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ÎNAINTE-CUVÎNTARE  
CĂTRE CITITORI 

Nu este altă faptă mai bună, nici mai înaltă, nici mai de nevoie decît sfinŃita rugăciune. 
Nu este alta mai înaltă decît aceasta. Căci toate celelalte fapte bune: postul, zic, privegherea, 
culcarea pe pămînt, strădania, fecioria, milostenia şi tot celălalt neam de aur şi ceata cea 
potrivită şi şiragul cel cu cerească împletire a faptelor bune celor cu chip dumnezeiesc, măcar 
că sînt urmări ale lui Dumnezeu, măcar că sînt averi nelipsite şi podoabă fară de moarte a 
sufletelor, cu toate acestea, ele nu unesc pe om cu Dumnezeu. Nu. Ci numai fac pe om 
îndemînos spre a se uni. Însă sfinŃita rugăciune, ea singură uneşte, ea singură împreunează pe 
om cu Dumnezeu, şi altminteri - pe Dumnezeu cu omul şi le săvîrşeşte pe amîndouă întru un 
duh; fiindcă este o unire fără de mijlocire, şi o legătură strînsă a Ziditorului cu zidirile cele 
cuvîntătoare. Aşa înalt grăieşte marele acela şi mult iscusitul lucrător şi învăŃător al sfinŃitei 
rugăciuni, luminătorul, zic, al Thessalonicului şi al toatei Bisericii lui Hristos, Grigorie 
(Pentru rugăciune, Cap. 1): „Împărtăşirea cea prin fapte bune, pentru asemănare, spre 
primirea lui Dumnezeu, are fire a-l face îndemînos pe cel sîrguitor, însă nu şi a-l uni. Iară 
puterea rugăciunii, pe ea sfinŃit o lucrează, şi desăvîrşită face pe întinderea şi unirea omului 
către Dumnezeu, legătură fiind a zidirilor celor cuvîntătoare către Ziditorul." 

Însă din unirea aceasta a omului cu Dumnezeu, pe care o pricinuieşte sfinŃita rugăciune, 
ce fel de daruri înalte, iară mai vîrtos, ce fel de izvor de daruri nu se varsă în omul cel unit cu 
Dumnezeu? Dintru aceasta se naşte osebirea adevărului de minciună, străbaterea tainelor celor 
ascunse ale firii, mai-nainte-vederea şi mai-nainte-cunoştinŃa celor ce vor să fie, 
Dumnezeiasca strălucire, luminarea ceea ce se cheamă enipostatică în inimă, dorul cel 
înspăimîntător şi uimitor al tuturor puterilor sufletului către Dumnezeu, răpirea către Domnul, 
descoperirea Tainelor lui Dumnezeu celor negrăite. Într-un cuvînt: „Din unirea aceasta se 
naşte îndumnezeirea omului cea mult vestită şi care de toŃi se caută şi se doreşte; dar de rari şi 
foarte de rari şi abia din neam în neam, după Sfîntul Isaac, se dobîndeşte" (Cuv. 32), lucrul cel 
cu anevoie de însemnat, şi cu anevoie de grăit şi cu anevoie de crezut, după Marele Grigorie 
al Thessalonicului, „care este sfîrşitul cel mai de pe urmă, şi acela pentru care şi cel prea-întîi 
şi prea-înalt scop al lui Dumnezeu [s-a făcut], pentru care şi mai-nainte-cunoştinŃa şi mai-
nainte-hotărîrea cea mai-nainte de veci şi facerea zidirii în vreme şi darea Legii, a celei fireşti 
şi a celei scrise, şi darul proorociei, şi iconomia cea în trup a Cuvîntului lui Dumnezeu, şi 
venirea Sfîntului Duh, de la începutul veacului pînă la sfîrşit s-au făcut" (Cuv. la Petru de la 
Athon). 
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Nu este altă faptă bună mai de nevoie decît Dumnezeiasca rugăciune: 

1. Căci cîtă nevoie şi trebuinŃă are omul de ajutorul lui Dumnezeu, asemenea atîta 
nevoie are şi de sfinŃita rugăciune cea pricinuitoare de ajutorul lui Dumnezeu. Pentru aceea, 
dacă fară de ajutorul lui Dumnezeu nu poate omul a face vreun bine - «Fără de Mine nu puteŃi 
face nimic» (Ioann 15:5) apoi şi fară de sfinŃita rugăciune, prin care se dăruieşte ajutorul lui 
Dumnezeu, nu poate omul a face binele. Pentru aceasta, trebuinŃă este a se ruga cineva, şi prin 
rugăciune a cere Dumnezeiescul ajutor, şi cînd are a socoti vreo înŃelegere trebuincioasă şi 
bună, şi cînd are a grăi vreun cuvînt de suflet folositor, şi cînd are a face vreun lucru plăcut lui 
Dumnezeu. Şi în scurt a zice, trebuinŃă de rugăciune are omul şi cînd începe, şi cînd ajunge la 
mijloc, şi cînd sfîrşeşte fiece slujbă a sa, fiece lucru al său şi fiece apucare a sa, precum a zis 
Cuvîntătorul de Dumnezeu Grigorie (Cuv. răspunzător): „Rînduială prea bună este celui ce 
începe tot cuvîntul şi lucrul, şi de la Dumnezeu a se începe, şi la Dumnezeu a înceta". Căci 
cînd rugăciunea va povăŃui înainte la fiece lucru, toate lucrurile urmează cu lesnire, toate 
drepte, toate folositoare. Aşa o adevereşte aceasta Dumnezeiescul Gură de Aur: „Ori de 
feciorie de este cineva îndrăgitor, ori întreaga înŃelepciune cea întru însoŃire a o cinsti 
sîrguindu-se, ori a-şi stăpîni mînia şi cu blîndeŃe împreună a trăi, ori de zavistie a fi curat, ori 
altceva din cele cuviincioase a face, rugăciunea mergînd înainte şi netezind acest fel de cale a 
vieŃii, lesnicios şi îndemînos va avea drumul bunei credinŃe." 

2. Atîta trebuinŃă are omul de singură sfinŃita rugăciune, cîtă trebuinŃă are de toate 
celelalte împreună fapte bune. Căci cu neputinŃă este nu numai a isprăvi cineva, ci nici cu 
totul a începe vreo altă faptă bună, fară de a cădea întîi la Dumnezeu prin rugăciune şi a cere 
ajutor de la El, Dătătorul şi Dăruitorul tuturor faptelor bune. Precum şi aceasta o adevereşte 
trestia cea cu gura de aur, aşa scriind: „Deci că desăvîrşit cu neputinŃă este fără de rugăciune a 
trăi cu faptă bună, şi cu aceasta a-şi trece viaŃa, mi se pare că tuturor este arătat. Căci cum s-ar 
fi nevoit cineva spre fapta bună, neapropiindu-se şi căzînd adeseori la Dătătorul şi Dăruitorul 
acesteia?" Şi în scurt a zice, cîtă nevoie au sadurile de apă ca să aducă roadă, atîta nevoie are 
şi omul de Dumnezeiasca rugăciune, ca să facă vreun rod al bunei credinŃe şi al faptei bune, 
după acelaşi sfînt de aur, care zice: „Avem trebuinŃă toŃi oamenii de rugăciune, nu mai puŃin 
decît pomii de apă. Că nici aceia nu pot a scoate rodurile, nebînd prin rădăcini, nici noi nu 
vom putea a odrăsli rodurile cele de mult preŃ ale bunei credinŃe, de nu ne vom adăpa cu 
rugăciunile."1 

Şi 3. SfinŃita rugăciune este după cuviinŃă prea de nevoie la mai toată răsuflarea omului. 
Căci fiindcă este mintea omenească de-a pururea mişcată, ca o fără de trup, pentru aceasta în 
fiece faptă, şi la mai fiece răsuflare, pot a-i veni ei năpădiri de gînduri rele, şi cu acestea a-i da 
război şi a o răni diavolul, vrăjmaşul neamului omenesc. Pentru care mare nevoie are omul la 
mai toată răsuflarea a Ńinea arma dumnezeieştii rugăciuni, ca să lupte cu dînsa pe războinicul 
şi să-i risipească năvălirile şi împotrivirile lui, temîndu-se, nu cumva aflîndu-l pe el vrăjmaşul 
fară de armă, să-l rănească cu învoirile şi unirile gîndurilor, şi să-l omoare. 

Pentru aceasta, Dumnezeiescul Apostol porunceşte cuprinzător tuturor Creştinilor, 
sfinŃilor Monahi şi mirenilor, să se roage totdeauna şi necontenit: „Neîncetat vă rugaŃi" (1 
Thess. 5:17). Iară Cuvîntătorul de Dumnezeu Grigorie zice (în Vorovire asupra 
Evnomianilor): „Se cade a pomeni pe Dumnezeu mai vîrtos decît a răsufla. Şi de este cu pu-

                                                 
1  Pentru aceasta bine a zis şi Sfîntul Marco Pustnicul, că rugăciunea este maică a tuturor celorlalte fapte bune, 

fiindcă le naşte pe ele. „Şi rugăciunea faptă bună se zice, măcar deşi maică a lor este. Că le naşte pe ele prin 
împreunarea cea întru Hristos." (Cap. 35, Pentru cei ce li se pare că se îndreptează din lucruri.) 
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tinŃă aceasta a o zice: nici altceva decît aceasta nu se cuvine a o lucra. Şi eu sînt din cei ce 
laudă Legea, care a cugeta ziua şi noaptea porunceşte, şi seara şi dimineaŃa şi amiază-zi a 
povesti şi a binecuvînta pe Domnul în toată vremea. De se cade şi cea a lui Moisi a o zice: 
culcîndu-se, sculîndu-se, călătorind, orice altceva lucrînd, şi cu pomenirea a se închipui spre 
curăŃenie". A zis încă şi Marele Vasilie: „Rugăciune bună este aceea ce pricinuieşte luminată 
înŃelegere a lui Dumnezeu în suflet; şi aceasta este sălăşluire a lui Dumnezeu: a avea prin 
pomenire întemeiat pe Dumnezeu întru sine. Aşa ne facem Biserică a lui Dumnezeu, cînd nu 
cu griji pămînteşti se taie necurmarea pomenirii, nici cu neaşteptate patimi se tulbură mintea, 
ci de toate scăpînd iubitorul de Dumnezeu, la Dumnezeu se duce" (Epist. 1). Iară Sfîntul Isaac 
zice: „Fără de neîncetată rugăciune nu te poŃi apropia la Dumnezeu." (Cuv. 13) Dar că au 
datorie nu numai monahii, ci şi toŃi mirenii cei ce se află în lume a se ruga totdeauna, şi 
îngerul lui Dumnezeu a adeverit, cînd a venit din cer şi a arătat aceasta Cuviosului aceluia 
Iov, care pentru aceasta împotrivă-grăia şi se îndoia, precum în viaŃa Marelui Grigorie al 
Thessalonicului se vede. Adevereşte încă şi Dumnezeiescul Gură de Aur, poruncind tuturor 
meşterilor celor lumeşti, în loc de cîntece cu jale şi de cuvîntări deşarte şi de bîrfiri, să se 
roage acolo unde slujesc, uneori adică gînditor şi cu tăcere, iară alteori şi prin gură cîntînd 
cîntări dumnezeieşti şi laude duhovniceşti. Că acestea limba cea frumoasă şi cîntătoare şi bine 
vorbitoare în zicere le spune: „Meşter de lucrul mîinilor eşti? Şezînd cîntă. Dar nu voieşti cu 
gura să cînŃi? Cu mintea aceasta o fă. Mare împreună-vorbitor este psalmul. Nimic greu de 
aicea nu vei pătimi, ci ca într-o monastire vei putea să şezi. Că nu îndemînarea locurilor, ci 
păzirea cea cu de-adinsul a năravurilor celor bune ne dau nouă liniştea." (Cuv. Andrianzilor 
21) Şi aiurea, acelaşi porunceşte, zicînd: „Pentru care se cade şi din pat sculîndu-ne a ajunge 
de-a pururea Soarele cu slujba lui Dumnezeu, şi de masă apucîndu-ne, şi a dormi vrînd; iară 
mai vîrtos şi în fiecare ceas, o rugăciune lui Dumnezeu aducînd, drum întocmai cu ziua 
alergînd." (Cuvînt pentru Rugăciune) 

Deci fiindcă Dumnezeiasca şi sfinŃita rugăciune este atîta de nevoie omului, şi 
pricinuitoare de atîtea şi acest fel de bunătăŃi şi daruri, pentru aceasta şi prea-sfinŃitul şi prea-
înŃeleptul a toată lumea patriarh kiriu Neofit, cel ce acum în cîrmele corăbiei celei a toată 
lumea a Bisericii celei Mari a lui Hristos şade, şi cu ascuŃimea minŃii şi cu blîndeŃea năravului 
şi cu mai-nainte-vederea Proniei şi cu cealaltă toată multă iscusinŃă şi ştiinŃă ce s-a adunat din 
vreme, prea bine şi fară de primejdie aceasta o îndreptează şi ocîrmuieşte (şi acestea, în nişte 
vremi de acest fel, multă greutate au; întru care toată, cum am zice, marea cea a toată lumea a 
oamenilor se tulbură, şi se suie valurile pînă la ceruri şi se pogoară pînă în adîncuri, că au 
cuprins toată lumea Evroklidon2, şi Tifon3, şi anastrovolismos4, care din tot veacul se 
pomenesc, cel prea mare împreună şi prea silnic.), odrasla cea strălucită a Smirnei, a cetăŃii 
celei strălucite, cel întru cele alese prea-viteaz, întru cele fără de voie prea-cu-bun-suflet, întru 
cele de prim-prejurul oamenilor prea-blînd, şi întru cele trei împreună prea-bărbat, cel 
împrejurul dulceŃilor împodobit, cel împrejurul banilor slobod, şi împrejurul slavei măsuratec. 

Acesta, zic, acesta, cel după poetul, Iros mult-iubit şi lumină întocmai cu Dumnezeu, 
Pisinor şi blînd cugetător şi ştiutor al celor înŃelepte5, cînd petrecerile îşi facea în Muntele cel 

                                                 
2  Vînt furtunos ce bate dinspre nord-est (v. Fapte 27:14). (n. ed.) 
3  Uraganul, (n. ed.) 
4  Nescrutarea stelelor (întunecarea cerului) (n. ed.). 
5 Gr: Ούτος, λεγω, ούτος o κατα τον Ποιητην πολυηρατος Ηρως, και ισοθεος Φως· ο πεισινωρ, και 

αγανοφρων, και πεπνυµονα µηδεα ειδως. Frază dificilă, care a pus probleme traducătorului. Poetul de care 
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cu nume sfînt al Athonului, şi la citirea sfinŃitelor cărŃi se îndeletnicea, aflînd aceste rugi şi 
rugăciuni6 în feluri de cărŃi împrăştiate7 şi de acestea minunîndu-se pentru înălŃarea 
slavosloviei, pentru buna cunoştinŃă a mulŃumirii, pentru umilinŃa mărturisirii şi pentru 
potrivirea cererii, şi în scurt, pentru folosul cel mult şi folosul mare şi folosul sufletesc ce 
izvorăşte cu îndestulare dintru dînsele, el le-a întrebuinŃat întîi pe ele la citire, şi rodul 
folosului cel dintr-însele din destul l-a secerat; apoi aşa mie, celui mai mic decît toŃi, mi-a 
lăsat slujba alegerii lor (şi să zicem şi a adunării) şi a îndreptării. 

Citind însă şi rugăciunile privitoare8 ale Fericitului şi Prea-înŃeleptului şi Prea-
teologului Augustin9, şi cu săgeata cea dulce a dragostei şi a dorului celui Dumnezeiesc dintru 
ele săgetîndu-şi sufletul, a poruncit a se prescrie cu adevărat şi acestea, şi a se îndrepta10. 
Osteneală de nevoie pentru  rugăciune s-a arătat încă şi adunarea în scurt din Psalmii 
Prorocului David a Prea-sfinŃitului şi Prea-înŃeleptului kir Ghennadie Scolasticul, Patriarhul 
łarigradului. Pentru care s-a şi adunat, povăŃuind mai-nainte de toate aceste rugăciuni ca o 
mai veche rugăciune, Psaltirea, şi potrivită este şi aceasta întru stările bine credincioşilor către 
Dumnezeu, şi [ştim] că prorocie cuprinde pentru Dumnezeiasca iconomie. Şi pe lîngă toate 
acestea, la început s-a judecat cu cuviinŃă a se adăuga oarecare cuvînt pentru pocăinŃă foarte 
folositor şi de suflet prea folositor. Fiindcă citindu-se întîi cuvîntul acesta, arată încă mai 

                                                                                                                                                         
este vorba aici este Homer. Autorul Cuvîntului, probabil Sf. Nicodim Aghioritul, îl asemuieşte pe Patriarhul 
Constantinopolei cu un Eros homeric, aplicîndu-i epitete din poemele homerice (πολυήρατον, cf. Odisseea 
15, 126 şi 366; 23, 354; αγανόφρων, lliada 20, 467). Ultima parte este o parafrază la un vers din Odiseea 
(2,38): κήρυξ Πεισηνωρ, πεπνυµένα µήδεα ειδώς - „Crainicul lor Peisenor, cumpătat şi cu ageră minte" (cf. 
Homer, Odysseia, trad. de Dan Sluşanschi, Ed. Paideia, Bucureşti, 1997, p. 18). 

6 Măcar că după Dumnezeiescul Grigorie Nissis evhi (adică rugă) se deosebeşte de prosevhi (adică rugăciune 
de cerere). Căci evhi este făgăduinŃă a oarecăruia din cei ce cu bună credinŃă se afierosesc, iară prosevhi este 
cerere de bunătăŃi aducîndu-se lui Dumnezeu cu rugăminte (Voroava a 2-a la Tatăl nostru). Cu toate acestea 
la mulŃi alŃi PărinŃi, întocmai şi în loc de una se iau amîndouă. 

7  CărŃile dintru care s-au adunat acestea erau: a Sfîntului Macarie al Korinthului, a Prea-cuviosului kir papa 
Dionisie Kallipolitul din Schitul Sfintei Anna, a Prea-cuviosului sfîntului skevofilax al sfinŃitului lăcaş al 
Kutlumuşului, kir Dionlsie, şi a Prea-cuviosului bătrîn David de la Sfîntul Artemie; iară cea care a lucrat totul 
adunării acesteia era Evhologhionul lui kir Dionisie Kallipolitu. 

8 Gr. θεωρητικαις ευχαις, rugăciuni ale Dumnezeieştii vederi, rugăciuni contemplative, (n. ed.) 
9 Dumnezeiescul şi sfinŃitul Augustin, care şi Avrilie se numeşte, în Taghistia Numidiei din Karthaghen născut 

fiind, în anul 380, pe vremea Marelui Theodosie, trăind şi pînă la vremile lui Arcadie şi Onorie, fiilor lui, de 
86 de ani bătrîn fiind, şi sîrguindu-se la învăŃăturile cele ellineşti, însă mai cu osîrdie sîrguindu-se la cele 
latineşti, prea iscusit s-a făcut în filosofie şi mai ales în ritorică şi în meşteşugul vorbirii, încît oamenii vremii 
de atunci de obşte purtau prin gură rugăciunea aceasta: „Izbăveşte-ne pe noi, Dumnezeule, de vorbirea lui 
Augustin", precum mărturiseşte Ghennadie Sholasticul în cuvintele cele pentru purcederea Sfîntului Duh. 
Iară cînd a fost tînăr, nu numai de focul trupeştilor patimi s-a ars, născînd un fiu din Ńiitoare ce se numeşte 
Adeodaton, precum mărturiseşte Meletie (tomul 2 al Bisericeştii Istorii.), ci şi maniheu a fost nouă ani. Iară 
ducîndu-se în Roma şi în Mediolan ca să înveŃe acolo ritorica, şi cunoscîndu-se cu Dumnezeiescul Amvrosie, 
prin învăŃătura aceluia s-a slobozit de rătăcire şi s-a botezat de Amvrosie, şi el, şi fiul lui. Şi pocăindu-se 
pentru cele lucrate de dînsul mai-nainte, cu atîta bogăŃie a luat de la Dumnezeu darul umilinŃei, încît mai 
lesne era a opri cineva apele izvoarelor, decît a opri lacrămile aceluia care de-a pururea curgeau, pentru care 
şi de dumnezeiasca strălucire şi lumină de trei ori fericitul s-a învrednicit, şi darul teologiei de atunci din 
destul de la Dumnezeu l-a luat. Şi episcop al Ιpponiei celei din Carthaghen hirotonisit fiind, a adunat soborul 
din Carthaghen. Şi în scurt a zice, mare şi teolog prea-vestit al Bisericii lui Hristos s-a arătat, prea multe 
scrisori lăsînd întru dînsa. [...] 

10  În prezenta ediŃie am lăsat de o parte meditaŃiile lui Augustin, pe de o parte pentru calitatea traducerii, 
tributare mijlocirii unei limbi eline depărtate de sintaxa şi retorica patristică, iar pe de altă parte pentru cîteva 
abateri dogmatice ce se găsesc în ele. (n.ed.) 



Înainte cuvîntare pentru rugăciune 

5 

vîrtos de cîtă nevoie este de această dumnezeiască şi sfinŃită rugăciune pentru sufleteasca 
mîntuire a celor bine credincioşi. Iară la sfîrşit alt cuvînt oarecare de laudă pentru arhierie, 
arătînd cîtă este înălŃimea arhieriei acesteia şi că pentru aceasta mai ales se cuvine a se cinsti 
Arhiereii cei buni şi a li se da cucernicie cu covîrşire de către toŃi cei bine credincioşi, ca unor 
ucenici ai Apostolilor lui Hristos. Şi apoi acestea toate s-a sîrguit a le da cu acest fel de 
rînduială întru această carte cu mari cheltuieli la lumina tiparului, nu numai ca un iubitor de 
neam şi iubitor de fraŃi, spre de obşte folos al fraŃilor lui celor de un neam, ci cu mult mai 
vîrtos ca un păstor adevărat şi iubitor de oi, spre păşune purtătoare de flori a turmei sale şi a 
toată plinirea cea de sub dînsul a toată lumea şi cu numele lui Hristos numită. 

Şi Prorocul Ammos, păstor fiind, dărîma duzi, ori rodurile dudului tăindu-le şi 
mîncîndu-le, după Dumnezeiescul Kirill al Alexandriei, ori numai frunzele acestuia curăŃindu-
le şi aruncîndu-le pe ele ca să-şi hrănească turma sa, precum însuşi acela întru Domnul 
lăudîndu-se către Amasia zicea: «Nu eram eu proroc, nici fiu de proroc, fară numai păstor 
eram, dărîmînd duzi, şi m-a luat pe mine Domnul de la oi» (Ammos 7:14-/5). 

