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lovegte

sffunele risunitoare.
Cand mi buimicea zarva lumii, nu puteam si iau
aminte la el. Acum, ln linigtea insinguririi, incep si ascult cintiregul de taini. AtAt sunetele, cAt;i stihurile lui
mi se fac, parci., mai deslugite. Parci s-ar dezvilui in mine o putere noui: puterea de a lua aminte la el gi de a-l
inEelege. Deosebesc ln sunetele lui o simEire noui, iar in
cuvintele lui un lngeles nou, minunat - minunat ca ingelepciunea lui Dumnezeu.
,,Saule! inceteazd.a te inverguna: si se depirteze de la
tine duhul viclean..." - cAnt5. Sfrntul David, ftcand si
risune aliuta bine instrunati.
,,Saul" numesc mintea mea, tulburati, zdruncinati
de gindurile care ies de la stipinitorul acestei lumi. El
- mintea meal - a fost rAnduit de Dumnezeulaarezarca
impiriliei lui Israil - la facere, ;i apoi la riscumpirarea
omului - ca impirat, ca stipen al sufetului gi al trupului; prin neascultarea de Dumnezeu, prin cilcarea poruncilor dumnezeiqti, prin stricarea unirii cu Dumnet ln limba rusi cuvdntul ,,minte" este de genul masculin.
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lipsit de vrednicie ;i de har. Puterile sufetului ;i trupului nu i se supun; ea ins{i e supusi inriuririi
duhului viclean.
Cinti Sfhntul David, vestegte cuvintele Cerului: ;i
sunetele psaltirii lui sunt sunete ceretti! Despre ce cinti?
D esp r e feri c ire a o rnu lui.
Fraflor, si ascultim inv5"litura cea dumnezeiasci inftE\ati in cAntarea cea dumnezeiascl,. Si ascultim graiurile, si ascultim sunetele prin care griiegte, prin care
tuni citre noi Cerul. Voi, cei ce ciutaEi fericirea, ce alergaEi dupi pliceri, ce insetagi de desfttiri! Venigi, ascultaEi cintarea cea sfingiti, ascultagi invigitura cea de mintuire. PAni cand si mai pribegiEi, si umblagi prin vii gi
mungi, prin pustii gi codri nepitrunsi? P6.ni cind si vi
chinuiEi cu o osteneali neincetati gi degarti, neincununati de nici un fel de roade, de nici un fel de impliniri diinuitoare? Plecagi o ureche supusi: ascultagi ce
griiegte Duhul Sfrnt prin gura lui David despre fericizetr ea s-a

rea omeneasci, fericirea spre care nizuiesc, de care

fi-

mAnzesc toEi oamenii.

Si taci tot in jurul meu! Si inliuntrul meu si taci.
insqi gindurile mele! Si taci inima! Si vieze, si lucreze
doar luarea-aminte intru evlavie! Si intre in sufet, prin
mijlocirea ei, sfintele intipiririt ;i ganduri!
impirat era David si nu a zis ci scaunul impiritesc e
scaunul fericirii omului.

Cipetenie de oaste;i viteaz vajnicera David; din anii
tinereEii sale gi pAni la bitrAnege s-a bitut cu cei de alt
neam in lupte sAngeroase; cAte bitilii a dat, atitea biruinge a cAgtigat; de la Iordan pini.la Eufrat a intins hot Impresii.

iurovAnalr

impirigiei sale gi nu a zis ci in slava de biruitor gi
cuceritor sti fericirea omului.
Adunase David bogigii flri numir - cu sabia sa le
adunase. Aurul zilceain cuferele sale ca araml, argintul
- precum fierul, dar nu a zis David c5" in bogS.gie sti fericirea omului.
Avea David toate desfltirile pimAntegti: in nici una
din ele n-avLzut fericirea pimAnteasci.
Cind David era ficiu, cAnd indeletnicirea sa era de a
pa;te oile tatilui s5.u Iesei a venit frri veste, din porunci
dumnezeiasci, prorocul Samuil, l-a uns pe pistorul cel
sirman ca impirat al neamului israilitean: ;i n-a numit
ceas al fericirii ceasul ungerii sale ca impi.rat al lui Israil.
Copiliria gi-a petrecut-o David lntr-o pustie silbatici.
Acolo, mugchii lui au inceput si simti in ei vigoarea
mugchilor de voinic: frri de arme, doar cu mAinile goale, David se arunca asupra leului gi ursului, sugrumindu-i. Acolo, sufetul lui a inceput si fie m\cat, umplut
tarele

