa toate eelelalte qtiinle qi invildturi Ei ar
inv[1a numai aceast[ qtiin][ cereasci.
Oamenii nu cunosc puterea smereniei lui Hristos qi de
aceea sunt atraqi spre cele p[mAnteqti. Dar omul nu poate
cunoaqte puterea acestui cuvdnt al lui Hristos fhr[ Duhul
Sfint; dar cine a cunoscut-o, acela n-ar mai llsa aceast[
qtiin{[, chiar dac[ ar avea ca bog[1ie toate impdr[tiile
p[mAntului.

d[-mi smerenia Ta, ca sd se silXqluiascX intru
mine iubirea Ta Ei si fie vie intru mine sfintX frica Ta.
Doamne,

flri iubirea de Dumnezeu; sufletul este
qi
posomorfft,
dar cAnd vine iubirea, bucuria
intunecat
sufletului e cu neputint[ de descris.
Sufletul meu inseteaz[ si cflqtige smerenia lui Hristos Ei
tAnjegte dupX ea ziua qi noaptea, qi uneori urlu strigAnd:
,,Sufletul meu tinjegte dup[ Tine qi cu laerimi Te caut!"
Grea este viala

milostivirii lui Dumnezev, a mire{iei qi atotputerniciei
Lui. Dar daci sufletul n-a cAqtigat inc[ smerenia, ci numai
ndzuieqte spre ea, vor fi in el schimb[ri: dupd o weme va fi
in lupti cu gf;ndurile qi nu va avea odihnX, dar uneori va
primi slobozenie de gdnduri qi va vedea pe Domnul qi va
in{elege iubirea Lui. De aceea gi zice Domnul: ,,inv[1a1i de
la Mine blAndelea gi smerenia Ei veli g[si odihni sufleielor
voastre" lMt tt, zgl.
$i dacd omul nu invald smerenia, iubirea Ei nerdutatea,
Domnul nu-i va da s[-L cunoasc[. Dar sufleful care a cunoscut pe Domnul prin Duhul SfAnt, acela e rdnit de iubirea
Lui qi nu-L poate uita, ci, ca un bolnav care-gi aduce aminte
mereu de boala lui, aqa Ei sufletul care iubeqte pe Domnul
igi aduce intotdeauna aminte de El qi de iubirea Lui pentru
intreg neamul omenesc.
&?ca

Ce-1i voi da in schimb, Doamne?
Tu, Cel Milostiv, ai inviat sufletul meu din p[cate Ei
mi-ai dat s[ cunosc mila Ta fali de mine, inima mea a fost

fermecatl de Tine qi neincetat atras[ spre Tine, Lumina mea.
Ce-!ivoi dain schimb, Doamne?
Tu ai inviat sufletul meu ca sd Te iubesc pe Tine gi pe
aproapele meu gi mi-ai dat lacrimi ca s[ m[ rog pentru
intreaga lume.

Fericit sufletul care a cunoscut pe F[cdtorul lui qi s-a
indrlgostit de El, cici s-a odihnit intru El cu odihni
tleslvirqit[.

Fratii mei dragi, cu lacrimi scriu aceste rAnduri.
CAnd sufletul cunoaqte pe Domnul prin Duhul Sfint, in
fiecare minut este cuprins de neincetat[ uimire inaintea

Domnul e nemlsurat de milostiv.
Sufletul meu cunoagte milostivirea Lui fa{[ de mine, qi
cu scriu despre ea cu nddejdea c[ m[car un singur suflet se
va indrlgosti de Domnul qi se va aprinde pentru El cu jarul
poclinlei.
Dac[ Domnu] nu mi-ar fi dat s[ cunosc mila Sa prin
I)uhul SfAnt, aq fi deznddXjduit din pricina mullimiip[r:atelor mele, dar acum El a fermecat sufletul meu, gi el s-a
indr[gostit de El qi uitb tot ce-i plmAntesc.
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Doamne, cum iubeqti Tu zidirea Ta! Sufletul vede in
chip nevdzut harul Tlu qi intru fricd 9i iubire i1i mullumeqte cucernic.