Iară prea-sfinŃitul acesta stăpîn, păstor aşezat fiind, dar mai vîrtos întîi păstor şi decît 
ceilalŃi păstori mai mare peste oile lui Hristos cele cuvîntătoare, nu numai duzi a dărîmat pînă 
acum spre hrana turmei sale - iară duzi s-ar fi înŃeles sfinŃitele cărŃi care pînă acum cu 
hotărîrea şi cheltuiala prea-sfinŃiei sale s-au dat în tipar - ci urmînd Acelui ceresc şi bun 
Păstor, lui Iisus Hristos, Care nu în oarecare locuri pustii şi purtătoare de mărăcini îşi poartă 
oile Sale - încît să secere păşunea cea ierboasă, după cum zice Grigorie luminătorul Nissenilor 
-, ci hrană le dă aromatele cele din grădini, şi în loc de iarbă le dă crinii, pentru care mireasa 
ceea ce cîntă, ştiinŃa Lui cea păstorească lăudînd-o, zicea: «FrăŃiorul meu s-a pogorît în 
grădina sa, la năstrapele mirosului, să pască în grădini, şi să culeagă crini» (Cîntarea 
Cîntărilor 6:1). I 

Pe Acesta, zic, Cel întîi Păstor adevărat urmîndu-L, ucenicul şi următorul Acestuia, 
pogorîndu-se prin citire în grădina sfinŃitelor cărŃi, nu numai verdeaŃă şi păşune ierboasă a 
faptelor bune celor mai de jos a tuns, ci şi pe înseşi florile şi crinii sfinŃitei şi de Dumnezeu 
făcătoarei şi decît toate mai înaltei fapte bune, zic adică a rugăciunii, dintr-însele le-a adunat, 
frumoase cu vederea şi prea-bine mirositoare cu mirosirea, şi cu pipăirea primite. Şi cu 
acestea veseleşte, înmiresmează şi hrăneşte turma lui cea cuvîntătoare, ca altminteri şi el să se 
hrănească de turma sa şi să aibă oi spre îmbrăcăminte. Că a auzit pe Paremiastul zicînd: 
«Grijeşte-te de verdeŃile cele din cîmp şi vei tunde buruiana, şi adună iarbă de munte, ca să ai 
oi de îmbrăcăminte. Cinsteşte cîmpul ca să fie Ńie miei» (Pilde 27:25-26). Şi acestora 
asemenea a tîlcuit pe cea zisă şi Dumnezeiescul Grigorie Nissis, tîlcuitorul cel prea-înalt al 
Cîntării, zicînd: „Crinii adică semn se fac al strălucirii şi curăŃeniei minŃii. Iară buna 
mireasmă a aromatelor - a se afla cu înstrăinare de toată putoarea cea rea a păcatelor. Deci 
întru unele ca acestea, zice, să petreacă povăŃuitorul turmelor celor cuvîntătoare. În grădini 
adică păscînd, iară crinii spre hrana oilor tunzîndu-i şi adunîndu-i. Aceştia sînt, după cuvîntul 
meu, crinii cu care se hrăneşte turma de păstorul şi învăŃătorul cel bun" (Voroava 15 la 
Cîntarea Cîntărilor).  

PrimiŃi, drept aceea, cu dragoste şi îmbrăŃişaŃi şi luaŃi la sine-vă, toŃi fraŃii întru Hristos, 
turma lui Hristos cea a toată lumea, teologicele şi rugătoarele şi prea-umilincioasele aceste 
rugi şi rugăciuni, hrana aceasta purtătoare de flori şi purtătoare de crini ce o aduce dragostei 
voastre păstorul nostru cel a toată lumea şi stăpînul şi purtătorul de grijă de mîntuirea tuturor, 
şi întru dînsele vă desfătaŃi şi vă bucuraŃi şi vă paşteŃi de ajuns, ca în nişte cîmpi făcători de 
flori, ca în nişte livezi înverzite, ca în nişte grădini pline de rouă, ca la nişte păşuni de suflete 
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hrănitoare şi ierburi dătătoare de viaŃă. Căci în sfinŃitele aceste rugăciuni, prea cu îndestulare 
şi precum se cuvine veŃi afla acele patru părŃi sau însuşiri pe care le cuprinde fiece rugăciune 
desăvîrşită. Adică întîi, slavoslovia. A 2-a, mulŃumirea. A 3-a, mărturisirea. Şi a 4-a, cererea. 
Din care, pe cele două le mărturiseşte Marele Vasilie, zicînd: „Iară ale rugăciunii, iubite, două 
chipuri sînt: unul adică, al slavosloviei cu smerită cugetare, iară al doilea, cel al cererii cu 
micşorare. Deci rugîndu-te, nu veni îndată spre cerere; iară de nu, prihăneşti voirea ta, ca şi 
cum eşti silit de trebuinŃă să te rogi lui Dumnezeu" (Cap. 1 al aşezămintelor postniceşti); iară 
pe celelalte două le mărturiseşte Dumnezeiescul Ioann al Scării. Că zice: „Mai-nainte de toate 
întru hîrtia rugăciunii noastre mulŃumire adevărată să aşezăm. Iară întru al doilea stih, măr-
turisire şi zdrobire a sufletului întru simŃire. Apoi aşa cererea noastră să o facem arătată 
Împăratului a toate. Că prea bun este chipul cel mai-nainte zis al rugăciunii, după cum 
oarecăruia din fraŃi de îngerul Domnului i s-a arătat." (Cuv. 28, pentru rugăciune) 

Pentru aceea prin slavoslovie veŃi slavoslovi pe Tatăl cel fără de început, pe Fiul cel 
împreună fără de început şi pe Duhul cel Prea-sfînt şi împreună veşnic, pe Treimea cea mai 
presus de fiinŃă şi nedespărŃită, pe Unul Dumnezeul nostru şi pe cea Prea-curată şi Prea-fară-
de-prihană Maica Dumnezeului nostru. Iară prin mulŃumire veŃi mulŃumi lui Dumnezeu 
pentru facerile de bine şi darurile ce v-a făcut vouă, cele arătate şi nearătate, cele sufleteşti şi 
trupeşti, cele trecute, cele de faŃă, şi cele ce vor să fie. Prin mărturisire, veŃi mărturisi lui 
Dumnezeu cu zdrobire de inimă şi umilinŃă toate păcatele ce aŃi făcut, cu lucrul şi cu 
gîndurile. Şi prin cerere, veŃi cere de la Dumnezeu să vă miluiască pe voi şi să vă ierte 
păcatele voastre, ca să vă păzească pe voi de tot vrăjmaşul văzut şi nevăzut şi să vă dăruiască 
vouă bunătăŃile cele lumeşti şi mai presus de lume. 

[...] 

Dar fiindcă zdrobirea inimii şi umilinŃa şi lacrimile sînt aripile sfinŃitei rugăciuni prin 
care aceasta se suie la Ceruri şi intră în urechile Domnului Savvaoth - că a zis Dumnezeiescul 
Ieronim că rugăciunea numai îmblînzeşte pe Dumnezeu, iară lacrima îl sileşte pe El să 
miluiască pe cel ce se roagă - pentru aceasta, în chip de atîrnare înainte, însemnăm aicea 
cititorilor sfinŃitelor acestora rugăciuni că zdrobirea aceasta a inimii, umilinŃa şi lacrimile cele 
întru rugăciune se cîştigă întîi din frica firii de faŃă a lui Dumnezeu, care se naşte cînd 
socoteşte omul că Dumnezeu este de faŃă şi îl vede pe el şi îl aude, şi că el cînd se roagă este o 
tină, un vierme netrebnic şi o nimica alăturîndu-se cu Dumnezeu, iară Dumnezeu, înaintea 
Căruia se roagă, este un Ziditor A-tot-puternic şi Stăpîn al tuturor, Unul din fire nemărginit, 
întru tot neamul prea-desăvîrşit, şi un mai presus de fiinŃă şi necuprins singur-stăpînitor. 
Pentru aceasta şi Marele Vasilie, întrebat fiind cum poate cineva să isprăvească a-i rămînea 
mintea lui nerăspîndită întru rugăciune, a răspuns: „Deplin adeverit fiind că înaintea ochilor 
este Dumnezeu; Că dacă cineva văzînd vreun stăpînitor sau înainte-stătător şi vorbind cu 
dînsul, neîmprăştiată îşi are căutătura, cu cît mai vîrtos cel ce se roagă lui Dumnezeu 
neîmprăştiată îşi va avea mintea de la Cel ce cearcă inimile şi rărunchii? Plinind cea scrisă: 
«Ridicînd cuvioasele mîini fără de mînie, şi fără de îndoiri». Şi iarăşi: «Iară se cade a se ruga 
nu cu lenevire, nu cu minte răspîndită aici şi acolo». Că unul ca acesta nu numai nu va lua 
cererea, ci şi mai mult întărîtă pe Stăpînul. Că dacă înaintea unui stăpînitor cineva stînd şi 
vorovind, cu multă frică stă, neîmprăştiată avîndu-şi căutătura, şi cea din afară, şi cea din 
lăuntru a sufletului, nu cumva se va primejdui, cu cît mai vîrtos înaintea lui Dumnezeu se 
cade a sta cu frică şi cu cutremur, toată mintea întinsă avînd-o către numai El, şi nicăieri 
aiurea" (Cap. 1 la aşezămintele postniceşti). 



Înainte cuvîntare pentru rugăciune 

7 

Al doilea, se naşte zdrobirea şi umilinŃa întru rugăciune din smerita cugetare şi din 
socoteală, că el, ce se roagă înaintea unui Dumnezeu ca Acesta cu nemărginire puternic, nu 
este numai fireşte un vierme putred, ci este, lîngă acestea, şi cu voirea un călcător de 
Dumnezeieştile Lui porunci, un vrăjmaş al lui Dumnezeu şi un mai păcătos decît toŃi, care nu 
este vrednic nici a-şi deschide gura şi a se ruga înaintea lui Dumnezeu. Pentru aceasta, despre 
o parte Marele Vasilie a zis: „Cînd vei slavoslovi din Scripturi, cît poŃi, şi vei înălŃa laudă 
către Dumnezeu, atunci începe cu smerită cugetare, şi zi: Eu, Doamne, nu sînt vrednic 
înaintea Ta a grăi, pentru că foarte păcătos sînt. Măcar deşi nu ştii ceva rău întru sine-Ńi, aşa 
se cade să zici tu. Că nimenea nu este fără de păcat, fără numai Dumnezeu. Că multe greşind, 
cele mai multe nici nu le ştim." (Cap. 1 la aşezămintele postniceşti.) Iară despre cealaltă parte, 
Ioann al Scării: „Nu te bizui (întru rugăciune), măcar de şi curăŃire ai avea, ci cu multă smerită 
cugetare mai vîrtos apropie-te, şi mai multă cutezare vei avea. Măcar toată scara faptelor bune 
de ai suit-o, pentru lăsarea păcatelor roagă-te, auzind pe Pavel pentru păcătoşi strigînd: 
«dintru care cel dintîi sînt eu»" (Cuv. 28 pentru rugăciune). Căci dacă altul se va ruga fără de 
socoteala aceasta, că este păcătos, neprimită se face rugăciunea lui de Dumnezeu, după Sfîntul 
Isaac, ce zice: „S-a scris de oarecare din sfinŃi că cel ce nu se socoteşte pe sineşi păcătos, 
rugăciunea lui nu este bine primită la Domnul" (Epistola 4). Şi arătată este aceasta din pilda 
vameşului şi a fariseului, unde vameşul, păcătos pe sineşi socotindu-se, s-a îndreptat, iară 
fariseul, drept avîndu-se pe sineşi, s-a osîndit. 

Al treilea, umilinŃa întru rugăciune şi lacrimile se nasc cînd omul se roagă cu pricepere 
şi nu zice unele cu gura şi altele cugetă cu mintea, ci mintea lui ia aminte toată cu totul la cele 
ce se grăiesc, şi înŃelege şi gustă felurimea lor, precum şi gustul simte şi se învoieşte cu 
felurimea bucatelor. Pentru aceea Marele Vasilie, tîlcuind cuvîntul acela, «CîntaŃi cu 
pricepere», zice: „Dacă cineva îşi va uni sufletul cu puterea fiecărui grai, precum îşi învoieşte 
gustul cu felurimea fiecărora bucate, unul ca acesta a împlinit porunca ce zice: «CîntaŃi cu 
pricepere.»" Iară Ioann al Scării porunceşte: „Luptă-te a înălŃa, iară mai vîrtos în graiurile 
rugăciunii mintea ta a o încuia, chiar dacă obosind, pentru pruncie, din graiuri va cădea, iarăşi 
pe dînsa în lăuntru o bagă. Că chiar osebire a minŃii este nestatornicia, iară a lui Dumnezeu - a 
le putea pe toate". 

Al patrulea, umilinŃa şi lacrimile se nasc întru rugăciune dacă acela ce se roagă nu 
socoteşte că cuvintele acelea ale rugăciunii le-a zis altul, sau că s-au scris pentru alt om, ci că 
s-au scris pentru dînsul, şi el însuşi este cel ce le zice, şi că el este acela ce a făcut toate acele 
păcate ce se aduc în cuvintele rugăciunii. Aşa o adevereşte pe aceasta Dumnezeiescul Marco 
Postnicul: „Cel smerit cugetător şi care are lucru duhovnicesc, citind Dumnezeieştile 
Scripturi, toate la sineşi le va înŃelege, şi nu la altul" (Cap. 6 pentru legea duhovniceasca). Cel 
ce însă a luat dar de a se umili şi a vărsa lacrimi necurmate şi nesilite întru rugăciunea lui, să 
ia aminte bine a nu se mîndri, ca să nu se lipsească de un dar ca acesta şi să rămînă ca mai-
nainte uscat şi neumed şi orb, după acelaşi Sfînt Marco, şi după Cuviosul Isaac. Că acela zice: 
„Să nu te înalŃi vărsînd lacrimi întru rugăciunea ta, că Hristos S-a atins de ochii tăi şi gînditor 
ai văzut"; iară Dumnezeiescul Isaac: „Cel ce din vinul acesta (adică al lacrimilor) a băut şi 
după acestea s-a lipsit de dînsul, el singur ştie în care ticăloşie s-a lăsat, şi ce s-a luat de la 
dînsul pentru trîndăvia lui" (Cuv. 13). 

Iară al cincilea şi mai de pe urmă, umilinŃa şi lacrimile se nasc şi din formele cele din 
afară ale trupului; adică cînd se roagă cineva cu capul descoperit, genunchii plecîndu-şi, 
pieptul bătîndu-şi şi avînd chip de osîndit care stă înaintea Domnului. Fiindcă după formele 
cele din afară ale trupului, aşa împreună se formăluieşte şi împreună se aşează şi din lăuntru 
sufletul, după Ioann al Scării: „După sfiala cea din afară şi după meşteşugiri, se aseamănă 
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sufletul, şi după acelea ce le lucrează se închipuieşte, şi după dînsele se formăluieşte" (Cuv. 
25, pentru smerita cugetare). Însă foarte ajută la umilinŃa inimii şi chipul cel mai liniştit al 
locuinŃei fiecăruia, la care se cade a se trage cînd se roagă cîŃi iubesc a se smeri, şi vremea cea 
liniştită, care mai ales este vremea nopŃii, cînd ceilalŃi oameni se liniştesc şi se odihnesc. 
Pentru aceasta şi Domnul, pildă vrînd a ne arăta nouă, de multe ori Se ducea în munŃi şi în 
locuri pustii, şi în vreme de noapte, şi acolo se ruga. «S-a suit - zice SfinŃitul Matthei - la 
munte să se roage deosebi, şi făcîndu-se seară, era acolo singur» (14:23). Pe care tîlcuind-o 
Marele Gură de Aur, zice: „Pentru aceasta adeseori în pustii se duce şi acolo înnoptează, de 
multe ori rugîndu-se, învăŃîndu-ne pe noi a vîna întru rugăciuni netulburarea, şi cea din vreme, 
şi cea din loc" (Cuv. la Schimbarea la faŃă). Că maică a liniştii este pustia. Iară liniştea, iarăşi, 
după Ioann cel din Damasc, maică este a rugăciunii. Şi aiurea, acelaşi cu graiurile de aur zice: 
„Socoteşte cît de mare este, în noapte adîncă, cînd toŃi oamenii dorm, şi linişte prea adîncă 
este, tu singur sculîndu-te, făŃiş să voroveşti cu Stăpînul cel de obşte al tuturor. Dulce este 
somnul, dar nimic nu este mai dulce decît rugăciunea. Dacă deosebi cu Dînsul vei vorovi, 
multe vei putea a săvîrşi, nimenea supărîndu-te pe tine, nici dezbătîndu-te pe tine de la 
rugăciune. Ai şi vremea ajutătoare spre a dobîndi acelea ce le voieşti" (Cuv. la toŃi sfinŃii). 

Dar fiindcă singură umilinŃa şi lacrimile nu sînt de ajuns ca să plece pe Dumnezeu a ne 
da nouă cererile ce le cerem întru rugăciunile acestea, ci trebuiesc încă şi alte oarecare, iată le-
am adaos şi pe acestea aicea, care se cuprind în şase. 

1. Căci cel ce voieşte a-şi face cererea sa cea dintîi, care este iertarea păcatelor sale, se 
cuvine şi el, rugîndu-se, să ierte păcatele ce i le-au făcut lui ceilalŃi, precum a zis Domnul: 
«Cînd staŃi de vă rugaŃi, iertaŃi orice aveŃi asupra cuiva, ca şi Tatăl vostru cel din ceruri să vă 
ierte vouă greşalele voastre» (Marco 11:25). 

2. Căci cel ce cere să ia ceva de la Dumnezeu se cade a cere nu cu neîntărire şi cu 
îndoire, ci cu credinŃă neîndoită şi statornică, precum zice întîi Domnul: «Toate oricîte veŃi 
cere întru rugăciune, crezînd, veŃi lua» (Matth. 21:22). Şi al doilea, fratele lui Dumnezeu, 
Iacov: «Iară de este cineva dintru voi lipsit de înŃelepciune, să ceară de la Dumnezeu, Care dă 
tuturor din destul şi nu înfruntă, şi i se va da lui. Iară să ceară cu credinŃă, nimic îndoindu-se. 
Pentru că cel ce se îndoieşte, asemenea este cu valul mării, care de vînturi se aruncă şi se 
învăluieşte. Că să nu gîndească omul acela că va lua ceva de la Domnul. Bărbatul îndoit la 
suflet nestatornic este întru toate căile sale» (Iacov 1:5). 

3. Căci cel ce cere, se cade a cere nu cereri nepotrivite şi lumeşti şi pricinuitoare de 
dezmierdările sale, ci cereri după Dumnezeu, folositoare şi de mîntuire. Precum acelaşi frate 
al lui Dumnezeu, înfruntînd, zice: «CereŃi şi nu luaŃi, căci rău cereŃi, ca la dezmierdările 
voastre să cheltuiŃi» (Iacov 4:3). 

4. Căci cel ce voieşte a-şi lua cererile sale cele folositoare de la Dumnezeu, se cade şi el 
a mişca şi a face de la sineşi toate acelea ce îi dă mîna şi poate, după paremia cea de obşte, ce 
zice „Împreună cu Athina, mişcă şi mîna", şi a nu se lenevi şi a se da pe sineşi de bună voie la 
patimi şi la pofte, şi apoi a cere dumnezeiescul ajutor. Pentru că nu îl va dobîndi, după Marele 
Vasilie, ce zice: „Se cade drept aceea toate adică cele de la sine a le aduce în lăuntru, şi aşa a 
striga către Dumnezeu ca să-i ajute lui. Că dacă cineva prin lenevire se va da pe sineşi la pofte 
şi pe sineşi se va vinde vrăjmaşilor, acestuia Dumnezeu nu-i ajută, nici îl ascultă. Că apucînd 
mai-nainte prin păcat s-a înstrăinat pe sineşi de la Dumnezeu. Pentru că cel ce voieşte a se 
ajutora de Dumnezeu cuviinŃa nu o dă în jaf; iară cela ce cuviinŃa nu o dă în jaf, nu se dă în jaf 
cîndva de Dumnezeiescul ajutor" (Cap. 1 la aşezămintele postniceşti). Şi Dumnezeu încă zice 
pentru unii ca aceştia prin Isaia: «Pe Mine din zi în zi mă caută şi doresc a şti căile Mele, ca 
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un norod ce a făcut dreptate şi nu a părăsit judecata Dumnezeului său» (Isaia 58:2). Şi în scurt 
a zice, cel ce voieşte să-l asculte pe el Domnul şi să-şi ia cererea sa, se cuvine a se sili pe sine 
cît poate ca să păzească poruncile Lui, încît să nu-l mustre conştiinŃa că nu a băgat în seamă 
sau s-a lenevit de vreun lucru ce putea să-l facă şi nu l-a făcut. Că zice ucenicul cel iubit: «De 
nu ne va arăta pe noi vinovaŃi inima noastră, îndrăznire avem către Dumnezeu. Şi orice vom 
cere, vom lua de la Dînsul. Că poruncile Lui păzim, şi cele plăcute înaintea Lui facem» (1 
Ioann 3:21-22); şi Marele Vasilie (tot acolo): „Deci se cade întru nimic a fi prihănit de 
conştiinŃa sa, şi aşa a chema Dumnezeiescul ajutor". Şi nu numai cînd cineva el însuşi se 
roagă se cade a face acele cuviincioase bunătăŃi cîte poate, ci şi cînd altul se roagă printr-
însul, se cade a ajuta şi el din partea lui la rugăciunea ce se face pentru dînsul. După aceea 
[zice că] «mult poate rugăciunea dreptului care se lucrează» (Iacov 5:16.). Pe care tîlcuind-o 
Dumnezeiescul Maxim, zice: „Mult poate cererea dreptului, ori de cel drept ce o face pe 
aceasta, ori de cel ce cere de la cel drept a se face ea. Că de cel drept lucrîndu-se, îi dă lui 
îndrăzneală către Cel ce poate a da cererile drepŃilor; iară tăcîndu-se de cel ce o cere aceasta 
de la cel drept, îl depărtează pe el de la răutatea cea mai dinainte, schimbîndu-i lui aşezarea în 
faptă bună'' (Cap. 84 al sutei a 5-a). Şi iarăşi: „Multă cu adevărat este nepriceperea, ca să nu 
zic nebunia, prin rugăciunea drepŃilor a căuta mîntuire cela ce se dezmiardă cu aşezarea [sa], 
şi a cere iertare de acelea întru care se făleşte de lucrare, prin punere înainte întinîndu-se. Cu 
cuviinŃă este de a nu se face nelucrătoare şi nemişcată rugăciunea dreptului, ci lucrătoare a o 
face şi tare, cu ale sale fapte bune într-aripîndu-se" (tot acolo). 