de insufare cereasci. MAinile care zdrobeau pe urs gi leu
au intocmit psaltire, se atingeau de strunele lncordate

gi aduse in conglisuire de lucrarea Duhului: au risunat sunete armonioase, desfttitoare, duhovnicegti, ingelegitoare. Departe, departe, prin vremuri, prin sute ;i
mii de ani, aceste sunete s-au rispindit, au fost 9i sunt
repetate de glasuri ftri numir, au frcut slivit numele lui
David in toate marginile pimintului, in toate veacurile fiingirii sale cregtine: dar David n-a numit fericire a
omului viaga de pustie, plini de nevoinge minunate ;i
insufare mai presus de fire.
Fericit bdrbatul, cAnti el - in orice loc, in orice tagmi, cu orice avere, in orice rang - cAre n-A urnblat tn sfa-
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tul necredincio;ilor, ;i in

calea

pdcdto;ilor n-a stdtut,

si

pe

scaunulpierzdtorilor n-a lezat (Ps. I, 1).
Fericit bdrbatul ce sepize;te de picat, care alungi picatul de la sine, ln orice chip, ln orice haina i s-ar infigiga picatul - fie ci i se va inft.gi;a cafaptS"nelegiuiri., fie
ci i se va infrgiga ca gind care indeamni la ftri.delege,
fie ci i se va infhEisa ca sirngire aducitoare de plicere, de
incAntare pici.toasi.
Daci femeia slabi va alunga de la sine picatul cu asrfel de birbfuie tare, atunci si ea esre bdrbatul fericit pe
care il cinti David.
Pirtagi ai fericirii acesteia, pirta;i ai virstei birbite;ti
celei in Hristos sunt copilandrii 9i pruncii care se impotrivesc picatului cu tirie. Nu este pirtinire la Dumnezeu, Dreptul Judecitor.
Fericitul bdrbatul a cd.rui voie esre toari in Legea lui
Dumnezeu (Ps. I, 2). Fericiti inima care s-a pirguit intru cunoafterea voii lui Dumnezeu, care avilzut c5. ban
este Dornnul (Ps. )OC(II, 9). Care a dobandit aceasri
gtiingi prin gustarea poruncilor Domnului, care a unit
voia sa cu voia Domnului. Astfel de inimi e bdrbat. Fericiti inima aprinsi de dumnezeiasca rAvni! Fericiti inima ce arde cu dorire nepotoliti de voia lui Dumnezeu!
Fericiti inima ce cu neindurati dulceagi pitimegte de
dragoste citre Dumnezeu!Astfel de inimi e sila;, locag,
cd.mari., scaun al fericirii!... Din zori de zi ;ade vulturul
pe virful stincii inalte; ochii lui scipiritori cauti lacomi
prada; apoi, el se inalgi in cerul siniliu, plutegte, intinzdnd aripi largi, pe necuprinsele intinderi; cauti prada.
Atunci cind o vede, se nipustegte asupra ei ca o sigeati, ca un fulger, ca o sigeati se lnalgi cu ea gi piere. $i-a