5. Cel ce voieşte a-şi lua de la Domnul cererea sa, se cuvine a nu se împuŃina cu sufletul 
şi a se necăji şi a se strîmtora întru rugăciune, ci a îngădui întru dînsa cu îndelungă-răbdare şi 
la multă vreme. Pentru aceea Domnul, ca să ne înveŃe pe noi a zăbovi şi a îngădui întru 
rugăciune fără de strîmtorare, ne aduce nouă în Evanghelia cea de la Luca pilda văduvei, care 
cu îngăduirea şi cu răbdarea ei a plecat cu totul pe urmă pe nedreptul judecător ca să-i 
izbîndească ei. «Le zicea şi pildă lor, că se cade totdeauna a se ruga şi a nu se lenevi» (Luca 
18:1). Încă şi Marele Vasilie zice: „Iară deşi cele de folos de multe ori ai cerut, dar nu ai 
îngăduit" (tot acolo). Pentru că scris este: «Că întru răbdarea voastră veŃi dobîndi sufletele 
voastre» (Luca 21:9). Şi: «Cel ce va răbda pînă în sfîrşit, acesta se va mîntui» (Matthei 
10:22). Aşa Avraam mai tînăr chemat fiind din Assiria în Palestina şi luînd făgăduinŃă de la 
Dumnezeu că se va înmulŃi sămînŃa lui ca stelele cerului, de aici la o sută de ani ai vîrstei sale 
a luat acest fel de sămînŃă. Asemenea şi Isaac rugînd pe Dumnezeu ca să-i dea lui fii, de-abia 
i-a luat pe urmă după douăzeci de ani. Urmează drept aceea şi tu, frate, Patriarhilor acestora şi 
credinŃei lor - Ńie îŃi zice Marele Vasilie -, şi măcar lună de va trece, măcar an, măcar vreme 
de trei ani, măcar de patru ani, măcar mai mulŃi ani pînă vei lua, să nu te depărtezi, ci cu 
credinŃă cere, binele lucrîndu-l. Şi Avva Macarie: „Cela ce degrab nu ia, prin întîrzierea lui 
Dumnezeu, mai mult se arde, şi cu cît prelungeşte Dumnezeu cercînd osteneala, cu atîta el 
dator este cu osteneală a cere Darul lui Dumnezeu" (în catena la Matthei, cap. 7). 

Iară a 6-a şi mai de pe urmă: Cel ce voieşte ca să-şi dobîndească cererea sa, se cade a 
mulŃumi totdeauna lui Dumnezeu, fie că degrab va lua aceea ce îşi cere, fie că mai cu 
întîrziere. Pentru aceea a zis Pavel: «Cu mulŃumită cererile voastre să se arate lui Dumnezeu» 
(Filip. 4:6). Fiindcă de multe ori Dumnezeu nu ne dă nouă degrab aceea ce o cerem, sau 
pentru că ştie că avem a o pierde aceea ce ne-o va da nouă şi dintru aceasta avem a ne munci 
mai mult, ca unii ce am lepădat Darul, sau pentru că, cunoscînd că după ce ne vom lua cererea 
noastră avem a înceta de a ne ruga, pentru aceasta ne întîrzie cererea noastră şi nu ne-o dă, 
vrînd şi grijindu-se a-L ruga pe El totdeauna şi a sta înaintea Lui prin rugăciune, sau ca să se 
arate credinŃa noastră cea către Dumnezeu şi dragostea, sau şi pentru alte judecăŃi ale lui 
Dumnezeu, cu totul neînŃelese de noi, dar drepte şi spre folosul nostru privind. Precum pe 
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acestea toate le adevereşte Vasilie cel mult întru cele dumnezeieşti, şi cu adevărat mare, întru 
acelaşi Cap. 1 al Aşezămintelor celor postniceşti, întru care cu semuire aduce zicînd: „Deci 
acestea ştiindu-le, ori mai degrab, ori mai tîrziu de vom lua, să rămînem mulŃumind 
Domnului. Că toate cele ce le face Stăpînul, pentru mîntuirea noastră le iconomiseşte, numai 
noi să nu încetăm din cerere împuŃinîndu-ne cu sufletul". Ce zic? Măcar de vom lua de la 
Dumnezeu, măcar deşi desăvîrşit nu vom lua cererea noastră, noi se cade să mulŃumim 
totdeauna şi să rămînem bătînd în uşă şi cerînd prin rugăciune. Căci ne ajunge nouă această 
mare dăruire ce o luăm, adică, că ne învrednicim a vorovi împreună cu un Dumnezeu şi a ne 
uni cu Dînsul cînd ne rugăm. Aşa deplin ne adevereşte nouă trestia cea de aur a lui Ioann, 
frumos şi potrivit întru acest chip scriind: „Mare bunătate este rugăciunea, dacă cu socoteală 
mulŃumitoare se face; de ne vom deprinde pe noi înşine nu numai cînd luăm, ci şi cînd nu 
luăm a mulŃumi lui Dumnezeu. Pentru că uneori dă, iară alteori nu dă, amîndouă cu folos. 
Încît măcar de vei lua, măcar de nu vei lua, ai luat întru a nu lua; măcar de vei dobîndi, măcar 
de nu vei dobîndi, ai dobîndit întru a nu dobîndi. Că este cînd a nu lua să fie mai de folos. 
Pentru că de nu ne-ar fi fost nouă de folos de multe ori a nu lua, negreşit ne-ar fi dat. Iară a nu 
dobîndi cu folos, a dobîndi este" (Din Cuv: Andrianzilor 1, şi pentru rugăciune, Tom al 7-
lea). A zis încă şi Ioann cel ce a făcut Scara cea cerească: „Să nu zici că zăbovind întru 
rugăciune nimic nu am isprăvit, că acum ai isprăvit. Că ce lucru bun ar fi fost mai înalt, decît 
a te lipi de Domnul şi întru unirea cu Dînsul necontenit a îngădui?" (Cuv. 28.) 

Deci dacă, fraŃi şi părinŃi, fiind cu toate acestea ce le-am zis însoŃiŃi, veŃi aduce Sfîntului 
Dumnezeu sfinŃitele rugăciuni ce se cuprind în cartea aceasta, eu deplin pe voi vă adeveresc 
că veŃi cîştiga în sufletele voastre credinŃă neclintită, nădejde tare, dragoste adevărată, iertare 
de păcate, scăpare de rele văzute şi nevăzute, dobîndire de cereri, izbăvire de draci, şi 
împărtăşirea şi unirea cu Dumnezeu şi cu îngerii. Fiindcă, după propovăduitorul rugăciunii cel 
de aur şi numit cu numele darurilor: „Cu Dumnezeu întru adevăr vorovim în vremea 
rugăciunii, prin care şi cu îngerii ne împreunăm" (Cuvînt pentru rugăciune). Şi în scurt a zice: 
din dumnezeieştile acestea rugăciuni veŃi dobîndi grămadă de bunătăŃi, mare de comori, 
furnicar de lucruri plăcute lui Dumnezeu, claie de fapte bune, şirag de daruri şi roduri prea 
destule de folos duhovnicesc. 

Iară aceste bunătăŃi dobîndindu-le, să nu încetaŃi rugîndu-vă Sfîntului Dumnezeu, atît 
pentru viaŃa de aicea paşnică şi pe scaunul cel a toată lumea şi Apostolesc a tăriei celei 
nemişcate şi a săvîrşirii celei iubite lui Dumnezeu întru linişte, cît şi pentru dobîndirea cea 
fericită de acolo a prea-sfîntului stăpîn ce a dat în tipar aceste rugăciuni spre folosul nostru, 
căruia să i se mărească lauda, să i se bine-norocească bătrîneŃile11, şi să i se înmulŃească anii 
pînă la numărul anilor lui Xanth12. FiŃi sănătoşi. 

                                                 
11  Cartea aceasta s-a tipărit greceşte la anul 1799, cînd pe scaunul łarigradului îl înfrumuseŃa ierarhul acesta kir 

Neofit, căruia Dascălul Nicodim SfetagoreŃul îi face în cuvîntul acesta oarecare scrieri împrejur ale 
vredniciei, împreună şi laude împletindu-i. Şi cu adevărat acestea toate se cuvin şi arhipăstorului nostru, kirio 
kirio Veniamin, pentru că cu aceeaşi rîvnă spre de asemenea obştesc folos şi preaosfinŃia sa se osteneşte. 
(G.T.) (Nota lui Grigorie Tipograful - n. ed.) 

12  Gr. και πληθυνθειη τα ετη εις ου ποσουµενας Ξανθού λυκαβανιας. Xqnth („Bălanul") este numele unuia din 
cei doi cai nemuritori ai lui Ahile (cf. Iliada, 16, 148-154; 19,400-424). (n. ed.) 



 

11 

 

 

CUVÂNT PENTRU POCĂINłĂ 

ce cuprinde pentru primejdia celor ce păcătuiesc  
cu nădejde de a se mărturisi şi a se pocăi.13 

ÎNAINTE CUVÎNTARE 

Pentru care pricină oare omul întru toate lucrurile lui cele trupeşti se pleacă mai mult 
spre a se teme decît spre a nădăjdui, iară întru cele ale sufletului nădăjduieşte mai mult decît 
se teme? Aceasta socotesc că urmează fiindcă îşi iubeşte puŃin mîntuirea sa, de cum se cădea 
cu adevărat a priveghea, temîndu-se ca nu cumva va veni moartea în ceasul în care nu 
nădăjduieşte, şi îl va afla pe el nepocăit, pentru care are a se munci veşnic. Sînt mulŃi Creştini 
care, după cum zice Iov, beau păcatul ca nişte apă (Iov 15:16). Pentru că fiecare dintre dînşii, 
mai-nainte de a păcătui, cugetă şi zice: Să păcătuiesc, şi mă voi mărturisi, mă voi pocăi; iară 
după ce va păcătui şi se va mărturisi, nu se mai grijeşte pentru păcat, căci zice: M-am 
mărturisit, m-am pocăit. O, rău gînd! De unde te-ai răsturnat să acoperi uscatul cu vicleşug! 
(Sirah 37:3). O, prea-vătămătoare de suflet amăgire şi *mai-nainte prindere în minte14 ce 
acoperi pămîntul cu păcatele! Din care adînc ai ieşit? Nu din altul, cu adevărat, decît din iad. 
Dar au nu se cade a te întoarce iarăşi în iad, şi a nu mai amăgi pe Creştini? Pentru aceea, noi 
vom vorovi în cuvîntul acesta pentru primejdia acelor ce iară de frică păcătuiesc, şi nu se 
grijesc a face o adevărată mărturisire şi pocăinŃă. 

                                                 
13  Cuvîntul acesta, frate, este prea de nevoie şi prea folositor de suflet. Căci arată care este adevărata pocăinŃă şi 

care sînt desăvîrşirile ei, şi semnele iertării păcatelor celei de la Dumnezeu. Şi în scurt a zice, cuvîntul acesta 
zdrobeşte oase. Pentru aceea şi tu adeseori pe el citeşte-l, şi mult te vei folosi. 

14  Gr. προληψις: „întipărire mentală, părere preconcepută, prejudecată." Sintagma „mai-nainte prindere în 
minte," care traduce literal cuvîntul grecesc, revine foarte des în cuprinsul cărŃii. (n. ed.) 
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PARTEA ÎNTÎI 

Nu s-a aflat cîndva prea cu adevărat vreun neguŃător atîta de necunoscător, care fără de 
vreo nevoie să-şi arunce lucrul său în mare, cu nădejde că are să-l ia iarăşi înapoi. Cu toate 
acestea, se află atîŃia Creştini necunoscători care îşi leapădă de voie curăŃenia sufletului lor şi 
Darul15 lui Dumnezeu (care este cea mai mare dăruire ce poate în lumea aceasta a ne-o da 
nouă Domnul), cu nădejde că au a lua iarăşi acea curăŃenie şi acele cereşti dăruiri prin 
mărturisire şi pocăinŃă. Şi se fac ticăloşii legaŃi de-a pururea ai iadului, cu nădejde că au a-şi 
tăia lanŃurile după pofta lor; şi aşa dau în mîna Luceafărului16 cheile sufletului lor, socotind că 
vor putea a le lua iarăşi de la dînsul cînd vor voi. Şi această greşeală nu este nouă la oameni. 
Mai ales aceasta a stat cea întîi ispită a lumii, cu care a îndemnat diavolul pe Eva de a călca 
porunca lui Dumnezeu, arătîndu-i ei milostivirea şi bunătatea lui Dumnezeu şi zicînd: «Nu 
veŃi muri cu moarte» (Facere 3:4). Adică „FaceŃi după pofta voastră, şi nu se va întîmpla 
vouă nici un rău, căci Dumnezeu este foarte milostiv şi bun". Încă şi însuşi Adam care, după 
cum zice Apostolul, nu a fost amăgit ca Eva: «Şi Adam nu s-a amăgit» (2 Tim. 2:14), cu toate 
acestea s-a aşezat a fi tovarăş al Evei spre a mînca din rodul cel oprit, fiindcă a socotit că 
greşeala lui, măcar că era prea-grea, încă cu lesnire ar fi iertat-o Ziditorul său, după cum zice 
SfinŃitul Augustin întru a unsprezecea carte a lui. Şi după cum zice şi alt Teolog al Bisericii: 
„A păcătuit Adam, gîndind la Dumnezeiasca milă." Adică a greşit Adam socotind că 
milostivirea lui Dumnezeu nu l-ar fi pedepsit pe el precum l-a înfricoşat. 

Şi ce altceva mai mult voieşti spre adeverirea acesteia, frate? Cînd vezi că diavolul atîta 
a obrăznicit încît a mers a bate război şi cu însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, cutezînd cu 
înseşi armele nădejdii celei către Dumnezeu a-l birui pe el, pe care le-a uneltit foarte cu bună 
norocire de atîtea ori la alŃii? Pentru aceea vicleanul a sfătuit pe Domnul a se arunca jos de pe 
aripa bisericii, cu nădejde că îngerii ar fi alergat îndată să-L Ńie pe El, ca să nu pătimească 
vreun rău, după porunca ce le-a dat lor Dumnezeu să păzească pe robii Săi: «Aruncă-Te pe 
Sine-Ńi jos; că scris este că îngerilor Săi va porunci pentru Tine», şi: «Pe mîini te vor ridica, ca 
nu cîndva să împiedici de piatră piciorul tău» (Matthei 4:6). 

Deci se cade a se minuna cineva că cu acest gînd amăgitor ispiteşte adeseori vrăjmaşul 
pe Creştini, îndemnîndu-i pe ei să se prăpăstuiască şi să cază în toată fărădelegea; şi se adaogă 
la păcatul cel dintîi încă alte mii, cu această mai-nainte prindere în minte şi nădejde că au a se 
mărturisi şi că duhovnicii au a-i ierta pe ei, alergînd ca nişte îngeri ai păcii ca să nu-i lase pe ei 
de a cădea în iad. 

Însă aceea de care se cade a se minuna cineva este că Creştinii nu cunosc o amăgire atîta 
de pipăită şi învederată a diavolului; şi că ei arată atîta nemulŃumire către Dumnezeu, căci 
uneltesc17 mărturisirea şi pocăinŃa drept pricini ale păcatelor lor; şi milostivirea şi bunătatea 
lui Dumnezeu, ce este pricină a mîntuirii lor, ei o fac pricină de prăpastia şi pierzarea lor. Şi 
precum buruiana acea otrăvitoare ce se numeşte napellon îşi creşte otrava sa cu însăşi roua cea 
mai dulce a cerului, într-acest chip şi ticăloşii aceştia îşi cresc otrava şi moartea lor cu Sîngele 
cel prea dulce şi mîntuitor al lui Iisus Hristos, căci Sîngele acesta ce slujeşte la baia pocăinŃei 
şi a mărturisirii, ca să cufunde tot păcatul lor, îl fac a sluji, aproape a zice, spre a adăuga şi a 

                                                 
15  Gr. τήν χάριν, harul. La fel ca în restul traducerilor vechi româneşti, nici aici nu se face distincŃie între „har" 

şi „dar", traducîndu-se peste tot prin „Dar" (marcîndu-se totuşi diferenŃa prin majusculare). (n. ed.) 
16  Lucifer. (n. ed.) 
17  ÎntrebuinŃează, folosesc (n.ed.). 
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creşte păcatele lor. Ah! Şi se află mai mare vătămare decît aceasta? Şi ce altceva este aceasta, 
decît că uneltim doctoria noastră spre lauda şi biruinŃa diavolului, precum se tînguieşte 
Dumnezeiescul Amvrosie la această pricină: „Doctoria noastră însuşi diavolului se face 
laudă" (Cartea a 2-a pentru pocăinŃă)? 

A DOUA PARTE 

Care pagube îşi pricinuiesc mîntuirii lor aceia ce păcătuiesc  
cu nădejdea că au a se mărturisi şi a se pocăi. 

Dar cine poate a arăta de ajuns pagubele ce îşi pricinuiesc loruşi aceia ce păcătuiesc cu 
nădejdea că au a se pocăi? Eu cred că mulŃi Creştini au a se munci pentru această nădejde 
deşartă şi amăgită, care puŃin cîte puŃin îi duce pe ei în prăpastia cea înfricoşată a iadului, 
încît, măcar că cred că este gătită văpaie veşnică pentru aceia ce păcătuiesc, însă nu încetează 
păcătuind, fiindcă îşi socotesc tămăduirea păcatelor lor că este foarte lesnicioasă, precum este 
a se mărturisi şi a lua un canon prea uşor pentru păcatele ce au lucrat; şi aşa de aici sînt în 
pace şi fară de grijă, punînd în minte că cu aceasta şi-au împlinit toată datoria lor. 

Multe sînt pagubele unora ca acestora ce păcătuiesc cu nădejde de pocăinŃă, fiindcă ei, 
avînd lesnire de a-şi mărturisi păcatele lor cu oarecare puŃină umilinŃă şi punînd în minte că 
întru aceasta stă toată pocăinŃa lor, pentru această lesnire şi nădejdea cea mincinoasă, cad apoi 
ticăloşii în patimi. Iară după ce vor cădea o dată, ei lasă de aici frîul părŃii celei cuvîntătoare şi 
al luării aminte, şi aleargă ca nişte dobitoace necuvîntătoare pe calea pierzării. Pentru aceea, 
cine poate număra căderile ce le fac? De cîte ori află chip şi loc îndemînatec, îndată cad în 
păcat. De cîte ori va voi pofta lor cea rea, îndată cad. De cîte ori le-ar veni lor gîndul cel rău, 
îndată cad şi în lucru. Însă pentru cercare, să socotim oarecum ca să vedem cîte şi care oare 
pot a fi păcatele celor ce păcătuiesc cu nădejde de pocăinŃă. 

Întîia pagubă a celor ce păcătuiesc cu nădejde de pocăinŃă este suma cea peste măsură a 
păcatelor. MulŃi dintre aceşti păcătoşi ce au [nădejde] pentru lesne iertarea păcatelor lor cu 
mărturisirea, în fiecare zi, una după alta, pot - socotesc - a lucra zece păcate, atît cu faptele lor 
cele viclene, cît şi cu poftele lor cele rele, şi cu împreună-vorbirile lor cele fară de pază, şi cu 
dezmierdările lor cele necuviincioase; iară mai ales cu smintelile ce le dau celorlalŃi şi le 
omoară sufletele lor. Pentru aceea, după măsura aceasta, socoteala păcatelor lor întru o lună 
va ajunge în trei sute de păcate, şi cu urmare, întru un an vor face mai mult decît trei mii de 
păcate; încît fiecare din unii ca aceştia întru un an va lovi mai mult decît de trei mii de ori în 
porŃile iadului. Acum: ce greutate este a crede că dreptatea lui Dumnezeu va deschide unui 
păcătos ca acestuia porŃile iadului, şi să-l lase a cădea întru acel adînc? Mai ales aceasta este 
aceea ce înfricoşează, că va face dreptatea lui Dumnezeu după gura lui Ieremia: «Spre durere 
te-ai doftorit, folos nu-Ńi este Ńie. Că cu rana vrăjmaşului te-am lovit pe tine, certare întărită 
asupra a toată nedreptatea ta; înmulŃitu-s-au păcatele tale» (Ieremia 30:11-12). Cumpăneşte 
bine, frate, aceste cuvinte. Nu zice Dumnezeu că nu te-ai doftorit, ci că nu te-ai folosit din 
doftorie. Spre durere te-ai doftorit, folos nu îŃi este Ńie. Mai ales din multe doctorii împreună. 
Căci nu numai o dată, ci de multe şi de multe ori te-ai mărturisit; şi cu toate acestea 
mărturisirea, care este ca să otrăvească şi să omoare păcatele, din pricina răutăŃii tale a slujit 
ca să le crească pe ele. Fiindcă şi tu zici prin sine-Ńi: De aş păcătui, îmi ajunge mie a mă 
mărturisi, şi de aş fi păcătuit o dată, pot păcătui şi altă şi altă dată; căci sau multe păcate de 
aş face, sau puŃine, eu am a mă mărturisi şi a mă pocăi. Drept aceea, te-ai doftorit cu 
adevărat, dar folos nu îŃi este Ńie din doftoria aceasta. Căci folosul ce îl dobîndeşti dintru atîtea 



Sfîntul Nicodim Aghioritul 

14 

mărturisiri este că adaogi păcat lîngă păcat fără de număr, şi fară de a cunoaşte că această 
mulŃime a păcatelor te afundă pe tine în iad, te face pe tine vrednic ca să te pedepsească 
Dumnezeu cu o pedeapsă întărită fără de milostivire, şi să te muncească ca pe un vrăjmaş al 
Său ce voieşte să greşească lui Dumnezeu cu atît mai mult, pe cît mai mult Dumnezeu S-a 
arătat lui milostiv. «Cu rana vrăjmaşului te-am lovit pe tine, că s-au înmulŃit păcatele tale.» 
Pentru aceasta şi aiurea acestaşi Proroc zice alegoric pentru sufletul acela ce se mărturiseşte şi 
se tămăduieşte de păcate, apoi iarăşi păcătuieşte şi se face nevindecat şi vrednic de a se părăsi 
cu totul de Dumnezeu şi a se munci: «Vindecat-am Vavilonul, şi nu s-a tămăduit, părăsitu-l-
am pe el, că s-a apropiat la cer judecata lui» (Ieremia 51:9). 

A doua pagubă a celor ce păcătuiesc cu nădejdea pocăinŃei este felurimea cea 
covîrşitoare a păcatelor. Căci ei, cu socoteala cea mincinoasă ce o fac zicînd: Mă voi 
mărturisi, cu aceasta, zic, păcătuiesc fără de oarecare frică şi sfială; se afundă întru adîncuri şi 
în tina cea mai necurată a păcatului, lucrează fără de ruşine acele rele ce nu le lucrează nici 
înşişi păgînii, şi se tăvălesc în noroiul acela şi în necurăŃiile întru care nu se tăvălesc nici 
înseşi dobitoacele cele necuvîntătoare. Dar ce le face lor şi Dumnezeu? Nu uită răutatea 
aceasta, ci cînd ar veni vremea, o pedepseşte, precum o zice aceasta prin gura lui Osie: 
«Stricatu-s-au18 după zilele dealului» (Osie 9:11). Iată păcatele unor răi ca acestora. «Aduce-
şi-va aminte de nedreptăŃile lor, şi va izbîndi păcatele lor.» Iată şi munca cu care îi pedepseşte 
pe ei Dumnezeu. 

A treia pagubă a celor ce păcătuiesc cu nădejdea pocăinŃei este nebăgarea de seamă, 
lauda, necăinŃa şi tăgăduirea. Nebăgarea de seamă întru cunoştinŃă este, la mîntuire şi la toate 
poruncile Domnului, după păcat. Căci, după cum zice Solomon (Ρaremii 18:3): «Cînd va veni 
necredinciosul întru adîncul răutăŃilor nu bagă seamă», ei, cînd vor ajunge întru cele mai de pe 
urmă ale răutăŃii, se orbeşte mintea lor, se împietreşte inima lor, şi desăvîrşit nu mai socotesc 
păcatul; iară unii dintr-înşii merg încă mai-nainte. Căci nu numai nu bagă de seamă, ci şi se 
află întru păcatele lor, şi se veselesc şi se laudă întru dînsele ca întru mari isprăvi ale lor, după 
cum zice Solomon: «O, cei ce se veselesc de rele, şi se bucură de răzvrătirea rea!» (Paremii 
2:14). Şi Isaia zice: «Păcatul lor ca al Sodomei l-au vestit şi l-au arătat» (Isaia 3:20). Şi 
aceştia ce ziceau mai-nainte: Să păcătuiesc acum, şi apoi mă voi mărturisi, mă voi pocăi, vin 
întru o stare, în care după ce vor ajunge întru adîncul răutăŃilor, nu mai voiesc nici a se 
mărturisi, nici a se pocăi. Şi de s-ar şi întîmpla vreodată a voi, dar nu pot; căci obiceiul 
păcatului s-a făcut deprindere la dînşii, şi deprinderea s-a făcut ca o fire, şi a învîrtoşat ca pe o 
piatră inima lor, şi a facut-o nesimŃitoare şi neprimitoare de pocăinŃă şi de îndreptare. Şi aşa 
mor ticăloşii neîndreptaŃi şi nepocăiŃi. 

Şi mare minune este că nişte Creştini ca aceştia, ce vor ajunge întru cele mai de pe urmă 
ale răutăŃii, îşi Ńin şi credinŃa şi nu se leapădă de dînsa. Măcar că unii dintru dînşii lasă din 
mîinile lor, vai! şi pe însăşi ancora credinŃei. Căci viaŃa cea rea naşte şi dogme rele, precum 
zice Dumnezeiescul Gură de Aur. 

Vezi, frate, cîte pagube? Vezi ce fel de pierzare îşi pricinuiesc loruşi aceia ce păcătuiesc 
cu mincinoasă nădejde că au a se mărturisi şi a se pocăi? Pentru aceasta prea înŃelepŃeşte a zis 
Avva Isaac că cel ce cu nădejde de pocăinŃă cade a doua oară întru păcate, acesta răutate 
unelteşte cu Dumnezeu, şi nenădăjduit va muri, iară de a se învrednici de pocăinŃă după cum 
nădăjduia: „Cel ce cu nădejde de pocăinŃă se alunecă a doua oară, acesta cu vicleşug umblă cu 

                                                 
18  Adică s-au stricat cu atîtea de mari şi covîrşitoare răutăŃi, ca în vremea cînd erau necredincioşi şi slujitori de 

idoli, jertfind idolilor deasupra dealurilor. 
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Dumnezeu. Peste acesta necunoscut cade moartea, şi nu ajunge la vremea nădejdii sale 
lucrurile faptei bune a le împlini" (Cuv. 7). Mai aceastaşi o zice şi Marele Vasilie: „Cel ce cu 
nădejde de pocăinŃă vicleneşte, chipul vicleşugului îl are, şi s-a lipsit de pocăinŃă" (Cuv. 3, 
pentru pocăinŃă). La aceasta se potriveşte şi aceea ce o zice Sfîntul Amvrosie: „Lesnirea 
iertării îndemnare dă de a păcătui". 

A TREIA PARTE  

Pentru vindecarea a celor ce păcătuiesc cu nădejde 
 că au a se mărturisi şi a se pocăi, 

«Bun eşti Tu, Doamne, şi întru bunătatea Ta mă învaŃă îndreptările Tale.» Această 
rugăciune o zicea Prorocul David. Şi pe aceasta se cade şi tu, frate, să o zici către Dumnezeu 
din toată inima ta; fiindcă cea întîi doctorie a celor ce păcătuiesc cu nădejde de pocăinŃă este 
rugăciunea. Prin această sfinŃită rugăciune se vindecă acea rea mai-nainte prindere în minte şi 
mincinoasă nădejde, pe care am prihănit-o pînă acum. O, Doamne, Tu eşti Bun, iară mai 
vîrtos eşti însăşi bunătatea! «Bun eşti Tu, Doamne». Fă, drept aceea, chip cu care însăşi 
această bunătate a Ta să mă înveŃe ca să păzesc legea Ta. «Întru bunătatea Ta mă învaŃă 
îndreptările Tale». Aceasta o caută de la tine Domnul: a fi bun cu tine, a te îngădui întru 
mărturisire şi a-Ńi ierta păcatele tale. Adică caută a te învăŃa de la Dînsul a fi şi tu bun. Cum, 
dar, nu te temi că îl vei întărita pe El, dacă aşa îi vei suci scopul Lui? Cum tu voieşti a te face 
atîta de rău şi fără de lege cu Dumnezeu, în vreme cînd Dumnezeu este atîta de bun şi dulce 
cu tine? «De se răsplătesc în loc de bune, rele»? (Ierem. 18:20). Aşa răsplăteşti tu facerilor de 
bine ale lui Dumnezeu? Aşa unelteşti bunătatea lui Dumnezeu şi darul mărturisirii? Organ19 
ca să păcătuieşti şi să ocărăşti pe Dumnezeu? 

Una din două. Dacă şi nu ai crede, păcătosule, că între bunătatea lui Dumnezeu şi între 
răutate este o împotrivire nemărginită, fiinŃială şi neschimbată, tu nu crezi cum se cuvine pe 
Dumnezeu de Dumnezeu. Iară deşi L-ai crede, apoi ai voi a se face bunătatea lui Dumnezeu 
pricină Ńie să faci păcatul, ce este un atîta de mare vrăjmaş al bunătăŃii lui Dumnezeu? Să ştii 
că aceasta nu este altceva, decît că într-armezi pe Dumnezeu împotriva lui Dumnezeu; şi faci 
încă a bate război milostivirea Lui cu dreptatea Sa. 

Pentru aceea, roagă-te, frate, Domnului totdeauna, să scoată din inima ta această 
mincinoasă şi amăgitoare nădejde, pentru care scris este: «Pus-am minciună nădejdea noastră, 
şi cu minciuna ne vom acoperi» (Isaia 28:15). Şi să te lumineze pe tine cu Darul Său a 
cunoaşte că nădejdea aceasta este o amăgire şi cursă a diavolului cu care a amăgit pe strămoşii 
noştri în Rai, precum mai-nainte am zis, şi amăgeşte încă pe atîŃia ticăloşi păcătoşi, socotind 
să-i pogoare pe ei în iad. Şi ca să te izbăveşti de aceasta, zi către Domnul acel cuvînt al lui 
David: «Păzeşte-mă Doamne de cursa care mi-au pus mie.» (Ps. 140:10). 

A doua doctorie, iubite, a celor ce păcătuiesc cu nădejde de pocăinŃă este a bate război 
cu rădăcina acestei mincinoase nădejdi, care se naşte din două necunoştinŃe: 1. Din aceea că 
nu ştiu cei ce cu nădejde de pocăinŃă păcătuiesc ce lucru de sine este mărturisirea şi pocăinŃa. 
Şi a 2-a: Din aceea că nu ştiu ce feluri de săvîrşiri şi roduri are adevărata pocăinŃă şi 
mărturisire. Pentru aceea, cînd va cunoaşte cineva pe amîndouă acestea, cu adevărat se va 
vindeca. 

                                                 
19  Gr. οργάνον, unealtă, instrument, (n. ed.) 
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Cea întîi este: acei ce păcătuiesc cu bizuirea mărturisirii nu ştiu de obşte ce este 
mărturisirea. Ei gîndesc că mărturisirea nu este altceva decît numai a-şi spune cu amănuntul 
duhovnicului păcatele lor. Şi că, după ce le vor arăta cu luare aminte, şi-au făcut desăvîrşit 
totul. Pentru aceasta, toată silinŃa lor ca să se gătească la mărturisire este a-şi aduce aminte de 
păcatele ce le-au făcut; şi după mărturisire grija lor nu este alta decît a socoti bine: nu cumva 
s-a întîmplat de au uitat vreun păcat? Însă deşi numai această sîrguinŃă şi grijă este de ajuns ca 
să-i împace pe ei cu Dumnezeu, calea cerului nu va fi mai strîmtă, după cum ne spune nouă 
Evanghelia: «Strîmtă şi îngustă este calea care duce în viaŃă» (Matthei 7:14). Ci va fi mai lată 
decît uliŃa cetăŃii. Şi ce osteneală mare este a spune păcatele noastre la un duhovnic, după ce 
noi ne-am obişnuit încă de cînd eram copii a le spune? Şi dacă întru aceasta ar fi stat 
desăvîrşit totul, acei mai fără de ruşine păcătoşi ce se laudă întru păcatele lor şi le povestesc 
pe ele ca pe o jucărie întru adunări cu tovarăşii lor, aceia, zic, ar fi fost mai bine gătiŃi ca să se 
mărturisească curat, căci ei îşi mărturisesc toate păcatele lor fără de sfială. Pentru aceea 
mărturisirea ar fi fost o neguŃătorie ce s-ar săvîrşi toată prin singură gura; şi ar fi fost o 
descărcare mai mult a gîndirii de la inimă. Dar nu este aşa adevărul. Fiindcă mărturisirea, cu 
osebit chip, vrea să zică a se întoarce păcătosul de la păcat şi a se abate despre dînsul şi a 
alerga iarăşi la Dumnezeu. 

Pentru aceea, măcar că este de nevoie şi această din afară arătare a păcatului prin gura 
păcătosului, ca să-l audă duhovnicul şi să-l îndrepteze şi să-l ierte, cu toate acestea, aceasta 
singură nu este de ajuns, ci trebuieşte încă şi o durere din lăuntru a inimii pentru păcate; care 
durere se cade a avea aceste trei întăritoare: întîi, a fi lucrătoare; a doua, a fi desăvîrşită; şi a 
treia, a fi mai presus de fire. Pentru aceea şi la mărturisirea ta, frate, dacă numai una ar lipsi 
dintre aceste trei întăritoare ale durerii, mărturisirea ta va fi ca aceea a lui Saul, ca aceea a lui 
Antioh, şi ca aceea a Iudei.20 Căci şi pocăinŃa acestora era cu gura numai, şi nu cu inima.  

Iară de vreme ce aceste trei întăritoare ale durerii inimii sînt atîta de nevoie, încît este de 
nevoie a lua de la Dumnezeu iertarea păcatelor noastre, pentru aceasta face trebuinŃă a Ńi le 
limpezi aicea, iubite, sau măcar a Ńi le pomeni una după alta. 

Deci întîi durerea pocăinŃei se cade a fi lucrătoare, care va să zică, a nu fi neputincioasă 
şi slabă, încît a nu face vreo lucrare lucrătoare şi vrednică de cuvînt; ci atîta de puternică, încît 
să stăpînească pe inimă şi să nu o lase pe ea a se birui (ca să nu zic şi a nu simŃi desăvîrşit) de 
pofta trupului şi de dulceaŃa păcatului, care intră în lăuntru prin năvălirile vrăjmaşului. Şi 
lîngă acestea, a fi atîta de hotărîtoare, încît să facă pe cel ce se pocăieşte a nu se mai întoarce 
de a vătăma pe Dumnezeu cu păcate, nici în vreo vreme, nici pentru vreun fel de pricină, nici 
pentru dragostea vreunui lucru zidit, nici pentru frica vreunui rău. Precum face o femeie 
cinstită ce este hotărîtă a păzi cinstea bărbatului său şi a nu se face necrezută lui cîndva, măcar 
şi nenumărate rele de i-ar fi urmat ei. 

A doua, această durere se cade a fi nu mincinoasă, nu puŃină şi prea mică, ci mare şi 
desăvîrşită. Căci atît durerea aceea ce ne îndeamnă pe noi a ne întoarce şi a urî păcatele pentru 
dragostea lui Dumnezeu şi pentru că cu dînsele am scîrbit pe Dumnezeu - care şi zdrobire se 
numeşte -, cît şi durerea aceea ce ne îndeamnă pe noi a ne întoarce dinspre păcate, pentru 

                                                 
20  Pentru că şi Saul a zis către Samuil: «Am păcătuit, că am călcat cuvîntul Domnului, şi cuvîntul tău.» (1 

ÎmpăraŃi 15:24). Şi Antioh, chinuindu-se de rana acea venită de la Dumnezeu, a viermilor şi a putrejunii 
trupului, zicea pocăindu-se: «Cu dreptate este a se supune lui Dumnezeu, şi cel ce este muritor a nu cugeta 
întocmai Dumnezeire cu mîndrie. Şi se ruga spurcatul către Stăpînul cel ce nu voia a-l mai milui.» (2 
Macavei 9:12-13). Şi Iuda a zis: «Greşit-am de am vîndut sînge nevinovat» (Matthei 27:4). 



Cuvânt pentru pocăinŃă 

17 

dragostea noastră, şi pentru că pentru ele ne lipsim de Rai şi ne osîndim în iad - care durere se 
numeşte sfărîmare de tot21 - şi amîndouă aceste dureri, zic, se cade a fi atît de desăvîrşite şi 
fără de lipsă, încît să facă pe cel ce se pocăieşte a se întoarce şi a urî păcatele mai mult decît 
fiece alt rău, din tot sufletul său; adică cu atîta de multă putere, încît sufletul, prin puterea 
aceasta, să aleagă mai bine fiece alt rău ce poate a-i urma lui, ori lipsire de lucruri de este, ori 
lipsire de cinste, ori lipsire şi de însăşi viaŃa, decît a lucra păcatul. Pentru aceea, de nevoie este 
aceluia ce cu adevărat se pocăieşte, a arăta lui Dumnezeu celui ce vede adîncul inimii că 
inima lui atîta pătimeşte durere, încît, alăturînd pe dragostea lui Dumnezeu cu dragostea 
zidirilor, alege şi cinsteşte mai mult pe dragostea lui Dumnezeu decît pe toate zidirile. Şi lîngă 
acestea, atît de desăvîrşite se cade să fie durerile acestea, încît nu numai să rămînă totdeauna 
la cel ce se pocăieşte şi să-i zdrobească inima lui; nu numai să o facă să scoată suspinuri şi 
lacrimi, precum este scris pentru păcătoşi: «Iară voi aŃi strigat pentru durerea inimii voastre, şi 
din zdrobirea duhului v-aŃi tînguit»; ci şi a face încă pe inimă de a urî din lăuntru şi a se 
întoarce dinspre păcat, şi a voi de a nu se mai face cîndva păcatul.  

A treia, durerea aceasta a inimii se cade a fi mai presus de fire, atît la început, din care 
iese, cît şi la sfîrşit, pentru care se face. Fiindcă începutul şi pricina durerii acesteia chiar şi cu 
adevărat este nu firea, sau altă oarecare pricină firească, ci Darul lui Dumnezeu cel mai presus 
de fire, care zdrobeşte şi umileşte inima cu acest fel de durere a pocăinŃei. Pentru aceasta a zis 
Marele Vasilie (Hotărîri în scurt 16): „Că umilinŃa care de la sine se face, dar al lui 
Dumnezeu este; ca gustînd sufletul din dulceaŃa unei dureri ca aceasta, să se sîrguiască pe 
aceasta a o potrivi". Iară unii şi pe aceea a Apostolului («Pe care voieşte Dumnezeu, îl 
miluieşte» Rom. 9:18), în loc de „îl umileşte" au înŃeles-o. Că aduce pe urmă: «Iară pe care 
voieşte, îl împietreşte.» însă împietrirea şi umilinŃa sînt împotrivnice de-a dreptul. Asemenea 
şi sfîrşitul unei dureri ca acesteia se cade a fi nu pentru vreun sfîrşit firesc sau pentru 
bunătăŃile cele fireşti şi vremelnice ce le-am pierdut (fiindcă dacă pentru acestea se scîrbeşte 
cineva şi pătimeşte durere, scîrba şi durerea aceasta nu i se socoteşte lui spre pocăinŃă, ci este 
nefolositoare), ci pentru bunătăŃile cele mai presus de fire de care ne-am lipsit prin păcat şi 
pentru răutăŃile cele mai presus de fire ce le-am luat, pe care şi pe acestea ni le-a arătat nouă 
credinŃa cea mai presus de fire. Iară pricina cea mai de seamă pentru care se cade a fi durerea 
aceasta mai presus de fire, este aceasta: că prin durerea aceasta mai presus de fire avem a 
dobîndi împăcarea şi unirea cea cu Dumnezeu, şi pe urmă fericirea, care covîrşesc hotarele 
firii. Deci acela ce se mărturiseşte, de nu ar avea în inima sa o durere ca aceasta lucrătoare, 
desăvîrşită şi mai presus de fire, pe urmă, după mărturisire, se întoarce iarăşi la locuinŃa sa 
împreună cu toate păcatele lui. 

Pentru aceea, bună şi folositoare este cercarea conştiinŃei sale ce o face cineva ca să 
poată afla cu aceasta toate păcatele ce le-a făcut, cu lucrul, cu cuvîntul şi cu învoirea 
gîndurilor; bine este a-şi mărturisi cineva la duhovnic toate păcatele sale, fără de a lăsa 
vreunul nemărturisit, căci îşi pricinuieşte sufletului său mare uşurare. Însă împreună cu acest 
fel de cercare şi mărturisire, se cade a fi însoŃită şi zdrobirea, şi durerea cea din lăuntru a 
inimii, pentru care vorbim aici. Căci celălalt canon ce l-ar lua de la duhovnic cel ce se 
pocăieşte, ori post de ar fi, ori plecări de genunchi, ori altă rea pătimire, zdrobeşte şi 
chinuieşte numai pe trup şi pe omul cel din afară, şi ca şi cum ai zice: taie numai ramurile cele 
din afară ale copacului; iară durerea zdrobeşte şi răneşte pe omul cel din lăuntru şi chiar pe 

                                                 
21  Oarecare dascăli despart pe scîrba şi pe durerea ce le ia păcătosul pentru păcatele sale, în trei: în durerea ce o 

ia mai-nainte de mărturisire, pe care o numesc usturime; în durerea ce o ia cînd se mărturiseşte, pe care o 
numesc zdrobire. Şi în durerea cea după mărturisire, pe care o numesc sfărîmare de tot. 
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însăşi inima, unde este rădăcina tuturor împreună-păcatelor; şi zdrobind inima, zdrobeşte 
îndată şi răneşte şi păcatele, sau mai bine a zice, zdrobeşte şi răneşte chiar pe însuşi diavolul şi 
începătorul răutăŃilor balaur, care, încuibîndu-se în inimă, de acolo din lăuntru vorbeşte şi 
aruncă toate gîndurile cele urîte şi rele şi hulitoare, şi păcatele. «Că din inimă ies gînduri rele, 
ucideri, prea-curvii, curvii, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule» (Matthei 15:9). 

Pentru aceasta este dogmă a Bisericii noastre Ortodoxe, după cum teologhiseşte 
Gheorghie Koressie în cuvîntul cel pentru Taine, că durerea aceasta este una din cele de 
nevoie şi întăritoare şi înfiinŃate ale Tainei Mărturisirii şi PocăinŃei. Pentru aceea, precum sînt 
de nevoie şi întăritoare ale Tainei PocăinŃei mărturisirea prin gură a păcatelor celui ce se 
pocăieşte şi dezlegarea şi legarea cea de la duhovnic, şi precum sînt întăritoare ale Tainei 
Botezului materia apei şi glăsuirea Sfintei Treimi prin cele trei afundări şi ridicări, aşa este de 
nevoie şi întăritoare a Tainei PocăinŃei şi această durere din lăuntru a inimii. Şi dacă durerea 
aceasta ar lipsi din inima celui ce se pocăieşte, arătat este că acesta este nepocăit şi 
nemărturisit, măcar de s-ar şi pocăi şi s-ar mărturisi, precum este nepocăit şi acela care nu şi-
ar mărturisi păcatele sale şi nu s-ar dezlega sau lega de Duhovnic; sau precum este nebotezat 
şi oricare s-ar boteza fără de apă, sau fără de chemarea deasupra a Sfintei Treimi. Pentru 
aceasta hotărît a zis Domnul: «Că de nu vă veŃi pocăi, toŃi aşa veŃi pieri» (Luca 13:5). Adică 
de nu vă veŃi pocăi cu acest fel de durere lucrătoare, desăvîrşită şi mai presus de fire a inimii 
voastre, toŃi vă veŃi munci. Pentru care şi Duhul cel Sfînt, vrînd a arăta cît este de nevoie 
această durerea inimii la pocăinŃă, întîi cere durerea aceasta de la cei ce se pocăiesc, zicînd 
prin Prorocul Ioil (2:13): «RupeŃi-vă inimile voastre, şi nu hainele voastre». Şi pe urmă cere 
pocăinŃa lor, pentru că zice: «Şi vă întoarceŃi către Domnul Dumnezeul vostru.»22 Vezi, frate, 
care este mărturisirea cea canonică şi după lege? Vezi care este pocăinŃa cea adevărată?  

Acum te rog pe tine a socoti, frate, dacă şi acela ce păcătuieşte fără de ruşine - căci zice: 
Voiesc să mă mărturisesc, eu am să mă mărturisesc -, poate cu aceasta să aibă adevărată 
durere pentru păcatele sale, şi să o aibă pe ea după chipul ce am zis? Mie mi se pare că prea 
cu adevărat nu poate să o aibă. Căci cu acestea ce le zice arată că nici măcar nu cunoaşte că 
este de nevoie a se pocăi după lege cum se cuvine. Iară deşi ar cunoaşte şi apoi ar zice unele 
ca acestea şi cu nădejde de pocăinŃă ar păcătui, se arată că este cu totul desăvîrşit fără de 
cuvîntare23. Căci aceasta ce o zice este chiar ca şi cum ar zice aşa: „Eu voiesc să fac acest rău, 
şi pe urmă însuşi răul îmi va arăta mie că urît l-am făcut. Eu voiesc să îmi întinez acum 
sufletul meu, şi pe urmă voi pofti să pot a spăla acea întinăciune cu tot sîngele meu. Eu voiesc 
să iubesc acum acest păcat, şi apoi voi urî că l-am iubit." Vezi că aceste cuvinte sînt ale unui 
om nebun? Şi tu însuŃi, cînd voieşti să împiedeci pe cineva de la vreun lucru rău, îi zici: 
„Caută bine frate, căci pe urmă te vei căi". Şi dacă fratele acela va fi înŃelept, şi va crede că 
are a se căi, îndată nu îl va face. 