hrinit puii, gi iarfui e la straja sa: Pe stAnci sau pe cer.
lqa e inima ce s-a rinit cu rana nevindecati a dragostei
de Dumnezeu! $i tocmai in aceasti dragoste e fericirea.
in porunci nu este numai ftptuire: in ele este tiinuiti;i
prin ele se arati ingelegerea duhovniceascil: din poruncile
tale am inyeles... cu toatd. inima rnea Te-am cd.utat... Pe calea poruncilor Tale am alergat, chnd ai largit inima rnea!...
;i am cugetat la poruncile Thle, care le-arn iubitfoarte!..'
bund este mie legea gurii Thle mai muh decht rnii de aur
;i de argint!... Pentu aceAstA, am iubit poruncile Tale mai
rnuh dzckt aurul ;i topazul!'.. innu inirna rneA arn Ascans
cuuinteh Tale, ca sd nu gre;esc Tie!... bucura-rnd-uoi eu de
cuuinteb Tale, ca cel ce afi dobhnzi muhe!.'. pleacd inirna
mdrturiile Thle, ;i nu spre ldcomie (Ps. CXVIII'
104, 10, 32, 47, 72, 127, ll, 162, 36).
Risare soarele: oamenii gribesc la indeletnicirile lor.
Fiecare are scopul gi planul siu. Ce este sufetul in trup,
aceea este scopul gi planul in orice lndeletnicire omeneasci. Unul se ostene;te spre a gisi comori ascunse;
altul - pentru a a-gi face rost de multe desfrtiri; altul pentru a dob6.ndi slavi de;arti, pimAnteasci; in fine altul spune, crede ci faptele sale au ca scoP folosul girii
;i al ob;tei. Ucenicul cel iubit al Legii lui Dumnezeuate
ca scop, in toate indeletnicirile 9i faptele sale, a plicea
lui Dumnezeu. Lumea e pentru el o carte a poruncilor
dumnezeiqti, pe care o citegte cu faptele, cu Purtarea'
cu viaEa. Cu cit citegte inima lui mai mult aceast| catte, cu atet se lumineazi mai mult cu inlelegerea duhovniceasci gi cu atit mai mult se aprinde spre a umbla in
calea bunei cinstiri ;i a virtulii. Ea dobinde;te aripile de
foc ale credinlei, prinde a cilca toati frica vrijma;i, tremea spre
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ce orice pri.pastie, indrdzneste spre tot inceputul bun.
Fericitd este o inim5. ca aceasta! O asemene a, iniml e

fericit bdrbatul.
Vine noaptea cu umbrele ei, cu lumina pali pe care o arunc5.luminitorii cei de noapte ai cerului, aduni
oamenii de pe intinderea pimintului la ciminele lor, in
adiposturile lor. in aceste adiposturi e plictiseali, pusrietate a sufetului; oamenii se striduiesc si isi inece chinul in distracEii nebune; nelucrarea, obiceiurile sfficare
se dedau veseliilor zgomotoase gi vasele templului lui
Dumnezeu - mintea, sufletul, trupul sunt intrebuingate de Baltazar spre lucru ftri de lege. Robul pimintului, robul vremelnicelor griji ale acestei vieEi, indati ce
s-a desprins de grijile in care sritea inecat pini la apusul soarelui, lsi gitegte in linistea nopgii griji noi penrru
ziua urmi.toare; gi zilele,;i noplile lui intreaga viapi. _
cad jertfr degertLciunii ;i striciciunii. Se aprinde candela smeriti inaintea sfintelor icoane, se revarsi lumini lini in asternutul dreprului. $i acesta are gryalui neincetatd,, grijalui ce il roade. in asternutul siu, i;i aminteste
cele ce a frptuit in ziua aceea; le pune fagi in faEi, cu tablele pe care esre insemnati voia lui Dumnezeu descoperiti omului - cu Scriptura; neajunsurile din faptele,
din gAndurile, din migci.rile inimii sale le vindeci prin
pociingi, le spali cu lacrimi; penrru relnnoirea gi inti.rirea nevoingelor sale cere Cerului puteri noi, Iumini nou5.. Lumini harici., purere mai presus de fire pogoari de
la Dumnezeu in sufletul care aduce rugiciune cu simEire indurerari a sS.riciei, sldbiciunii, lesnei pleci.ri a omului spre cidere. futfel, ziua zilei ueste{te cuu,int;i noaptea
noplii aestefte ;tiinfd (Ps. XVIII, 2). O viaEi ca aceasra e
10
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iunovAnell