Pentru aceasta socoteşte şi tu, iubite, de eşti unul dintre aceşti nebuni şi necunoscători ce 
zic asemenea cuvinte; de acum, şi [mai] pe urmă, lasă nişte cuvinte ca acestea nebuneşti şi 
amăgitoare. Căci întrucît zici unele ca acestea şi urmezi amăgirii acesteia păcătuind cu 
nădejde de pocăinŃă, cu neputinŃă este a cîştiga adevărată pocăinŃă şi a te întoarce la 
Dumnezeu din tot sufletul şi inima ta. Cu neputinŃă este a cîştiga tovarăşul cel nedespărŃit al 
adevăratei pocăinŃe - durerea în inima ta -, precum mai-nainte am zis, atît de lucrătoare şi atît 

                                                 
22  Pentru aceasta şi un Părinte a zis: „Lepădînd durerea şi necinstirea, nu te făgădui că prin alte fapte bune te vei 

pocăi." (La scoliile cuvîntului 25 al Scării, Pentru smerita cugetare) 
23  Fără de raŃiune, iraŃional (n.ed.) 
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de desăvîrşită, încît durerea aceasta alăturîndu-se cu orice altă durere a ta, să fie ca noianul 
alăturîndu-se cu toate rîurile. «S-a mărit ca o mare paharul zdrobirii tale» (Plîngeri 2:13). Cu 
neputinŃă este, zic, a cîştiga durerea aceasta cea mai presus de fire. Căci ai auzit mai sus că 
acest fel de durere se cade să vie de la Darul lui Dumnezeu şi că este chiar dăruire a Sa. Deci 
dacă este dăruire a lui Dumnezeu, se dă în dar, şi nu se dă în inimile celor nepricepuŃi, sau 
chiar degrabă se ia de la dînsele. Şi lîngă acestea, durerea aceasta este o dăruire din cele mai 
cinstite ce poate să-Ńi dea Ńie Domnul, o facere de bine din cele mai alese ale bunătăŃii Sale, un 
lucru din cele mai mari ale atotputerniciei Sale; încît, de ar fi zidit o lume nouă cu totul de aur 
şi un cer nou tot de safir şi de diamant şi apoi să te facă pe tine domn al lumii acesteia, cu 
adevărat Ńi-ar fi dat Ńie cu nemărginire mai puŃină dăruire, decît dacă Ńi-ar fi dat Ńie o lucrare de 
adevărată durere şi de adevărată zdrobire. 

Acum crezi că Dumnezeu are a-Ńi da Ńie îndată, şi totdeauna cînd voieşti, această atît de 
scumpă dăruire a zdrobirii, această dăruire pe care nu o dă la atîŃia alŃii pe care îi lasă întru 
împietrirea lor - că zice: «pe care voieşte, îl împietreşte» (Rom. 9:18) -, această dăruire, pe 
care ca să o ia SfinŃii au făcut atîtea aspre petreceri, au vărsat atîtea sudori şi s-au gătit ca să o 
ia prin atîtea cugetări? De crezi aceasta, rău crezi, şi scoate socoteala aceasta din nălucirea ta. 
Pentru aceasta şi Marele Vasilie zice că de multe ori sufletul se sileşte pe sineşi a se umili, şi 
nu poate; şi că, pentru a cîştiga cineva umilinŃa, îi trebuieşte multă cugetare şi deasă nevoinŃă. 
„Iar a se sili şi a nu putea, una este vădire a lenevirii noastre întru cealaltă vreme, că nu este 
cu putinŃă fără de cugetare şi împreună nevoinŃă mai multă şi deasă, îndată spre ceva mergînd, 
să nu o iei pe aceea, iară alta arată că sufletul de alte patimi se stăpîneşte, şi nu se lasă de 
acelea a se slobozi nici către care voieşte." (Hotare în scurt, 16). 

Un îmbunătăŃit făcea în tot anul cuprinzătoare mărturisire, adică îşi mărturisea toate 
păcatele ce le făcuse în toată viaŃa sa, nu pentru altceva, decît ca să ia în inima sa o adevărată 
durere pentru păcatele sale. Pentru aceea şi se gătea mai-nainte cu multe săptămîni cu linişte 
şi cu cugetările duhovniceştilor nevoinŃe, şi în ziua întru care vrea a se mărturisi cheltuia opt 
ceasuri spre a-şi iscusi lucrările zdrobirii şi a cere această mare dăruire de la Dumnezeu. Şi tu, 
cînd se întîmplă de te-ai întinat ieri sau alaltăieri cu noi păcate, fără de a măsura cu ceva 
greutatea păcatului, fară de a socoti cu ceva mărimea şi bunătatea lui Dumnezeu ce ai 
vătămat-o, fară de a citi vreo carte ce ar cuprinde aceste pricini, ci numai pentru că îŃi aduci 
aminte de relele ce ai făcut şi mergi să le mărturiseşti pe ele duhovnicului, cu aceasta gîndeşti 
că ai cîştigat adevărata pocăinŃă şi acea lucrătoare şi desăvîrşită durere a inimii, care este 
nedespărŃită de adevărata pocăinŃă? Departe, frate, departe eşti de adevărata pocăinŃă, cu nişte 
mărturisiri ca acestea ce le faci; căci te asemeni cu aceia ce îi zice David că îşi rup hainele lor 
şi se arată că se mîhnesc din afară, dar din lăuntru în inimă nu se umilesc: «DespărŃitu-s-au, şi 
nu s-au umilit» (Ps. 34:15). Şi pentru că aşa mărturisindu-te, speli numai vasul cel din afară şi 
faŃa inimii tale, iară adîncul cel din lăuntru al ei rămîne plin de necurăŃie. «CurăŃeşte întîi 
(partea) cea din lăuntru a paharului şi a blidului, ca să fie şi cea din afară a lor curată» 
(Matthei 23:26). 

Însă să punem că tu, care nu socoteşti păcatul cînd îl faci, iară cînd îl mărturiseşti îl 
socoteşti foarte bine şi te îngreŃoşezi de el mai mult decît de orice alt rău, şi [să punem] că te 
mîhneşti şi te umileşti cu durere a inimii pentru dînsul în vremea mărturisirii (care rar se 
întîmplă); însă cu aceasta numai nu poŃi a cîştiga adevărata pocăinŃă şi adevărata durere în 
inima ta. 

Şi ca să înŃelegi aceasta, se cade a-Ńi arăta Ńie care sînt săvîrşirile şi rodurile adevăratei 
pocăinŃe şi mărturisiri, adică a doua parte a doctoriei ce am zis-o mai-nainte, ca să le ai întru 



Sfîntul Nicodim Aghioritul 

20 

tine ca pe nişte semne. Tu cu adevărat gîndeşti că după ce îŃi vei mărturisi cu umilinŃă la 
duhovnic păcatele ce le-ai făcut, şi după ce îŃi va citi Ńie duhovnicul rugăciunea cea de 
iertăciune, gîndeşti, zic, că eşti curat, ca şi cum nu ai fi făcut cîndva vreun păcat, şi că te duci 
de la picioarele duhovnicului ca şi cum ai fi stat totdeauna fară de întinăciune; însă nu este 
gîndul acesta adevărat. Pentru că, precum Botezul, măcar că şterge păcatul cel strămoşesc şi 
orice alt păcat cu voirea, însă nu şterge şi necunoştinŃa minŃii, şi pofta, şi plecarea cea în fire 
sădită a inimii spre păcat, şi alte săvîrşiri ce le-a pricinuit în firea oamenilor acest păcat 
strămoşesc - căci rămîn acestea ca o pedeapsă şi după Botez, spre cercarea de-sine-stăpînirii şi 
spre luptă şi biruinŃă şi cunună a celor botezaŃi -, aşa şi mărturisirea ce se face bine şi cum se 
cade, chiar de ar şi şterge păcatele, însă nu şterge şi toată răutatea ce au facut-o în suflet 
păcatele; adică orbirea şi întunecarea minŃii, plecările cele rele şi aşezările voirii, obişnuinŃele 
şi deprinderile inimii, stricăciunea şi netrebnicia puterilor şi a lucrărilor firii, şi, cu un cuvînt, 
grozăvia ce au pricinuit-o păcatele în cel după chip şi după asemănare. Pentru că mărturisirea 
nu ia de la noi toată pedeapsa şi canonul ce se cade a-l lua noi pentru păcatele noastre, nici nu 
ridică toată puterea deprinderilor celor rele şi a obişnuinŃelor ce le-am luat la păcat, măcar că 
le împuŃinează oarece; ci pe acestea toate le lasă la noi să le îndreptăm şi să le ştergem noi cu 
durerea cea de-a pururea a inimii noastre şi cu ostenelile şi trudele şi nevoinŃele pocăinŃei ce 
sîntem datori a le face în toată viaŃa noastră după păcat. 

Deci să ştii, frate, că pe urmă, după o bună şi umilincioasă mărturisire ce ai a o face, se 
cade întîi a împlini canonul şi pedeapsa ce Ńi-ar fi dat-o Ńie duhovnicul pentru păcatele tale, 
măcar post de ar fi, măcar plecări ale genunchilor, măcar rugăciune, măcar altceva. 

Al doilea, se cade a împlini cu mulŃumită şi cu răbdare fără de cîrtire şi canonul şi 
pedeapsa ce Ńi-ar fi dat Ńie Dumnezeu, ca să tămăduiască păcatele tale, ori boli de ar fi, ori 
nedreptăŃi, ori lipsire de averile tale, ori moarte fără de vreme a ta sau a rudeniilor şi iubiŃilor 
tăi, ori ocări şi necinstiri, ori alte ispite făcîndu-se, sau de la draci, sau de la oameni, sau de la 
firea cea stricată. Că toate acestea, şi mai ales necinstirile şi ocările, durere şi umilinŃă nasc în 
inimă. Şi pentru aceasta sloboade Dumnezeu a-Ńi veni Ńie [acestea]. Pentru care a zis un 
Părinte: „Cînd pentru ocărîre sau necinstire foarte vei pătimi durere, cunoaşte-te pe sine-Ńi că 
mult te-ai folosit" (la scoliile cuv. 25 al Scării). Şi alt părinte, cînd îi venea lui scîrbă, se 
obişnuia a zice: „Fier ars este acesta al lui Iisus." Pentru aceea, şi nişte pedepsiri ca acestea a 
dat Dumnezeu lui David pe urmă, după iertarea prea-curviei şi a uciderii. Căci Dumnezeu este 
Duhovnicul cel mai înŃelept decît toŃi, şi El ştie a îndrepta pe păcătoşi mai bine decît toŃi 
duhovnicii cu întreg canon. Şi pentru că dreptatea lui Dumnezeu, deşi ar ierta împreună cu 
greşeala şi veşnica muncă, însă nu o iartă aşa prost24 şi cum s-ar întîmpla, ci o iartă cu vreo 
oarecare împlinire a acestui canon vremelnic şi a pedepsirii. (Şi am zis vreo oarecare 
împlinire, căci măcar deşi canonul păcătosului ar ajuta la iertarea păcatelor lui, însă 
desăvîrşita întregime a iertării păcatelor este nemărginita milă a lui Dumnezeu şi împlinirea 
cea cu nemărginire cinstită ce a făcut-o Fiul lui Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos, prin 
patimile şi moartea Lui, precum grăiesc sfinŃiŃii bogoslovi). Dar mai ales obişnuieşte 
Dumnezeu a pedepsi pe păcătoşi, deştepŃi fiind cu mustrarea conştiinŃei, topindu-i pe ei şi 
uscîndu-i ca pe păiajen, după cum zice David: «Întru mustrări pentru fărădelege ai pedepsit pe 
om, şi ai subŃiat ca un paiajen sufletul lui» (Ps. 38:15), şi cînd în somn îi înfricoşează cu 
vedenii înfricoşate, precum zice Elius la Iov (33:14-16): «Că o dată va grăi Domnul, iară a 
doua oară prin vis, sau prin cugetare de noapte, ca şi cînd ar cădea groaznică frică peste 
oameni întru adormiri pe pat. Atunci descoperă mintea oamenilor, cu nişte chipuri ca acestea 

                                                 
24  Simplu. 
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de frică înfricoşîndu-i.» Şi pricina este că dacă Dumnezeu nu ar pedepsi pe păcătos întru 
această viaŃă cu canon şi pedepsire vremelnică pentru păcatele lui, prea cu adevărat îl va 
pedepsi pe el în cealaltă, cu o muncă de-a pururea. Aşa zice dreptul Iov, că se temea pentru 
toate lucrurile sale: «Mă clatin cu toate mădularele.» Căci ştia că nu iartă Dumnezeu fară de 
pedeapsă toată datoria păcătosului: «Pentru că ştiu că nu mă vei lăsa pe mine nevinovat» (Iov 
9:28). 

Al treilea, ştiind că precum celui ce caută a face livadă într-un loc sălbatic îi trebuiesc 
patru lucruri: întîi, a tăia odraslele şi ramurile pomilor celor sălbatici; al doilea, a scoate şi 
toate rădăcinile acelor pomi sălbatici, căci de vor rămînea rădăcinile, iarăşi scot odrasle; al 
treilea, a sădi în locul acelor pomi sălbatici alŃii domestici şi aducători de roade; şi al patrulea, 
trebuieşte a păzi pomii aceştia de fiece vietate şi de toată împotrivirea, pînă ce ar apuca 
rădăcini, a se face copaci mari şi a aduce rod. Aşa şi tu, frate, ca să cîştigi adevărata pocăinŃă, 
patru lucruri trebuiesc: 

Întîi, a tăia odraslele şi ramurile păcatului, adică a face o întărită hotărîre, cu toată voirea 
şi inima ta, altă dată a nu mai face păcatul, ci a te depărta de fiece faptă şi lucrare a păcatului 
cum te depărtezi şi de moarte şi de însăşi munca, căci ramuri şi odrasle sînt lucrările cele noi 
ale păcatului. Iară pe această depărtare de lucrarea păcatului îŃi vor pricinui-o Ńie a ruga 
totdeauna pe Dumnezeu de a te păzi pe tine cu Darul Său, a-Ńi aduce aminte de moarte, de 
judecata lui Dumnezeu şi de muncă, a-Ńi mărturisi adeseori păcatele tale, a te împărtăşi des cu 
Dumnezeieştile Taine (de nu ai avea vreo împiedicare). Dar mai ales îŃi va ajuta Ńie la aceasta 
a fugi de toate pricinile păcatului; şi mai vîrtos a fugi de relele vederi şi împreună vorbiri şi 
prietenii ale feŃelor acelora cu care ai păcătuit. Sau şi cu totul a fugi de împreună petrecerile 
care vatămă sufletul tău. 

2. A tăia nu numai ramurile păcatului cu depărtarea de faptă, ci a scoate şi rădăcinile 
păcatului. Iară rădăcini ale păcatului sînt relele aplecări şi împătimirile şi deprinderile şi 
patimile şi obişnuinŃele şi poftele păcatului, ce rămîn înrădăcinate întru adîncul inimii tale şi 
pe urmă, după ce faci depărtare de fapta răului şi nu păcătuieşti cu lucrul. Pe care aplecări şi 
împătimiri şi deprinderi şi patimi şi rădăcini şi rele obişnuinŃe trebuieşte a te nevoi, frate, să le 
scoŃi şi să le dezrădăcinezi desăvîrşit din inima ta. Pentru că de nu le vei scoate, primejdie este 
a odrăsli iarăşi şi a naşte fapta păcatului, după cum zice Marele Vasilie: „Că precum dacă 
cineva ar fi voit a tăia ramurile sadului, rădăcina lăsînd-o, acestea iarăşi odrăslesc [cu] nimic 
mai puŃin, rădăcina rămînînd, [tot] aşa, fiindcă oarecare din păcate nu au întru sine începutul, 
ci din altele răsar, toată nevoia este ca cel ce voieşte a se curăŃi de dînsele să scoată afară 
pricinile cele dintîi ale păcatelor" (Hotărîri în scurt, 289). 

Pentru aceasta vedem pe mulŃi ce se pocăiesc, care, măcar că au hotărît a nu mai lucra 
păcatul cu fapta, măcar că au tăiat ramurile păcatului şi au făcut desăvîrşită depărtare de 
răutate, însă rădăcinile le-au lăsat, şi cu inima se pleacă iarăşi şi poftesc păcatul, şi cu mintea 
lor adesea îl cugetă. Şi precum Israilitenii cu trupul adică şi cu lucrul au ieşit din Egipt, iară cu 
sufletul şi cu plecarea inimii nu, şi pentru aceasta îşi aduceau aminte şi pofteau usturoiul şi 
cepele şi cărnurile Egiptului - «Cine ne va hrăni pe noi cu came? Adusu-ne-am aminte de 
peştii care îi mîncam în Egipt în dar, şi de castraveŃi, şi de pepeni, şi de prăji, şi de cepe, şi de 
usturoi» (Numere 11:4-5) - aşa şi aceştia lasă cu adevărat păcatul cu lucrul, dar nu îşi lasă şi 
plecarea şi aducerea-aminte şi pofta lor cea către păcat. Iartă aşa pe vrăjmaşul lor şi îi pun lui 
pocăinŃă şi nu-i fac izbîndire, dar numai cu gura şi cu chipul cel din afară, însă în inima lor 
păzesc încă oarecare patimă a pomenirii de rău şi nu iubesc pe vrăjmaşul lor desăvîrşit; pentru 
aceasta, cînd îi va urma lui vreo întîmplare rea, se bucură, şi cînd îi va urma lui vreo bună-
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norocire, îndată se mîhnesc. Şi au adică hotărîre întărită a nu mai păcătui cu acea faŃă25 cu 
care au păcătuit mai-nainte, însă spre faŃa aceea au totdeauna o aducere aminte şi împătimire 
şi plecare ascunsă; pentru aceasta şi cu ochii minŃii des o nălucesc, şi cu dulceaŃă vorbesc cu 
ea, şi deştepŃi, şi dormind. Pentru aceasta adeseori îşi întorc şi ochii lor cei simŃiŃi de o văd, şi 
iubesc a grăi împreună cu dînsa cînd este de faŃă, şi a vorovi pentru dînsa cînd lipseşte. 
Precum şi femeia lui Lot s-a despărŃit de Sodoma cu trupul, dar nu s-a despărŃit şi cu inima, şi 
pentru aceasta s-a întors de a o vedea: «Şi s-a uitat femeia lui înapoi, şi s-a făcut stîlp de sare» 
(Facere 19:26). Sau precum fac bolnavii, care se depărtează de pepene şi de celelalte bucate 
vătămătoare, şi nu le mănîncă, căci se tem să nu moară, însă des întreabă pentru bucatele 
acestea; şi neputînd a-şi împlini pofta ce o au spre dînsele şi a le mînca, cel mai puŃin vor a le 
apuca cu mîinile lor, vor a se răsfăŃa cu dînsele şi a le mirosi, şi socotesc de bine-norociŃi şi 
fericiŃi pe aceia ce pot să le mănînce. 

Pentru aceasta şi Duhul cel Sfînt, vrînd a ne arăta nouă pe aceste rădăcini rele şi plecări 
şi obişnuinŃe şi deprinderi ce rămîn în inimă după fapta şi lucrarea păcatului, uneori ne zice 
nouă prin gura lui Sirah: «A murit tatăl lui, şi ca şi cum nu ar fi murit, căci asemenea lui a 
lăsat după dînsul» (Sirah 30:4) - care cuvinte pot oarecum a se înŃelege pentru păcat, care 
chiar dacă ar şi muri pe urmă, după mărturisire, şi pe urmă, după depărtarea de păcat, încă se 
arată mai că nu moare, căci lasă în inimă vie obişnuinŃa cea rea şi plecarea spre păcat; 
plecarea putem a o numi obişnuinŃă, după dreptate fiică, sau mai bine zis maică a păcatului, 
căci aceasta, de nu se va dezrădăcina, poate a naşte iarăşi alte şi alte păcate -, iar alteori iarăşi, 
vrînd a ne arăta nouă că această rea aşezare şi această rea obişnuinŃă ce o lasă păcatul în inimă 
merge totdeauna spre creştere puŃin cîte puŃin, după măsura păcatelor ce le adaugă, şi pune 
totdeauna mîntuirea sufletului întru mare primejdie, ne spune nouă prin Paremiastul că 
păcătosul urmează dezmierdărilor celor oprite ca boul, adică cu zăbovire şi cu întîrziere şi cu 
stare împotrivă şi împotrivire: «Ca un bou spre junghiere se aduce» (Paremii 7:22), apoi ne 
spune nouă că caută păcatele ca cerbul, adică sărind şi pofitindu-le pe ele: «sau ca un cerb cu 
săgeata rănit la ficat»; şi în scurt adaugă că păcătosul merge sărind ca o pasăre, ca să facă 
vînat pe păcat: «şi se sîrguieşte ca o pasăre în laŃ, neştiind că pentru suflet aleargă». Asemenea 
ne spune nouă şi prin David, într-un loc că păcătosul se îmbracă cu păcatul cel blestemat ca şi 
cu haina sa - «s-a îmbrăcat cu blestemul ca cu o haină» (Ps. 108:17) apoi zice că obişnuinŃa 
cea rea a păcatului cu lucrările cu care se învîrteşte iarăşi şi le face, trece totdeauna mai în 
lăuntru, precum şi apa ce o bem trece în măruntaiele noastre - «şi a intrat ca apa în maŃele lor» 
(tot acolo). Şi cu totul pe urmă pune înainte că păcatul, ca untul-de-lemn, trece pînă şi în 
ciolane, pînă şi în măduva cea mai din lăuntru a oaselor lui: «şi ca untul de lemn în oasele lui» 
(tot acolo). Iară într-alt loc, că păcatul întîi ne goneşte pe noi ca pe un vrăjmaş - «să gonească 
vrăjmaşul sufletul meu» (Ps. 7:5) -, iar pe urmă, după ce pe noi ne va prinde, ne aruncă pe noi 
în pămînt şi ne calcă- «şi să-l prindă, şi să calce în pămînt viaŃa mea» (tot acolo) -, şi cu totul 
pe urmă pe noi ne aşează în praf subŃire, ca să ne ia pe noi vîntul şi să ne prăpădim desăvîrşit - 
«şi slava mea în Ńărînă să o aşeze» (tot acolo). Cu acestea şi cu alte asemenea cuvinte ale 
Scripturii ne dă nouă ştire Duhul cel Sfînt, precum mai-nainte am zis, că sufletul cu cît mai 
mult urmează a păcătui, cu atîta mai multe şi mai puternice rele plecări şi obişnuinŃe şi 
deprinderi şi patimi pricinuieşte în inimă şi în minte, şi pe urmă cu atîta mai mult se 
depărtează de la mîntuirea sa; şi lîngă aceasta ne dă nouă ştire că păcatul nu iese lesne de la 
păcătos, precum îşi scoate cineva haina sa cea întinată şi o leapădă. Nu. Ci este ca un copac ce 
îşi are rădăcinile sale înrădăcinate întru adîncurile inimii sale, şi îşi are trecute ramurile sale 

                                                 
25  Cuvîntul „faŃă" are adeseori în text înŃelesul de „persoană," la fel ca în limba greacă, (n. ed.) 
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pînă la ciolanele şi măduva sa. Iară păcătoşii, ca nişte nebuni şi fără de minte, socotesc că este 
un lucru cu lesnire a scăpa cineva de păcat; cred că a face un păcat şi a face o sută de păcate 
este una şi aceeaşi, fără de a pune în minte, ticăloşii, că dacă adaugă fărădelege lîngă 
fărădelege îşi pun totdeauna întru mai rea stare mîntuirea lor, fiindcă şi mintea lor se orbeşte 
totdeauna mai mult. Inima lor totdeauna mai mult se învîrtoşază. Greutatea creşte mai mult. 
Ajutorările lui Dumnezeu lipsesc ca să-i cuprindă pe ei. Se împuterniceşte mai mult războiul 
diavolului asupra lor, ca să-i lupte pe ei, şi puterile lor se împuŃinează ca să biruiască pe 
vrăjmaşul. Pentru aceea prea-înŃelepŃeşte un dascăl aseamănă pe păcătoşii aceia ce se 
pocăiesc, care de curînd au ieşit din starea păcatului şi au făcut depărtare de răutate, cu 
bolnavii aceia ce s-au sculat din boală. Căci aceştia, chiar dacă nu sînt cu adevărat bolnavi, 
însă sînt galbeni, grozavi; mănîncă, dar fără de gust; dorm, dar fără de odihnă; rîd, dar fără de 
bucurie; umblă, dar mai mult se arată că se tîrăsc decît că umblă - şi în scurt, la orice de ar 
face, pătimesc mare greutate, mare nevoie, mare neputinŃă aşa şi păcătoşii aceia ce au lăsat de 
curînd păcatul, de s-ar întîmpla a face vreun bine, nu îl fac cu acea osîrdie şi sîrguinŃă ce se 
cuvine, ci îl fac cu mare greutate şi cu mare neputinŃă şi nevoie, căci rămăşiŃele şi rădăcinile 
păcatului sînt încă în inima lor şi nu s-au vindecat desăvîrşit. 