reugiti neincetati, agonisiti necurmati, agonisiti veqnic5.. Fericit bdrbatul celce triiqte astfel: gi va fi ace$ birbat ca un porn rasddit hngd izuoarele apelor (Ps. I, 3). Ut
pom ca acesta nu se teme de nzele aruLtoarc ale soarelui, nu se teme de seceti: ridicinile lui sunt totdeauna
hrinite cu umezeali; ele n-a;teapti ploi, nu suferi niciodati de puginitatea hranei - de acel neajuns de care
pomii care cresc in locuri inalte gi uscate se imbolnivesc
adeseori, se usuci adeseori, mor. Pomul care cregte pe
loc inalt, bitut de vinturi ;i ars de soare, ce bea arareori
ploaie din cer asemenea este cu omul inclinat spre buna
cinstire, dar care duce viagi ftri luare-aminte, imprigti
atl, carese indeletnicegte pudn si numai pe deasupra cu
deprinderea Legii lui Dumnezeu. Citeodati gi acesta este improspi.tat de roua stripungerii de inimi; cAteodati 9i asupra sufetului siu uscat cade ploaia invioritoare
a lacrimilor de pociingi.; citeodati ;i mintea, 9i inima
lui sunt starnite a se migca spre Dumnezeu: tnsi aceaste
stare nu diinuie, nu poate fi statornici, nici micar prelungiti. Gdndurile;i simgirile religioase, atunci cAnd nu
sunt luminate de cunoa,tterea limpede gi deplini a voii
lui Dumnezeu, n-au nici o limpezime, nici o temeinicie,
gi ca atare nu au putere ;i viagi. Cel ce cugeti intru Legea lui Dumnezeu ziua;i noaptea se aseamini pomului
sidit lAngi izuoarele apelor. Neincetat curg chiar la ridicinile lui ape proaspete, ricoritoare; mintea 9i inima lui
- aceste ridicini ale lui - sunt cufundate neincetat in
Legea lui Dumnezeu, sunt adipate neincetat de Sfrnta
Lege a lui Dumnezeu; neincetat curg pentru el unde ale
viegii vegnice curate, pline de putere. Aceste ape' aceasti
putere, aceasti via15. sunt Duhul Sft.nt, Cel Ce sila;lu11
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ieste

in Scriptura

cea

Sfinliti

gi

Sfrnti, Care silisluiegte
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I Aga e t6.lcuit stihul
acesta de Prea Cuviosul pimen cel Mare (v.
Patericul egiptean).

Ea. Cel ce o iube;te pe ea iube;te uiaya, ;i cei ce
rnhneca la ea se aor umplea de aeselie. Cel ce o line pe ea
ua mo;teni mdrire, ;i oriundr ua rnerge tl ua binecuuhnta
pe el Dornnul. Cei ce slujesc ei sluji-uor Celui Sfdnt, ;i pe
cei ce o iubesc pe ea ii iube;te Domnul. Cel ce ascubd dt
ea judeca-ua nenmuri, ;i cel ce se apropie de ea ua locui cu
nd.dejde (ing. Sir. IY, l2-16).lga e gtiinga cea dumnezeiasci!lqa este inlelepciunea lui Dumnezeu! Ea e descoperire a lui Dumnezeu! in ea e Dumnezeu! La ea se
ajunge prin smerenie! La ea se ajunge prin lepidare de
radunea proprie! Ea e de neajuns pentru rafiunea omeneasci!Aceasta este lepidati, e socotiti nebunie de cime
ea! $i ragiunea, vrijma;ul ei obraznic;i trufag, o socoate
in chip hulitor nebunie, se smintegte de ea pentru faptul ci s-a arfutatoamenilor Pe cruce gi ii lumineazl'de pe
cruce. La aceasti gtiingi se ajunge prin lepidarea de sine!
La aceasti gtiingi se ajunge prin ristignire! La aceasti gtiingi se ajunge prin credingi! Continui fiul lui Sitth: d.e
uei crede ei, o uei rnofteni pe ea (ing. Sir. IV 17).
Credinga cea ade,rilrati, bine plicuti lui Dumnezeu,
ln care nu este ingelare gi amigire, sti in plinirea poruncilor Evangheliei, in sidirea lor iubitoare de osteneali gi statornici in sufetul nostru, ln lupta cu ratiunea,
cu simgirile gi migcirile impotrivitoare lui Dumnezeu
ale sufetului ;i trupului. $i ragiunea, ;i inima, qi trupul omului cilzutauo afezare potrivnici Legii lui Dumnezeu. Ragiunea cilzuti. nu primegte Ra$unea Dumnezeiasci; inima cilzuti. se impotrivegte voii lui Dumnezeu; insugi trupul, supus striciciunii, a dobindit voia
sa osebiti, dati lui de ciderea pe care a impirtigit-o cu
lmbelgugare omului, cunoa;terea aducitoare de moarte