Dar pe rădăcinile acestea şi rele plecări şi patimi ale păcatului ce au rămas în inima ta, 
frate, cum poŃi a le scoate? Ascultă: aceia ce vor a scoate rădăcina vreunui copac mare, 
uneltesc sape, dichele26, securi şi alte unelte; aşa se cade a unelti şi tu multe unelte, ca să scoŃi 
aceste rele rădăcini ale păcatului. Adică a unelti înfrînare de bucate, înfrînare de somn, plecări 
de genunchi, culcări pe jos, şi toată cealaltă rea pătimire a trupului din afară. Căci acestea 
toate nu numai scot pâmîntul ce este împrejurul rădăcinilor şi mişcă rădăcinile şi le clatină, ci 
şi lovesc şi taie rădăcinile acestea, căci zdrobesc inima întru care sînt sădite aceste rădăcini, 
precum zice Sfîntul Marco Postnicul: „Fără de zdrobirea inimii, cu neputinŃă este a se izbăvi 
de răutate. Iară zdrobeşte pe inimă înfrînarea a trei părŃi, zic, adică, a somnului şi a pîntecelui 
şi a odihnei trupeşti". Însă securea cea mai tăioasă decît toate şi unealtă ce poate a tăia şi a 
scoate aceste rele rădăcini ale păcatului este durerea inimii ce am zis-o mai sus, şi zdrobirea şi 
mîhnirea sufletului. Pe care durere îŃi va pricinui-o Ńie aducerea aminte de aceste şapte: 1. Că 
ai vătămat pe Dumnezeu şi fireştile desăvîrşiri ale lui Dumnezeu cu păcatele tale. 2. Că te-ai 
arătat nemulŃumitor la atîtea de nemărginite faceri de bine ce Ńi le-a făcut Ńie Dumnezeu. 3. Că 
ai făcut o neauzită nedreptate şi defăimare răscumpărării ce Ńi-a făcut Ńie Fiul lui Dumnezeu, 
cu atîtea pătimiri şi cu însuşi Sîngele Său. 4. Că te-ai vătămat şi tu pe sine-Ńi, şi vremelnic, şi 
veşnic, cu păcatele ce ai făcut. 5. Că ai pierdut pe Dumnezeu şi Dumnezeiescul Dar al punerii 
de fiu27 şi al dreptăŃii ce o aveai. 6. Că te-ai lipsit de veşnica fericire a Raiului. Şi a 7-a: că ai 
cîştigat o nemărginită muncă şi o veşnicie de pedepse cu păcatele tale. 

Însă se cade durerea aceasta să fie atît de lucrătoare şi atît de desăvîrşită şi mare, cum 
am zis, precum este durerea unei maici ce îşi va pierde fiul cel unul născut sau pe bărbatul său 
cel iubit; precum este durerea unui cuŃit, sau a unui ac mare, sau a unui spin ce va intra în 
piciorul tău, pentru care zicea David: «Întorsu-m-am spre chinuire cînd s-a înfipt mie 
ghimpele» (Ps. 31:4), astfel încît durerea aceasta şi scîrba să împresoare cu greutatea ei inima 
ta ca o împresurare, şi să o zdrobească, să o facă a scoate cînd suspinuri, cînd şi lacrimi. 
Pentru aceasta a zis Avva Isaac: „Că pocăinŃa este inimă zdrobită şi smerită." Şi iarăşi: 

                                                 
26  δίκελλα: săpăligă lată, ascuŃită pe ambele părŃi (n.ed.) 
27  υιοθεσία: punere de fii, adică adopŃie, înfiere. 
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„PocăinŃa este a părăsi pe cele mai dinainte şi a se scîrbi pentru dînsele." Şi Ioann al Scării: 
„PocăinŃa este necăjire a pîntecelui tare, şi lovire a sufletului întru simŃire puternică." 

Încă durerea aceasta şi scîrba inimii se cade a fi de-a pururea, precum este de-a pururea 
şi pocăinŃa. Pentru aceea, totdeauna se cade a avea şi tu, frate, acest fel de durere în inima ta. 
Căci pe cît ai durerea aceasta, ai şi pocăinŃa; iară îndată ce va lipsi durerea aceasta din inima 
ta, numaidecît vei lipsi şi tu din pocăinŃă, precum zice Gheorghie Koressie împreună cu 
ceilalŃi cuvîntători de Dumnezeu. Pentru aceasta a zis Dumnezeiescul Isaac: „Că nici una din 
faptele bune nu este mai înaltă decît pocăinŃa. Că nici a se desăvîrşi nu poate lucrul ei 
vreodată."28 (Cuv. 55). 

Însă pentru trei pricini se cade a fi durerea inimii şi pocăinŃa de-a pururea. Întîi, fiindcă 
păcatul pentru aceasta se zice de moarte, căci îndată ce îl face omul, este vrednic ca să se 
omoare trupeşte de Dumnezeu şi să lipsească din viaŃa aceasta, precum şi Legea cea Veche cu 
trupească moarte pedepsea păcatele cele de moarte, şi aşa să arunce în munca cea veşnică. 
Însă Dumnezeu, pentru iubirea Lui de oameni, nu îl omoară pe el trupeşte, ci îl lasă să 
trăiască, ca să se pocăiască în toată viaŃa lui pentru păcatul ce l-a făcut, precum zice Sfîntul 
Marco Postnicul: „O dată cel ce s-a făcut vrednic de moarte, după lege s-a omorît. Iară cela ce 
trăieşte, întru credinŃă trăieşte, pentru pocăinŃă" (Cuvînl pentru pocăinŃă). 

Pentru aceea omul, după ce o dată va cădea în păcat, şi mai ales [păcat] de moarte, nu 
mai poate a fi fără de grijă toată viaŃa lui, ci are datorie în fiecare zi a se mîhni, a pătimi 
durere, a se pocăi şi a se griji pentru păcatul său, chiar dacă a luat iertăciune de la duhovnicul 
său. Precum şi Prorocul David, cu toate că s-a iertat de Dumnezeu prin Prorocul Nathan 
pentru cele două păcate de moarte ce le-a făcut, şi cu toate că a împlinit de ajuns canon pentru 
dînsele cu zurbaoa29 ce i-a facut-o Avessalom, fiul său, şi l-a gonit pe el din împărăŃia sa, însă 
iarăşi el pe urmă nu înceta de a se griji, a se pocăi şi a plînge pentru dînsele în toată viaŃa sa; 
pentru care şi zicea: «Fărădelegea mea eu voi vesti, şi mă voi griji pentru păcatul meu» (Ps. 
37:18). Şi iarăşi aiurea zice: «Spăla-voi în toate nopŃile patul meu, cu lacrimile mele 
aşternutul meu voi uda» (Ps. 6:6). Şi pat numeşte David locul unde a făcut prea-curvia, iar 
aşternut, locul unde a dat hotărîrea morŃii asupra nevinovatului Urie - precum oarecare dascăli 
tîlcuiesc. Pentru aceasta şi Apostolul Petru, de cîte ori auzea pasărea ce glăsuia, îşi aducea 
aminte de lepădarea ce o făcuse, şi se pocăia, şi plîngea, precum zice Sfîntul Climent, 
ucenicul său. Pentru aceea şi Dumnezeiescul Gură de Aur zice: „Suspină cînd ai păcătuit, şi 
aceasta o fă neîncetat, că aceasta mărturisire este. Nu acum vesel, iară mîine trist, apoi iar 
vesel, ci totdeauna întru plîngere şi a te zdrobi pe sine-Ńi. Că zice: «FericiŃi cei ce plîng» 
(Matthei 5:4), adică cei ce neîncetat aceasta o fac. Petreci aceasta făcînd-o neîncetat şi de 
sine-Ńi luînd aminte şi zdrobindu-Ńi inima ta, precum oarecare pierzîndu-şi un fiu adevărat ar 
plînge" (Cuv. 5 la cea a 2-a către Corintheni). 

A doua pricină pentru care durerea inimii şi pocăinŃa se cade a fi de-a pururea este 
pentru că fiece păcat este ca o rană, şi dacă rana s-ar tămădui, vîrca30 şi semnul şi chipul rănii 
încă rămîne în suflet, şi nu este cu putinŃă a se şterge desăvîrşit în viaŃa aceasta, precum zic 

                                                 
28  Şi Sfîntul Marco Postnicul zice: „Deci dacă pînă la moarte a hotărît (Domnul) pocăinŃa, cela ce zice că mai-

nainte de moarte ea s-a săvîrşit, dezleagă porunca lipsind pe moarte. Pentru aceea, şi la mici şi la mari, pînă la 
moarte nedesăvîrşită este pocăinŃa." (Cuvînt pentru pocăinŃă.) 

29  Lepădarea, apostazia (n.ed.). 
30  Cicatricea (n.ed.). 
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cei mai mulŃi (ca să nu zic şi toŃi) bogoslovii. Pentru că unul ce a furat o dată, sau a curvit, sau 
a ucis, nu poate să mai fie atîta de nevinovat şi atîta de curat prin pocăinŃă, ca şi cum cu totul 
desăvîrşit nu ar fi furat, sau nu ar fi curvit, sau nu ar fi ucis. Pentru aceasta, de cîte ori 
păcătosul şi-ar aduce aminte de păcatele ce le-a făcut şi ar vedea chipurile şi semnele rănilor 
sale, nu este cu putinŃă a nu se mîhni pentru dînsele şi a nu plînge şi a nu se pocăi, măcar să şi 
punem că sînt tămăduite aceste răni ale lui. Deci vîrcile şi semnele tuturor păcatelor rămîn în 
suflet neşterse, precum am zis, iar mai ales şi mai vîrtos ale păcatelor celor trupeşti. Pentru 
acesta şi Marele Vasilie, în cuvîntul său pentru feciorie zice că pocăinŃa poate a ierta păcatul 
unui bărbat sau al unei femei ce şi-au stricat fecioria lor şi au curvit, dar nu poate face şi pe 
cea stricată ca pe o nestricată şi fecioară; pentru aceasta şi pricinuieşte plîns celor ce au curvit, 
sau celor ce s-au curvit în toată lungimea vieŃii lor. „Că pocăinŃa lasă păcatele, dar pe cea 
stricată, ca pe o nestricată neputînd să o facă, o viaŃă se tînguieşte. Căci cum se va face cel 
stricat, încă nestricat? Şi cum se va face cel o dată rănit cu poftă şi cu dulceaŃă şi cu patimă ca 
ceva nerănit, semnele stricăciunii în suflet şi în trup cu totul petrecînd?" Şi la sfîrşitul 
cuvîntului celui pentru pocăinŃă zice: „Este vindecare după rană, dar rămîne vîrca." Şi 
Dumnezeiescul Grigorie zice: „Nu este în vecime punere în starea cea mai dinainte, chiar de 
mai vîrtos o vom căuta pe ea cu multe suspinuri şi cu lacrimi, din care tămăduire prin vîrcă 
abia vine. Că vine, şi credem, iară dacă şi vîrcile le-am fi şters, aş fi iubit; fiindcă şi eu am 
trebuinŃă de iubire de oameni" (Cuv. la Botez). Încă şi Kirill al Ierusalimului acestea le zice: 
„Şi întinăciunile păcatelor încă rămîn în trup. Că precum rana mergînd înainte în trup, măcar 
deşi oarecare tămăduire s-ar face, încă rămîne vîrca - aşa şi păcatul răneşte sufletul şi trupul, 
şi rămîn chipurile cuielor întru toate" (Catehismul 18)· Ci şi Isidor Pilusiotul însăşi aceasta 
împreună o mărturiseşte, zicînd: „Pentru că de vreme ce auzi că s-a dat pocăinŃă, nu merge dar 
fără de frică spre a păcătui, ca şi cum negreşit te vei vindeca. Ci să ştii că, întîi adică, mulŃi 
nici de pocăinŃă n-au avut vreme, întru înseşi greşalele pedeapsă luînd. Şi apoi că pocăinŃa în 
multă vreme s-a obişnuit a tăgădui patimile. Pentru că şi de dureri este trebuinŃă, şi de postire, 
şi de priveghere, şi de milostenie, şi de rugăciuni, şi de toate unele ca acestea, ca să se vindece 
rănile ce au apucat mai-nainte. A treia, se cuvine a înŃelege că măcar deşi s-ar vindeca, vîrca 
vădeşte patima. Că nu este tot una trupul întreg şi cel tămăduit, nici tot una haina neruptă, şi 
cea ruptă, măcar de s-ar şi părea că cu oarecare meşteşug s-a adus întru a nu se vădi cu 
lesnire." Iară tămăduire prin vîrcă se zice închiderea rănii, pentru care făgăduieşte şi 
Dumnezeu prin Ieremia, zicînd: «Iată îi aduc ei închegare şi tămăduire» (Ierem. 33:6). Iară 
Marele Athanasie zice: „Cel ce se pocăieşte, încetează de a păcătui, dar are vîrcile rănilor." 
Iară Dumnezeiescul Gură de Aur, deşi zice că: „Dumnezeu cînd ar şterge păcate, nici vîrcă nu 
lasă, nici urmă nu iartă să rămînă, ci împreună cu sănătatea, şi frumuseŃea o dăruieşte," 
aceasta o zice pentru nemărginita iubire de oameni a lui Dumnezeu, şi nu pentru pocăinŃă, 
care nu poate de sine a face aceasta". Căci zice acelaşi iarăşi acolo, ca şi cum tîlcuind pe cea 
zisă: „Nu că de sineşi poate pocăinŃa să şteargă păcatul, ci fiindcă cu pocăinŃa se amestecă 
negrăita iubire de oameni a lui Dumnezeu şi nemărginita Lui bunătate"31 (Cuvînt pentru 
pocăinŃă). Pentru aceea, cu o unire şi Dumnezeiescul Ioann Postnicul, întru al 19-lea Canon al 
lui zice: „Copilul de cineva stricîndu-se, la preoŃie nu vine; că deşi acela, pentru 
nedesăvîrşirea vîrstei, nu a păcătuit, dar vasul lui s-a spart, şi de sfinŃită lucrare netrebnic s-a 
făcut. Aceasta şi Dumnezeu voieşte a o arăta cu cuvîntul acela ce l-a zis prin Prorocul Ammos 
(5:2): «Fecioara lui Israil a greşit, nu este cine să o scoale pe ea». Pentru aceasta şi citim în 

                                                 
31  Iară Visarion „cel lung", întru pravoslavnica mărturisire, şi alŃii, zic că Gură de Aur voieşte a nu rămînea 

vîrcă nu în viaŃa aceasta, ci în ceea ce va să fie. 



Sfîntul Nicodim Aghioritul 

26 

Pateric că Marele Macarie se mîhnea totdeauna şi plîngea, căci cînd era mic copil a furat nişte 
castraveŃi dintr-o grădină. 

A treia pricină a durerii celei de-a pururea şi a pocăinŃei celei de-a pururea este pentru 
că fiecare om, măcar drept de ar fi, măcar păcătos, nu este cu putinŃă a rămînea fară de păcat 
şi slobod de păcat de moarte, sau iertat. Că cine, zice, se va lăuda că are inima curată? Sau 
cine va cuteza a zice că este curat de păcate? (Paremii 20:9) Că mai în fiecare zi şi ceas toŃi 
oamenii păcătuim, cînd cu lucrul, cînd cu cuvîntul, şi cînd cu gînduri rele, hulitoare şi urîte, şi 
întărîtăm pe Dumnezeu; pentru aceea, cu urmare, şi toŃi sîntem datori a avea durere în inimă şi 
a ne pocăi în fiecare zi pentru păcatele acestea, şi a cere iertare de la Dumnezeu nu numai 
pentru păcatele noastre cele trecute, ci şi pentru cele de acum şi din fiecare zi. Pentru aceasta 
şi Avva Isaac pe însăşi aceasta întărindu-o, zice: „Iară mintea cea adunată a capului acestuia 
este a cunoaşte noi în tot ceasul că întru aceste douăzeci şi patru de ceasuri ale nopŃii şi ale 
zilei de pocăinŃă avem trebuinŃă."32  

Deci dacă, frate, ai această durere de inimă şi lucrătoare, precum mai-nainte am zis, să 
ştii că ea va pricinui în sufletul tău multe bunătăŃi, fiindcă ea va aduna mintea în inima ta, 
nelăsîndu-o pe dînsa să-şi aducă aminte de dulceŃile păcatelor. Căci, după firesc cuvînt, în 
care parte pătimeşte durere omul, acolo şi mintea aleargă. Această durere va face pe inima ta 
să verse otrava ce a băut-o şi undiŃa păcatului. Aceasta pe dînsa o va muia, o va smeri. Şi în 
lăuntru puŃin o va slobozi de patimi şi de plecările ce le-a cîştigat spre păcat. Fiindcă inima 
păcătosului este vîrtoasă, pietroasă, şi nesmerită. Pentru aceea, fără de durere nu poate a se 
smeri sau a se muia, precum este scris: «Inima vîrtoasă se va îngreuia de dureri» (Sirah 3:26). 
Această durere se va sui înaintea Domnului Savvaoth, şi mai mult va sili pe acest nesilit 
Dumnezeu să ierte păcatele tale, precum este scris: «Judecata mea la Domnul, şi durerea mea 
înaintea Dumnezeului meu». Cîntă încă şi Proroc-împăratul David: «Vezi smerirea mea şi 
osteneala mea, şi lasă toate păcatele mele» (Ps. 24:19). Şi iarăşi: «Inima înfrîntă şi smerită 
Dumnezeu nu o va defăima» (Ps. 50:18). Această durere te va face pe tine a schimba şi 
bucatele, şi băuturile, şi hainele, şi somnul, şi fiece altă petrecere ce o aveai mai-nainte de a 
păcătui. Aşa se cade a vieŃui cei ce se pocăiesc. Adică cu smerenie, cu plîns, cu rugăciune şi 
cu sărăcie. Întîi, căci şi bolnavii nu uneltesc aceeaşi viaŃă ca cei sănătoşi, după cum zice 
Grigorie Nissis (Cuv. pentru pocăinŃă): „Nu este cu urmare ca cel ce zice că este bolnav să 
uneltească aceeaşi viaŃă precum cei sănătoşi. Că altă petrecere este a bolnavului, şi altă viaŃă 
acelui sănătos". Şi iarăşi: „Acestea cel bolnav cu trupul; iar cel ce rău se află cu sufletul, pe 
Doctorul cel fără de trup înconjurîndu-L, şi cu faŃărie mărturisind, şi arătîndu-şi neputinŃa, 
lasă a se paşte şi a se face cumplită patima, ca către toată greutatea să se verse. Ci înŃelepŃeşte-
te: cunoaşte-te pe sine-Ńi". Şi iarăşi: „Iară a noastră făgăduinŃă pocăinŃă vesteşte, iară fapta 
nimic cu osteneală nu arată, ci aceeaşi stare a vieŃii avem, pe care şi mai-nainte de păcat o 
aveam. Pentru că veselia este asemenea, şi haina aceeaşi, şi împărtăşirea de masă cu 

                                                 
32  Iară Sfîntul Marco, mergînd mai nainte, zice că şi de vom pune aşa, că nu greşim noi cu voirea (care lucru 

este cu neputinŃă), însuşi pentru singur păcatul cel strămoşesc ni se cade nouă a ne pocăi către Dumnezeu: 
„Odată cel vrednic de moarte după lege s-a omorît, iară cel ce trăieşte, în credinŃă trăieşte, pentru pocăinŃă, 
deşi nu pentru al său, ci pentru păcatul călcării de poruncă." (Cuv. pentru pocăinŃă.) Întru o unire cu aceştia 
zice şi Marele Grigorie al Thessalonikului: „PocăinŃa şi început este, şi mijloc, şi sfîrşit al petrecerii 
Creştinilor. Pentru care şi mai-nainte de Sfîntul Botez, şi întru Sfîntul Botez, şi după Sfîntul Botez, şi se cere, 
şi se îndatoreşte" (Cuv. la ajunul Botezului). Pentru aceasta se cade a ruga şi tu totdeauna pe Dumnezeu, 
frate, împreună cu David zicînd: «Doamne vindecă sufletul meu, că am greşit Ńie» (Ps. 40:4). Însă să-L rogi 
cu durerea inimii tale, fiindcă, după Sfîntul Marco, pomenire a lui Dumnezeu este durerea inimii ce se face 
pentru blagocestie. (Cap. 131) 
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îndestulare, şi somn lung şi dezlegat în saŃiu, iară îndeletniciri şi griji unele peste altele 
pricinuind uitare sufletului de a sa purtare de grijă, ci numai numele pocăinŃei îl scriem 
deasupra, neroditor şi nelucrător." Al doilea, căci cei ce sînt sub canon şi păcat de moarte nu 
se cade a se bucura şi a avea aceeaşi mai lină petrecere şi viaŃă, precum o au ceilalŃi oameni 
care nu sînt întru acest fel, după cum zice Prorocul Osie (9:1): «Nu te bucura, Israile, nici te 
veseli ca noroadele, că ai curvit de la Dumnezeul tău.» Însăşi aceastaşi o zice şi Ioann al 
Scării: „Alta este înfrînarea care se potriveşte celor nevinovaŃi, şi alta a celor vinovaŃi. Că 
aceia mişcarea trupului o au spre semn, iar aceştia pînă la moarte şi pînă la sfîrşit împotriva 
acestuia cu nemîngîiere şi cu neîmpăcare se află" (Cuvîntul 14, pentru lăcomia pîntecelui). Şi 
pe urmă această durere te va face pe tine cu totul a fi monah, sau cel mai puŃin a vieŃui viaŃă 
monahicească şi în lume fiind. Şi această durere şi mîhniciune nu este amară, încît să aducă 
deznădăjduire (că pe o mîhniciune ca aceasta şi durere ce aduce deznădăjduire se cuvine a o 
lepăda, căci este de la cel viclean). Ci este dulce şi făcătoare de veselie, căci este amestecată 
cu nădejdea mîntuirii, cu umilinŃa cea prea dulce şi cu lacrimile şi cu uşurătatea conştiinŃei. 
Pentru care şi Ioann al Scării zice: „Eu şi pe însăşi felurimea umilinŃei luîndu-o în minte, mă 
spăimîntez: cum plînsul şi întristarea zicîndu-se, pe bucurie şi pe veselie în lăuntru o are ca 
nişte miere de fagur împletecită? Deci ce ne învăŃăm din aceasta? Că o umilinŃă ca aceasta se 
mărturiseşte cu adevărat dar al Domnului. Nu este în suflet atunci dulceaŃă fără de dulceaŃă, 
cînd Dumnezeu în taină mîngîie pe cei zdrobiŃi cu inima" (Cuv. 7, pentru plîns). Şi în scurt, 
această durere va dezrădăcina din inima ta deprinderile şi obiceiurile cele rele ale păcatului, şi 
îŃi va pricinui Ńie adevărată pocăinŃă, care este, după Dumnezeiescul Grigorie Nissis, o 
pierdere nu numai a lucrurilor şi a faptelor păcatului, ci şi a aşezărilor şi a plecărilor inimii şi a 
înŃelegerilor lor şi a asupririlor minŃii. „Că aceasta este pocăinŃa, dezlegarea şi pierderea celor 
mai dinainte, care sau după faptă se lucrează, sau după aşezare se înŃeleg" (Cuvînt pentru 
pocăinŃă). Deci o, durere prea-dulce, care pricinuieşte adevărata pocăinŃă prin Dumnezeiescul 
Dar! O, durere făcătoare de bucurie, care face pe om nepornit, sau cu greu pornit spre răutate! 
O, durere fericită, care pricinuieşte fericirea cea fără de durere! 