12

l4

in poruncile Evangheliei. Cel ce se adAncette neincerar
in ScripturS., care o cerceteaz|intru smerenia Duhului,
cerAnd de la Dumnezeu, prin rugiciune, inEelegere, cel
ce indrepte azi dupi. indrep tarul poruncilor evanghelice
toate faptele sale, toate miscirile tainice ale sufetului,
acela, negresir, se face pirta; al Sfrntului Duh, Care triieste in ele. PdrtE sunt Eu, a vestit despre Sine Duhul
Sfrnt, tuturor celor ce se tern de Tine ;i pdzesc poruncile

CXVIII, 63)1.
Deprinderea Legii

Tale (PS.

lui

Dumnezeu cere ribdare.

Aceasti. deprindere e dobAndirea sufetului nostru: tntru rdbdarea uoastrd, porunceste Domnul, uepi dob,indi
sufetele aoAstre (Lc. )C([, 19). Aceasta este stiinga stiingelor! Aceasta este stiinga cereasci! Aceasta este stiinEa

impirt{iti

omului de citre Dumnezeu! Ciile ei sunt cu
desivA.r;ire osebite de acele cii obisnuire pe care merg
stiingele pimintegti, gtiinpele omene;ti, stiinEele ni.scute
de raEiunea noastri cLzutd., din propria ei lumini, pentru starea noastrd cizutd.. Tiufesc, ingAmft mintea stiingele omenegd, scor la lumini, fac si creascd. ego-ul omenesc! $tiinga dumnezeiasci se descoperi sufetului pregitit, infrinr, netezit prin lepidarea de sine, parci lipsit
de fiingare de sine din pricina smereniei sale, prefrcut in
oglindi, care nu are nici un chip al siu si de aceea e in
stare s5. primeasci gi si risfringi dumnezeie;tile trisituri. Stiinga dumnezeiascd. este ingelepciunea lui Dumnezeu, e Dumnezeu CuvAntul. Fiul lui Sirah griiegte despre ea: inyehpciunea inatyd

pefii

sdi, ;i prirne;te pe cei ce

o cauta pe
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a binelui 9i r5.ului. StrAmti si