Te-ai învăŃat, frate, (1) cum să tai odraslele şi ramurile păcatului cu hotărîtoarea 
depărtare de fapta păcatului. Te-ai învăŃat (2) şi cum să dezrădăcinezi din inima ta rădăcinile 
păcatului cu durerea cea lucrătoare şi de-a pururea. Acum învaŃă-te şi a 3-a: cum se cade a 
sădi în inima ta, în loc de pomii cei mai dinainte sălbatici, pomi domestici şi aducători de 
roade. Adică în loc de răutăŃi, faptele bune; în loc de mîndrie, smerenia; în loc de lăcomia 
pîntecelui, înfrînarea; în loc de iubirea de argint, slobozenia şi milostenia; în loc de asprime, 
blîndeŃea; în loc de patimile cele trupeşti, fecioria şi întreaga-înŃelepciune; în loc de 
nedreptate şi de răpire, dreptatea şi a da cele ale tale; în loc de zavistie şi de urîciune, 
dragostea şi iubirea de fraŃi; şi în loc de călcarea cea dintîi a poruncilor lui Dumnezeu, 
lucrarea şi păzirea acestora. Căci nu este de ajuns spre mîntuirea ta, frate, şi spre cîştigarea 
adevăratei pocăinŃe, numai a scoate rădăcinile păcatului din inima ta şi apoi a lăsa deşert locul 
inimii tale şi a nu sădi într-însul din sadurile şi din pomii faptelor bune; fiindcă de vei lăsa 
deşartă inima ta, iarăşi răsar din ea mărăcini şi pomi sălbatici, adică patimi şi păcate. Pentru 
aceasta te şi sfătuieşte pe tine Duhul cel Sfînt, prin scriitorul de Psalmi David, să fugi de cele 
rele şi să faci cele bune: «Abate-te de la rău, şi fă bine»33 (Ps. 33:13). 

                                                 
33  Pentru aceea zice şi Grigorie Nissis: „Din desfătare te-ai stricat? Cu postire tămăduieşte îndulcirea. 

Desfrînarea sufletul Ńi-a vătămat? Întreaga înŃelepciune facă-se doctorie a bolii. Lăcomie de multă materie a 
lucrat înfocarea cea gîndită? Milostenia să deşarte umplerea, că curăŃire de cele pline este darea. Ne-a 
vătămat pe noi răpirea celor străine? Întoarcă-se către însuşi stăpînul răpirea. Minciuna ne-a adus pe noi 
aproape de pierzare? Adevărul cugetîndu-se, să oprească primejdia." (Cuvînt pentru pocăinŃă.) 
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Iară a patra şi mai de pe urmă, după ce vei sădi faptele bune acestea în inima ta, se cade 
a le păzi cît poŃi, pînă ce ar prinde rădăcini, adică pînă ce s-ar face cu obişnuinŃa deprindere 
întru tine, precum s-au făcut mai-nainte deprindere întru tine patimile şi păcatele, şi pînă ce ar 
înflori, şi ar face rod de mîntuire şi de adevărată pocăinŃă şi de iertarea păcatelor tale. Căci de 
nu le-ai păzi, şi de nu le-ai griji, semănătorul neghinelor, diavolul, vine în vremea cînd tu 
dormi şi eşti fără de grijă, şi le dezrădăcinează, şi sădeşte iarăşi neghinele şi răutăŃile sale, 
după pilda Evangheliei ce zice: «Asemănatu-s-a împărăŃia Cerurilor omului care a semănat 
sămînŃă bună în Ńarina sa. Iară dormind oamenii, a venit vrăjmaşul lui şi a semănat neghine 
între grîu, şi s-a dus» (Matthei 13:24-25). Şi pentru că de nu ai păzi faptele bune acestea, cu 
sîrguinŃă se întorc iarăşi patimile în inima ta, pentru aceasta PărinŃii au numit patimile 
„iubitoare de întoarcere". Iară întorcîndu-se şi aflînd locul inimii bine împodobit şi lucrat, se 
înrădăcinează mai adînc decît mai întîi întru dînsul, şi aşa se fac cele mai de pe urmă ale tale 
mai rele decît cele mai dintîi, precum a zis Domnul. Care iubite, să nu se facă Ńie cîndva. 

Aceste patru sînt, frate, întăritoarele adevăratei pocăinŃe; cu acestea poŃi cîştiga întru 
sine-Ńi adevărată pocăinŃă; al cărei dar Biserica roagă pe Domnul să ni-l dea nouă, zicînd întru 
oarecare rugăciuni: „Ca să binevoieşti a ne aduce pe noi la adevărată pocăinŃă". Iată în 
cuprindere în scurt şi a doua parte a tămăduirii a doua, a celor ce cu nădejde de pocăinŃă şi de 
mărturisire păcătuiesc, adică rodurile şi desăvîrşirile adevăratei pocăinŃe. În acestea poŃi 
deplin a te adeveri că Dumnezeu cu adevărat a iertat păcatele tale şi S-a împăcat cu tine. 

Iară acum să vedem cîte şi care sînt semnele iertării păcatelor de la Dumnezeu. Iertarea 
păcatelor cea adevărată şi întărită are patru semne, unul mai înalt cu treapta decît celălalt. 
Întîiul semn este a urî omul păcatul din inimă, cînd îşi aduce aminte de el, poate pentru frica 
ce o are încă, ca să nu cadă întru dînsul, şi a nu se îndulci, nici a se pleca la el. Al doilea, mai 
sus decît acesta, este a-şi aduce aminte de păcatele sale fără de patimă, fară de dulceaŃă sau 
întristare şi urîciune. Iară al treilea şi mai sus decît acesta, este cînd cineva îşi aduce aminte de 
păcatele sale şi se bucură şi slăveşte pe Dumnezeu, pentru cea multă mulŃime de fapte bune ce 
le-a cîştigat din pricina păcatelor sale, prin Dumnezeiescul Dar şi pocăinŃă. Iară al patrulea 
semn, prea-sus decît toate, este a scoate cu totul omul din inima sa înŃelegerile păcatului cele 
pătimaşe, şi atîta desăvîrşit a le uita, încît nici să nu năpădească asupra lui. 

Cel întîi semn ni-l adevereşte Marele Vasilie. Că întrebat fiind acesta: „Cum s-ar 
adeveri sufletul deplin că Dumnezeu i-a iertat lui păcatele?" Răspunde că „aceasta deplin se 
va adeveri dacă se va vedea pe sine cel ce se pocăieşte întru aşezarea celui ce a zis: 
«Nedreptate am urît şi m-am scîrbit.»" (Hotărîri în scurt, 12.) Însăşi aceasta întrebat fiind şi 
Avva Isaac, răspunde că atunci va cunoaşte cineva că a luat iertarea păcatelor sale, „cînd va 
simŃi în sufletul său că desăvîrşit le-a urît pe ele din inimă"34 (Cuvîntul 84). 

Al doilea ni-l adevereşte Nikita Iraclie Serreul (sau, după alŃii, Serron). Pentru că facînd 
acesta scolii la cuvîntul cel de la Paşti al lui Grigorie Bogoslovul, care zice: „Măcar ca Thoma 
de ai fi rămas de ceilalŃi ucenici, semnelor cuielor încredinŃează-te", la acesta, zic, facînd 
scolii, scrie: „Iară de nu acestora, însă pomenirilor păcatelor celor vechi ce se închipuiesc 
împrejurul minŃii fară de patimă încredinŃează-te. (Că a înviat cuvîntul faptei bune cel întru 
tine)". Dar nepătimaşă pomenire este închipuire a celor mai-nainte făcute, fară de dulceaŃă şi 
întristare, însă neavînd borte de răni, pentru nepătimirea ce s-a făcut de-aici, pe care cel ce nu 
a pătimit-o, nici altuia n-ar fi crezut, precum Thoma. Deci sînt pomenirile păcatelor, chipuri; 

                                                 
34  Pentru aceea acelaşi a zis acest cuvînt vrednic de pomenire: „Nu cînd vom lucra păcatul păcătoşi ne facem, ci 

cînd nu îl vom urî pe el şi [nu] ne vom căi pentru dînsul." (Epistolia, a 4-a.) 
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iară înseşi păcatele, cuie, pătrunzînd pe cei ce cad. Drept aceea, cînd vei putea a-Ńi aduce 
aminte de ele fără de patimă, atunci crede că a înviat întru tine cuvîntul cel întru acest fel. 

Al treilea semn îl aflăm în Lavsaikon, la viaŃa lui Macarie celui mai tînăr. Că acesta, 
întrebat fiind odată de se întristează cînd ş-ar aduce aminte de uciderea cea fără de voie ce a 
facut-o cînd era tînăr, a răspuns că nu se întristează, ci mai ales se şi bucură, nu pentru însuşi 
chiar păcatul uciderii, ci pentru că el s-a făcut pricină de a se pocăi şi a cîştiga mulŃime multă 
de fapte bune. Şi că slăveşte şi mulŃumeşte bunătăŃii lui Dumnezeu, fiindcă aceasta şi pe cele 
ce sînt din fire rele le preface de multe ori şi le face pricini de bunătăŃi, în ce chip a prefăcut şi 
uciderea ce a facut-o Moisi în Egipt şi a facut-o pe ea pricină de bine. Că ducîndu-se pentru 
dînsa Moisi în pustie, s-a învrednicit a se face văzător de Dumnezeu. Pentru aceasta şi 
Apostolul a zis: «Celor ce iubesc pe Dumnezeu, toate li se lucrează spre bine» (Rom. 8:28). 
Pe care tîlcuind-o sfinŃitul Augustin a zis: „Că celor ce iubesc pe Dumnezeu, le ajută la fapta 
bună de multe ori şi înseşi răutăŃile şi păcatele." 

Iară al patrulea semn ni-l adevereşte Sfîntul Theodor Edesseanul. Că acesta întru al 11-
lea cap al lui zice: „Cîte cu împătimire am lucrat, pomenirile acestora pe suflet îl tiranisesc; 
iară cînd aducerile aminte cele cu împătimire cu totul s-ar şterge din inimă, încît nici să 
năvălească asupra lui, atunci se arată semn de iertarea păcatelor celor mai dinainte." Pe însăşi 
aceasta o mai zice şi Sfîntul Maxim: „Proroci mincinoşi sînt şi gîndurile care micşorează 
păcatele, şi iertarea lor spun că s-a făcut. Aceste gînduri lupi răpitori sînt în haine de oi, pe 
care şi din roduri îi vom cunoaşte. Căci cît mintea noastră se strică de păcate, încă nu a 
dobîndit iertarea lor. Că încă nici n-am făcut roduri vrednice de pocăinŃă. Iară rod de pocăinŃă 
este nepătimirea sufletului. Iară nepătimirea, ştergere de păcat. Deci desăvîrşită nepătimire 
neavînd, ci uneori supărîndu-ne de patimi, iară alteori nesupărîndu-ne, nu vom suferi gîndurile 
care ne spun nouă iertarea." 

Vezi, frate, cum se cîştigă adevărata pocăinŃă? Vezi cu ce osteneli şi trude se dobîndeşte 
adevărata iertare a păcatelor?35 Cum dar zici: Să păcătuiesc, şi mă voi mărturisi, mă voi 

                                                 
35  De iubeşti, frate, a lua în sufletul tău şi întru aducerea ta aminte chip şi pildă de adevărata pocăinŃă, deschide 

cartea Sfîntului Ioann al Scării, află cuvîntul lui al cincilea, cel pentru pocăinŃă, şi citeşte pentru cei ce se 
pocăiau, osîndiŃii a şedea în monastirea aceea ce se numea temniŃă, pentru nemîngîiatul loc întru care se 
aflau, şi acolo vei vedea: 
l. Petrecere şi viaŃă a celor ce cu adevărat se pocăiesc. Căci fraŃii cei ce acolo se pocăiau, nu mîncau 
untdelemn, nu beau vin, nu purtau bucate făcute la bucătărie, ci numai pîine şi verdeŃuri crude. MulŃi dintre 
dînşii cu totul se ardeau de sete. AlŃii, luînd numai puŃină pîine, pe cealaltă o aruncau, socotindu-se pe sineşi 
nevrednici a mînca cuvîntătoare hrană, căci au lucrat lucrurile dobitoacelor celor necuvîntătoare. Aşternut nu 
aveau, nici se spălau, iară hainele lor erau cu totul negrijite. Acolo vei vedea: 
2. Lucruri şi fapte a celor ce cu adevărat se pocăiesc. Căci dintre fericiŃii aceia ce se pocăiau, unii stăteau 
drepŃi şi se rugau toată noaptea, nedormind nicidecum pînă dimineaŃa, iară alŃii îşi aveau legate înapoi mîinile 
lor, ca nişte osîndiŃi. Unii, şezînd în sac şi în cenuşă, îşi bîteau fruntea lor de pămînt; alŃii udau pămîntul cu 
lacrimile lor. Şi alŃii, neputînd a scoate lacrimi, îşi chinuiau cărnurile şi mădulările lor în tot chipul, ca să 
pătimească durere şi să lăcrimeze. Îşi ticăloşeau trupul lor cu arşiŃa verii şi răceala iernii. Şi cînd mureau, 
porunceau de nu îi îngropau în pămînt, ca pe nişte nevrednici îngropării, ci îi aruncau sau în curgerea rîului, 
sau în vreo prăpastie. Acolo vei vedea: 
3. Glasuri şi cuvinte ale celor ce cu adevărat se pocăiesc. Căci din gura lor altceva nu se auzea, afară de 
cuvintele acestea: Vai, vai! Amar, amar! Cu dreptate, cu dreptate! Milostiveşte-te, Milostiveşte-te, Stăpîne! 
Miluieşte-ne, Doamne, miluieşte-ne! Iartă-ne, Dumnezeule, iartă-ne, de este cu putinŃă! Şi unii dintre aceia, 
bătîndu-şi piepturile, strigau: Deschide-ne nouă, Judecătorule, deschide-ne uşa milei Tale, fiindcă pentru 
păcatele noastre am închis-o! Iară alŃii plecîndu-se la pămînt, ziceau: Cu adevărat ştim, ştim, că sîntem 
vrednici de toată munca şi pedeapsa. Şi nu avem ce să răspundem către atîtea datorii ale păcatelor noastre, 
chiar şi pe toată lumea de o vom ruga ca să plîngă pentru noi. Însă aceea numai Te rugăm pe Tine, să nu ne 
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pocăi? Ca şi cum ar fi lucru cu lesnire adevărata pocăinŃă! Pentru aceea, de-aici înainte ia 
seama pentru dragostea lui Dumnezeu. Şi cînd te îndeamnă pe tine diavolul să cazi în vreun 
păcat, în loc a lesni căderea, zicînd: Mă voi mărturisi, mă voi pocăi, tu pune în sufletul tău 
această nebiruită cetate cu zid, şi zi: „Cine ştie de mă voi mărturisi bine? Cine ştie dacă şi 
acest păcat ce cuget a-l face, va fi cel de pe urmă, pe care Dumnezeu nu îl va suferi şi îl va 
ierta, ci va tăia funia răbdării Sale şi mă va lăsa a cădea în pierzare? Cine ştie dacă şi 
Dumnezeu îmi va da Darul adevăratei pocăinŃe, pe care nu l-a dat altor păcătoşi asemenea mie 
care se ard acum în iad? Cine ştie dacă şi eu, fiindcă m-am obişnuit a nu mă teme de 
Dumnezeu, mă voi da puŃin cîte puŃin în viaŃă defăimată şi în cea mai de pe urmă 
deznădăjduire?" «Inima celui priceput va cugeta pilda,» zice Sirah (3:28). Şi tu, de ai fi 
priceput şi înŃelept cu inima, nu ai arunca, iubite, pricina mîntuirii tale la o atîta de arătată 
primejdie, precum este aceasta, adică a nădăjdui întru o mărturisire fară de rod şi întru o 
mincinoasă pocăinŃă, şi putînd a spînzura nădejdea ta de o funie puternică, ca să te mîntuieşti, 
să voieşti a o spînzura de un fir de aŃă putred, care după ce s-ar tăia, tu ai a te afunda întru un 
noian de foc nemărginit şi veşnic. Funia cea puternică este a te depărta de fapta păcatului, a te 
lupta de a dezrădăcina din inima ta plecările cele rele cu o durere lucrătoare, şi a cîştiga 
adevărată pocăinŃă şi iertare păcatelor tale, cu lucrarea faptelor bune şi cu împlinirea 
poruncilor lui Dumnezeu. Că a nu se depărta cineva de păcate este a înghiŃi răutatea fară de a 
o mesteca, cu cutezare că în cutare vreme are a o vărsa pe ea, cu care arată că este desăvîrşit 
nebun, ca şi cum face de voie un rău nemărginit, fiindcă pune la sine aceea ce stă numai în 
mîna lui Dumnezeu; adică fiindcă pune vreme de a se pocăi şi ajutor al lui Dumnezeu ca să se 
pocăiască după vrednicie, ca şi cum ar fi mai prieten al păcătoşilor Dumnezeu, şi nu vrăjmaş 
al lor cel mai mare şi mai înfricoşat şi mai puternic spre a le izbîndi lor, şi ca şi cum nu ar fi 
Acela ce are o urîciune nemărginită la fiece răutate. 

Dar să nu te amăgească pe tine gîndul, frate, zicîndu-Ńi Ńie că PărinŃii zic: „Cazi, scoală-
te"; adică de cîte ori vei cădea, scoală-te, şi te vei mîntui. Deci aceasta este pocăinŃa: a cădea 
cineva şi iarăşi a se scula, şi a se scula şi iarăşi a cădea? Amăgită şi rea tîlcuire este aceasta ce 
o faci tu la zicerea aceasta. Căci PărinŃii au zis aceasta ca să scoată din oameni frica 
deznădăjduirii, şi nu ca să-i facă pe ei a păcătui cu nădejdea mărturisirii şi a pocăinŃei, 
nicidecum. Pentru care zice Sfîntul Isaac (Cuv. 70): „BărbăŃia pe care PărinŃii în 
dumnezeieştile lor scripturi au pus-o pentru pocăinŃă nu se cuvine nouă să o luăm spre 
ajutorare de a păcătui. Căci ca să avem nădejde de pocăinŃă s-au meşteşugit a furişa din 
simŃire frica deznădăjduirii." Apoi PărinŃii au zis: „Cazi, scoală-te." Cazi, şi te ridică, şi nu: 
Ridică-te, şi cazi, precum cu împotrivă-întoarcere o tîlcuieşti tu aceasta. Că mult se 
deosebeşte una de alta. Încît a cădea cineva şi a se scula, şi apoi, după ce s-ar scula, iarăşi a 
cădea, nici nu este, nici nu se numeşte pocăinŃă, precum o numeşti tu, ci este şi se numeşte de 

                                                                                                                                                         
pedepseşti pe noi cu mînia Ta şi cu urgia Ta, nici să ne munceşti pe noi precum ni se cade după dreptatea Ta; 
ci puŃin mai uşor. Şi destul este nouă a ne slobozi numai de chinurile acelea negrăite şi ascunse, şi nu 
desăvîrşit a ne slobozi de toate. 
Acolo sfîrşitul tuturor vei vedea, iubite, forme şi chipuri ale celor ce cu adevărat se pocăiesc. Căci genunchii 
acelor de trei ori fericiŃi erau aspri de mulŃimea metaniilor ce le făceau. Ochii lor erau cu totul topiŃi şi în fund 
adîncaŃi. Obrajii lor erau ca şi cum ar fi pîrliŃi de fierbintele lacrimi ce le vărsau. FeŃele lor erau veştejite şi 
galbene, asemenea ca ale celor morŃi. Piepturile lor rănite şi scuipăturile lor sînge rate de pumnii cei mulŃi ce 
îi dădeau în piepturile lor. Chipul lor era cu pricepere, posomorit, trist şi asemenea cu al celor osîndiŃi. Ce să 
grăiesc de prisosit? Acolo vei vedea şi petrecere, şi lucruri, şi cuvinte, şi chipuri ale celor ce se pocăiesc întru 
adevăr, care puteau a sili pe Dumnezeu cel nesilit, şi a pleca în scurt iubirea Lui de oameni ca să-i ierte. Şi 
văzînd toate, sînt adeverit că vei lua şi tu, frate, bărbăŃie de suflet, ca să le urmezi din parte la pocăinŃa ta. 
Sînt adeverit că împreună vei pătimi durere cu acei de-a pururea pomeniŃi, şi îŃi vei zdrobi inima ta atîta, încît 
să săvîrşeşti şi să închizi cartea cu lacrimi. 
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Apostolul Petru cîine ce se întoarce la borîtura sa, şi porc ce se tăvăleşte iarăşi în cea mai 
dinainte tină a lui. «Cîinele întorcîndu-se la borîtura sa, şi porcul scăldîndu-se în noroiul tinei» 
(2 Petru 2:22). Iară cea adevărată înŃelegere a acesteia, „Cazi, scoală-te," este că omul se cade 
cu toate puterile sale a se depărta de păcat şi a se păzi de a nu cădea. Însă de s-ar întîmpla a 
cădea din neputinŃă omenească, şi nu cu voie a sa, se cuvine a nu se deznădăjdui, ci a se scula 
îndată şi a se mărturisi, şi a se pocăi fără de a pierde vreme. Fiindcă, după Sfîntul Ioann al 
Scării (Cuv 4, Pentru ascultare)·. „Al îngerilor este a nu cădea, [ba] poate că nici nu pot; iară 
a oamenilor este a cădea şi degrab a se scula, de cîte ori s-ar şi întîmpla aceasta." Pentru aceea 
şi tu, frate, deşi pentru mare rea-norocire şi neputinŃă a ta ai fi căzut, să nu te înşeli şi să zici 
întru sine-Ńi: „Eu acum am căzut şi am căzut, de aici [pot] să mai cad şi să lucrez iarăşi şi 
iarăşi păcatul, fiindcă deja o dată m-am întinat; şi pe urmă mă voi mărturisi şi mă voi pocăi 
pentru toate, şi voi face apoi depărtare de răutate". Nu, frate, pentru Domnul, să nu asculŃi 
gîndul acesta, căci arătat este al diavolului care caută pierzarea ta, ci îndată ce o dată vei 
păcătui, să nu îndoieşti, să nu prelungeşti, nici să suferi a te întoarce împrejur şi a te tăvăli în 
tină: «Nu întîrzia a te întoarce către Domnul, şi nu lăsa din zi în zi» (Sirah 5:8). Ci te scoală şi 
te du la duhovnic, şi te mărturiseşte. Căci pe cît este de proaspătă rana, pe atîta mai lesne se 
vindecă, iară pe cît se învecheşte, pe atîta şi cu anevoie se tămăduieşte, după cel al Scării 
(Cuv. 5, Pentru pocăinŃă): „Că pînă încă este proaspătă şi caldă rana, lesne de vindecat are 
fire să fie. Că cele vechi, fiindcă sînt negrijite şi părăsite, cu anevoie de vindecat sînt." Iară 
deşi nu vei afla vreme atunci, pocăieşte-te lui Dumnezeu, fară de a aştepta vreme de 
mărturisire, şi caută a face împăcare şi pace cu Dumnezeu prin multe fapte ale durerii şi ale 
zdrobirii, şi pocăindu-te după puterea ta, şi să nu te mulŃumeşti nici o singură noapte a dormi 
fără de a cădea şi a te pocăi lui Dumnezeu, pînă cînd ai merge să-l mărturiseşti duhovnicului, 
căci aceasta este o îndrăzneală neauzită, tu fiind supus în tot ceasul morŃii, să stai măcar o 
singură cirtă în păcat de moarte, şi să atîrni de un fir, cum este viaŃa ta, întru adîncul tuturor 
relelor, cum este iadul. Ah! Ci tu, ticăloase, nu numai o cirtă stai în păcat nepocăit, ci stai luni 
şi vremi. Şi ca să ieşi dintru o primejdie ca aceasta, aştepŃi ziua învierii sau a SfinŃilor 
Apostoli sau a Naşterii lui Hristos, ca să te mărturiseşti şi să te pocăieşti. Şi joci şi rîzi şi 
dormi fără de grijă, ca şi cum ai fi vătămat nu sufletul tău cel cuvîntător şi fără de moarte, ci 
un tăciune nesimŃitor, care nu simte vătămarea ce îi faci, nici nu poate a-Ńi izbîndi Ńie. Pentru 
aceea ascultă această înfricoşată pildă ce o citim în Istorii: 