necijiti

este calea noasrrl

citre ingelepciunea lui DumnezeulLa ea ne duce sfhnta
credingi, calcAnd, strivind impotrivirea radunii cizute,
gi a inimii cLzute, si a trupului cizut.Aici este nevoie de
ribdare!Aici este nevoie de tirie, de statornicie, de indelungi. ribdare! intru rdbdarea uoastrd ae{i dobAndi sufrtele uoastre. Cel ce voiesre si aduci roadi duhovniceasci, sd. sivir;eascd cu ribdare rizboiul prelungit, preaplin
de felurite intorsituri ;i necazuri, impotriva pi.catului!
Poate vedea roada Duhului in pomul sufetului si.u numai cel care va lucra aceasri roadi sfrnti. gi gingagi prin
ribdare multi ;i birbiteasci! Si mai ascultim, si. mai
ascultim ce spune inEeleptul! inVelEciunea, vesrette el,
cu ucenicul sLu - dintii; teficd ua aduce peste el, ;i-l ua chinui pe el cu tnudsa
ldtura pAnd ce ua crede sufletului lai, ;i-l ua ispiti pre el
tntru indreptdrile sale. $i iand;i se ua intoarce drEt k el,
;i-l ua ueseli pe el, gi-i ua descoperi lui cele ascunse ale sale
(ing. Sir. IV 18-20).
Trec zile, luni, ani, vine uremea sA, vtemea cunoscucurmez$ urnbla cu dninsul

-

meri ;i

ti.lui Dumnezerr, Care

ARIPI DUHOVNICE$TI PENTRU CEI OSTENITI $I IMPOVARATI

zeu:

rkari

de apd uie uor curge din pdntecele

lui (iar aceas-

ta a zis-o despre Duhul, pe Care aaeau sd-L primeascd cei
ce cred

numele Lui),lfumuregte cuvintul Mintuiucenicul Lui cel iubit, cel ce s-a culcat pe piep-

intru

torului
tul inEelepciunii;i al CuvAntirii de Dumnezeu celei de
Dinsul diruite. - Nici chiar frunza acestui pom nu ud
cd.dea (Ps.I, 3). Frunza, dupi invigitura Pi.ringilor, sunt
nevoinEele trupe$ti: gi ele primesc pregul lor - nestriciciunea ;i via;a - dupi innoirea, cea de'a doua na;tere
a sufletului de cd.tre Duhul Sfhnt. Voia unui asemenea
om se face una cu voia lui Dumneznu: eI voiegte doar
ceea ce e plS.cut lui Dumnezeu, plinqte numai voia lui
Dumnezeu. Drept aceea, el are pe Dumnezeu ca aiutiltor in toate lucrurile sale,;i toate ori chte uaface uor spori
(Ps.

I,3).

Nu au parte necredinciogii de o aseminare ca aceasta! Insufatul David nu ii aseamS.ni cu niqte pomi sau
cu altceva ce are insugiri, semne de viagi! De alt5., de alti aseminare au ei parte! Nu sunt aga necredincio;ii, na
sunt Ea, cAnti impiritescul Proroc, ci ca praful ce-l spul-

$ anii innu a Sa
stdpknire (Fapte I,7), gi pomul, sidit la izvoarele apelor, va aduce rodul siu. Acest rod este impirtigirea viditi. de Shntul Duh, care a fost flgiduiti de c5"tre Fiul
lui Dumnezeu tuturor celor ce cred cu adevirat in El.
Frumos, minunat este rodul Duhului! Schimbe pe om
cu totul! Sfrnta Scripturi se srrimuti din carte in suflet; pe tablele lui - in minte si in inimi - sunr insemnate cu nevizut condei cuvintul lui Dumnezeu si voia
lui Dumnezeu, Cuv6.ntul gi Duhul. Asupra unui om ca
acesta se sivirgegte ceea ce a fr.giduit Fiul lui Dumne-

berd udntul de pre fapa pdmdntului (Ps. I, 4). Necredinciogilor! Voi suntegi praf lipsit de via1i, ridicat de vintul
viforos de;erticiunea cea zgomotoasi a lumii de pe
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a

pus uremurile

-

-

faga

pimintului,

ce se invArte

in vizduh, ca un nor gros'

intuneci soarele ;i firea toati.
Nu te uita la acest nor! Nu crede amigirii ochilor
t5"i! Pentru ei, praful degert, praful nimicnic se infrligeazi, in chip mincinos, ca nor. inchide ochii Pentru o
clipi - gi norul cel de prafva trece, dus de sufarea cea
puternici a vintului, fard. a vitima vederea ta. Peste o
clipi vei deschide ochii, te vei uita: unde e norul cel in-

care