Un tînăr s-a legat cu inima de dragostea şi legăturile unei curve. Şi mustrat fiind foarte 
aspru de părinŃii săi, de rudeniile sale şi de duhovnicul său, a hotărît să rupă legăturile acestea 
şi să se izbăvească de păcatul acesta cu o cuprinzătoare şi de obşte mărturisire a tuturor 
păcatelor sale. Deci le-a scris pe toate acestea într-o hîrtie, însă la cercarea ce a făcut acestor 
păcate ale sale nu a luat şi cuviincioasa durere şi zdrobire în inima sa, precum se cuvine a face 
aceia care îşi aduc aminte de păcatele lor şi se gătesc a le mărturisi, ci atîta de puŃină durere a 
făcut, încît mergînd să se mărturisească, pe cale s-a întîmplat iarăşi a trece pe lîngă poarta 
blestematei case a curvei aceleia, în care ca un necunoscut s-a îndemnat iarăşi a intra, şi după 
ce a intrat, a hotărît a cădea iarăşi în păcat, şi lîngă cele vechi a adăuga şi alt păcat nou, cu 
nădejde că are a-şi mărturisi de-aici toate păcatele sale. Dar ce a urmat? Precum acesta era 
întru acel gînd rău, ca să cază în curvie, iată că a sosit un alt tînăr împreună-îndrăgitor al 
aceleiaşi curve, care văzîndu-l pe el acolo, s-a mîniat, şi lovindu-l pe dînsul, cu o singură 
lovitură l-a omorît. Pentru care luînd oamenii de acolo rămăşiŃele lui ca să le îngroape, au 
aflat la dînsul hîrtia întru care îşi avea scrise păcatele sale, ca să le mărturisească. O, vrednică 
de jale moarte! O, nădejdi mincinoase! O, gînd amăgit, al rău-norocitului acestuia tînăr! 

Acum dacă şi tu, frate, eşti asemenea cu acest de trei ori ticălos tînăr la obrăznicie, a 
vătăma pe Dumnezeu şi a păcătui cu nădejde de iertare, vino-Ńi în simŃire, te rog, vino-Ńi, ca să 
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nu se întîmple a te face într-o zi asemenea lui, şi la muncă, şi la pierzare. Pedeapsa este un 
atîta de mare şi înfricoşat rău, încît numai această întîmplare şi această singură istorie se cade 
a te face pe tine să te cutremuri foarte, şi să te împiedece de la fiece păcat. «Făcătorul de rău 
bătîndu-se, cel nepriceput mai înŃelept se face» (Paremii 19:25). Lasă de-aici obrăznicia 
aceasta şi mincinoasa cutezare de a păcătui cu nădejde de mărturisire şi de pocăinŃă. Şi avînd 
totdeauna pilda acestui rău-norocit tînăr întru aducerea ta aminte, să nu te bizuieşti cîndva, ci 
cu frică şi cu cutremur lucrează-Ńi mîntuirea ta, precum îŃi porunceşte Ńie Apostolul (Filip. 
2:12). Fiindcă şi adevărata pocăinŃă se naşte din frică, şi aceasta este ca o corabie ce te 
povăŃuieşte pe tine la limanul Dumnezeieştii Dragoste, iară frica este corăbierul unei corăbii 
ca aceasta, după cum zice Avva Isaac: „PocăinŃa este al doilea dar, şi se naşte în inimă din 
credinŃă şi din frică" (Cuv. 72). Şi iarăşi: „PocăinŃa este corabia, iară frica este cîrmaciul ei. 
Dragostea este limanul cel Dumnezeiesc." 

Pentru aceasta, iubiŃii mei întru Hristos fraŃi, la pocăinŃă, la pocăinŃă vă rog cu cuvîntul 
acesta pe toŃi, mici şi mari, sfinŃiŃi şi lumeni, la pocăinŃă să alergăm, fraŃilor, bărbaŃi şi femei, 
tineri şi bătrîni, în braŃele pocăinŃei să scăpăm toŃi, toŃi, fară de a se lipsi cineva. Căci altă 
faptă bună nu poate a ne împăca cu Dumnezeu pe noi toŃi care odată am păcătuit, fară numai 
pocăinŃa. Să glăsuim cu David şi noi: «VeniŃi să ne închinăm, şi să cădem la Dînsul, şi să 
plîngem înaintea Domnului, Celui ce ne-a făcut pe noi. Că El este Dumnezeul nostru, şi noi 
norodul Lui, şi oile mîinii Lui» (Ps. 94:6). Să strigăm cu cei trei tineri către Dumnezeu: 
«Greşit-am şi am făcut fărădelege de ne-am depărtat de la Tine, şi am păcătuit întru toate, şi 
poruncile Tale nu le-am ascultat, nici am păzit, nici am făcut după cum ne-ai poruncit nouă» 
(Cîntarea celor trei tineri, 5). Să se întoarcă fiecare din noi de la calea lui cea rea, precum s-
au întors şi Ninivitenii aceia, şi atunci să strigăm şi noi către Dumnezeu, precum au strigat şi 
aceia: «Cine ştie, dar de se va căi Dumnezeu şi se va întoarce de la urgia mîniei Sale, şi nu 
vom pieri?» (Iona 3:9). Şi care din noi a greşit lui Dumnezeu după Sfîntul Botez, acesta să nu 
înceteze noaptea şi ziua de a striga cuvintele acelea umilincioase ce îl învaŃă pe el 
propovăduitorul pocăinŃei şi cel cu limba şi cu inima de aur, Ioann, zicînd: „Oricine, după ce a 
luat Cerescul Botez, a păcătuit, la cer a păcătuit. Că cel ce mai-nainte de Botez păcătuieşte, pe 
pămînt păcătuieşte. Că pămînt eşti, şi în pămînt vei merge (Fac. 3:19), lui Adam s-a zis. Şi 
oricare cu Hristos s-a îmbrăcat în Botez, nu mai este pămînt, ci cer. În ce chip cel pămîntesc, 
întru acest chip şi cei pămînteşti; şi în ce chip cel ceresc, întru acest chip şi cei cereşti (1 Cor. 
15:48). Deci oricare a păcătuit după Botez, la cer a păcătuit, pentru care să se apropie şi să 
zică: «Părinte, greşit-am la cer şi înaintea Ta, şi nu sînt vrednic a mă chema fiul Tău» (Luca 
15:18-19). Pentru ce? Spune pricina. Fiindcă inima mea cu Sîngele lui Iisus stropită fiind, şi 
cu chip de trandafir înflorită, cu dezmierdările am umplut-o de noroi; pe Tine Te-am întărîtat; 
Duhul Tău cel Sfînt L-am amărît; podoaba cea strălucită a credinŃei am întinat-o; sufletul meu 
cel slobozit prin Botez şi albit cu lumina, întunecîndu-l cu păcatul, l-am făcut rob. Fă-mă ca 
pe unul din argaŃii Tăi." 

Să ne sîrguim, fraŃilor, a cîştiga în sufletul nostru cu deprindere şi cu aşezare în lăuntru 
adevărata pocăinŃă şi semnele adevăratei pocăinŃe, precum în cuvîntul acesta pe larg am 
arătat. Să ne nevoim ca să avem totdeauna în inima noastră şi durerea cea întăritoare a 
adevăratei pocăinŃe pentru păcatele noastre; care durere cuprinzător se alcătuieşte din două 
pricini, una de voie, şi alta fară de voie.  

Iarăşi, cea de voie se alcătuieşte din două pricini, una din lăuntru, adică sufletească, şi 
alta din afară, adică trupească. Deci pricina din lăuntru, care naşte durere în inimă şi o 
zdrobeşte pe ea, este întîi un gînd întristător şi plîngător unit cu însăşi defăimarea şi prihănirea 
de înşine că am păcătuit şi pentru păcatele noastre am întristat şi am amărît pe Dumnezeu, că 
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am pierdut Darul Lui şi împărăŃia Lui, şi că am cîştigat o veşnicie de nemărginite pedepse şi 
munci. Pentru că acest gînd, precum piatra lăŃeşte strugurii şi scot vinul, aşa şi acesta cu totul 
necăjind inima noastră, nu o lasă să salte la patimi şi la dezmierdările trupului, ci o 
strîmtorează, o zdrobeşte, şi o face a pătimi durere şi a scoate lacrimi. Aşa ne-o adevereşte 
Marele Grigorie al Thessalonicului (întru cele către Xenia): „Pentru că şi însăşi defăimarea 
singură de sineşi, ca o greutate oarecare gîndită punîndu-se peste sufletul celui ce o socoteşte, 
şi zăbovind pe el, îl zdrobeşte şi îl tescuieşte şi stoarce vinul cel mîntuitor care veseleşte inima 
omului, adică pe omul cel din lăuntru. Iară acest fel de vin este umilinŃa, că stoarce împreună 
cu plînsul şi patimile, şi umple sufletul de bucurie fericită, izbăvindu-l de cumplita greutate 
cea într-însele. Pentru aceasta: «FericiŃi cei ce plîng, că aceia se vor mîngîia» (Matthei 5:4). 
Iară întristarea aceasta din lăuntru a sufletului pricinuieşte adevărata pocăinŃă, după cum a zis 
Apostolul (2 Cor. 7:10): «Că întristarea cea după Dumnezeu pocăinŃă spre mîntuire fară de 
căinŃă lucrează». 

Iară al doilea, şi pomenirea păcatelor, cugetul smerit şi cererea şi rugăciunea cea 
nerăspîndită către Dumnezeu, şi care din toată inima s-a făcut pentru păcatele noastre. Uneori 
zicînd: „Doamne Iisuse Hristoase, Fiule al lui Dumnezeu, miluieşte-mă", şi: „Iisuse al meu 
prea-dulce, foarte Te-am mîhnit pe Tine.", iară alteori: „Greşit-am, Doamne, greşit-am." şi: 
„Părinte, greşit-am la Cer şi înaintea Ta, şi nu sînt vrednic a mă chema fiul Tău.", şi altele 
asemenea care zdrobesc inima şi o fac a pătimi durere şi a scoate lacrimi. Pentru aceea a zis 
Avva Marco (Pentru cei ce îşi închipuie că se îndreptează din fapte, Cap. 34): „Mintea cu 
nerăspîndire rugîndu-se, necăjeşte pe inimă; iară inima zdrobită şi smerită Dumnezeu nu o va 
defăima." Şi aiurea acelaşi a zis: „Pomenirea lui Dumnezeu este durere a inimii ce se face 
pentru blagocestie." (Cap. 131) 

Iară pricinile cele de voie din afară şi trupeşti, care necăjesc şi zdrobesc inima, sînt 
sărăcia cea trupească, înfrînarea de mîncăruri şi de băuturi, de somn, şi de toată slobozenia şi 
desfătarea trupului. Pentru aceea despre o parte zice Sfîntul Marco (Cap 210): „Fără de 
zdrobirea inimii, cu totul cu neputinŃă este a se izbăvi cineva de răutate; şi zdrobeşte pe inimă 
înfrînarea cea în trei părŃi: zic adică a somnului şi a hranei şi a odihnei trupeşti." Iară despre 
cealaltă parte zice Dumnezeiescul Ioann al Scării (Cuv. 6, pentru moarte): „Setea şi 
privegherea au necăjit inima; iară inima necăjită fiind, a izbucnit lacrimi." Şi precum din cele 
mai de sus se naşte zdrobirea inimii şi umilinŃa, aşa şi din cele împotrivnice acestora, adică 
din bogăŃie şi din mîncările cele îndulcitoare şi din multa dormire şi din odihna trupului se 
naşte învîrtoşarea inimii şi împietrirea şi desfătarea trupului. Aşa ne-o adeveresc aceasta 
Dumnezeieştii PărinŃi cei mai de sus. Că Sfîntul Marco zice (Cap 210)·. „PrisosinŃa acestora 
desfătare pune în lăuntru, iară desfătarea pe gîndurile cele rele le primeşte." Iară Ioann al 
Scării zice: „Nedurerea inimii a întunecat pe minte; iară mulŃimea mîncărilor a uscat izvoare" 
(Cuv. 6, pentru moarte). Însă pecetluieşte pe cuvintele acestor Dumnezeieşti PărinŃi şi Marele 
Grigorie al Thessalonicului, zicînd: „Că precum nedurerea şi întunecarea şi învîrtoşarea inimii 
au fire a se naşte din odihnă şi din desfătare şi din bună-pătimire, aşa din petrecere înfrînată şi 
strînsă - zdrobire a inimii şi umilinŃă, abătătoare de la toată amărăciunea şi dătătoare de dulce 
alinare." (Către Xenia.) 

Iară cele fără de voie pricini care zdrobesc inima şi pricinuiesc durere întru dînsa, adică 
cele din lăuntru şi sufleteşti, sînt gîndurile cele urîte şi vătămătoare şi rele, pe care le aduce 
diavolul în mintea noastră ca pe nişte săgeŃi şi arce înfocate, aşijderea şi patimile cele 
sufleteşti şi trupeşti ce ne supără pe noi în fiecare zi. Căci se cuvine a ne lupta împotriva 
tuturor acestora cu toată puterea noastră, şi a nu lăsa gîndul nostru să facă învoire sau unire cu 
dînsele, ci a năzui la Iisus Hristos prin rugăciune, şi cu ajutorul Aceluia a le goni şi a nu le 
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lăsa să intre în inima noastră. Iară de cîtă durere şi de cîtă zdrobire şi scîrbă este pricină 
războiul acesta neîncetat şi nevăzut şi aspru, aceia singuri ştiu cu adevărat, cîŃi cu iscusul au 
cercat. Pentru aceea de războiul acesta a scris de Dumnezeu cuvîntătorul Grigorie (Cuv. 4): 
"Şi acest război este cumplit, şi această tabără este mare, şi acest semn de biruinŃă este mare." 

Iară pricinile cele din afară şi trupeşti care zdrobesc inima sînt ocările, necinstirile, 
nedreptăŃile şi celelalte scîrbe, şi ispitele cele de multe feluri ce ne-ar fi urmat nouă de la 
oameni, de la draci şi de la fire, precum mai-nainte am zis. Că toate acestea se cuvine a le primi 
cu mulŃumită cel ce iubeşte a se pocăi întru adevăr şi a lua tămăduire şi iertare de păcatele sale. 
Aşa ne-o adeveresc aceasta cei mai de sus Dumnezeieşti PărinŃi. Că Sfîntul Marco zice (În 
scolia la Cuv. 5 al Scării): „Lucrul pocăinŃei întru aceste trei fapte bune se Ńese: întru a-Ńi curăŃi 
gîndurile şi neîncetat a te ruga şi scîrbele ce îŃi vin asupră a le suferi."; şi iarăşi: „Toată durerea 
de bună voie facă-se Ńie învăŃător de aducere aminte, şi nu îŃi va lipsi Ńie pricină către pocăinŃă" 
(Despre legea duhovnicească, Cap. 57); şi aiurea: „împlinirea a toată scîrba fără de voie 
socoteşte-o, şi vei afla întru dînsa surpare păcatului" (tot acolo, Cap. 67). Iară Ioann al Scării 
zice: „Semnul pocăinŃei celei cu de-amănuntul şi adevărate este a ne socoti pe înşine vrednici 
de toate necazurile cele văzute şi nevăzute care ni se întîmplă nouă, şi de mai multe" (Cuv. 5, 
pentru pocăinŃă). Zice încă şi Dumnezeiescul Grigorie al Thessalonicului (întru cele către 
Xenia): „Cel ce se socoteşte pe sine vinovat doctoriilor celor mai lucrătoare ale pocăinŃei, 
aşteptată îşi are neîncetat toată scîrba şi primeşte toată ispita ca pe o potrivită şi cuviincioasă 
luişi, şi se bucură, fiindcă, după ce a căzut, a nimerit curăŃirea sufletului. Şi o face pe aceasta 
materie a cererii celei cu durere şi covîrşitoare către Dumnezeu, şi nu lasă numai cu 
nepomenire de rău a se afla, ci şi mulŃumeşte celor ce îl ispitesc, şi ca pentru unii ce i-au făcut 
bine se roagă. Pentru care şi el nu numai iertare de cele păcătuite ia, după făgăduinŃă, ci şi 
împărăŃia Cerurilor şi dumnezeiasca blagoslovenie o dobîndeşte." Iară care iubeşte a se pocăi şi 
a-şi tămădui rănile păcatelor sale, [iar mai] apoi nu suferă cu mulŃumită scîrbele ce îi vin lui, ci 
se tulbură şi cîrteşte şi caută izbîndire, acesta să ştie că nici întru adevăr nu se pocăieşte, nici îşi 
tămăduieşte păcatele sale. Aşa acelaşi Sfînt Marco o mărturiseşte aceasta zicînd: „Fiindcă afară 
de cele mai-nainte zise trei fapte bune nu poate a se săvîrşi lucrul pocăinŃei" (În scoliile la Cuv. 
5 al Scării). Şi aiurea: „Cînd sufletul păcătos scîrbele ce îi vin asupră nu le primeşte, atunci 
îngerii către dînsul zic: «Vindecat-am Vavilonul, şi nu s-a tămăduit» (Ierem. 51:9)." (Pentru 
cei ce îşi închipuie că se îndreptează din fapte, Cap. 82). 

ToŃi strigăm către Dumnezeu: „Doamne miluieşte" şi: „Stăpîne, iartă-ne nouă 
fărădelegile". Şi cînd Dumnezeu ne trimite nouă mila Sa şi iertarea păcatelor noastre, noi le 
gonim pe acestea de la înşine. Pentru ce? Căci cînd s-ar întîmpla să ne vie nouă vreo ispită sau 
vreo scîrbă, cu care are a ne da nouă Dumnezeu mila Sa şi iertarea păcatelor noastre, noi nu 
suferim cu bucurie scîrba aceea şi ispita, ci ne tulburăm şi ne necăjim. Pentru aceea, datori 
sîntem lîngă durerile şi ostenelile cele de voie şi fără de silă ale pocăinŃei noastre a suferi şi 
durerile cele fară de voie şi de silă ce ne vin nouă din afară şi scîrbele şi ispitele. Căci cele de 
voie, ca nişte mai uşoare, se binecuvintează de cele fară de voie, ca de nişte mai grele. Precum 
zice Marele Grigorie al Thessalonicului (întru cele către Xenia): „Prin răbdarea durerilor 
celor de voie şi fără de voie, tot sîrguitorul se face desăvîrşit. Iară fără de suferirea celor ce 
fără de voie vin asupra noastră, nici cele de voie lucrate nu vor dobîndi dumnezeiasca 
binecuvîntare." 

Cu acestea ce le-am zis, să ne sîrguim a cîştiga, fraŃilor, durerea inimii, căci fără de 
dînsa nu putem nici adevărata pocăinŃă a o cîştiga. Şi aceasta urmează cu firească şi dreaptă 
socoteală. Fiindcă tot păcatul cu dulceaŃa inimii şi-a luat începutul şi întărirea sa în sufletul 
nostru, pentru aceasta iarăşi cu chinuirea şi cu durerea inimii, se cuvine a se omorî acelaşi 
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păcat, şi aşa a se face cele împotrivnice vindecărilor împotrivnice, după Doctorii, împreună şi 
învăŃătorii de năravuri36, şi Fissicii37, şi Bogoslovii. Şi martor este Dumnezeiescul Grigorie 
Nissis, zicînd: „Deci fiindcă prin dulceaŃă a intrat păcatul, prin cea împotrivă negreşit se va 
scoate afară. Drept aceea, cei ce îl gonesc pentru mărturisirea cea întru Domnul, cele cu 
anevoie de suferit din uneltele cele de pedepsire izvodind, doctorie oarecare aduc sufletelor 
prin dureri, tămăduind boala cea din dulceaŃă cu aducerile celor dureroase, (...) ca şi cum nici 
o urmă ce se pricinuieşteîn inimă prin dulceaŃă n-ar fi rămas de simŃirea aceasta dureroasă şi 
usturătoare, care pe toate chipurile ce se fac în suflet cu dulceaŃă le şterge." (Tom 1, Cuv. 8 la 
Fericiri.) 

Să lăsăm cele multe şi fără de vreme împreună-vorbiri şi întîlniri ale unuia şi a altuia. 
Căci nişte împreună-vorbiri şi întîlniri ca acestea gonesc de la noi pocăinŃa, după Sfîntul 
Isaac: „PocăinŃa împreună cu vorbiri, este chiup găurit" (Cuv. 58). Să iubim încă liniştea şi 
ferirea de oameni, fiindcă ajută foarte la cîştigarea pocăinŃei, după acelaşi Sfînt Isaac, ce zice 
(Cuv. 34): „De iubeşti pocăinŃa, iubeşte şi liniştea. Că afară de linişte nu se săvîrşeşte 
pocăinŃa. Şi dacă cineva împotrivă ar grăi întru aceasta, să nu faci pricire cu dînsul." La 
aceasta întinde şi porunca aceea ce a dat-o Dumnezeu lui Cain, după ce a păcătuit, zicîndu-i 
lui: «Ai păcătuit? Linişteşte-te» (Facere 4:7). Adică: cunoaşte întru sine ce ai lucrat, şi după 
cunoştinŃă pocăieşte-te pentru cele ce ai păcătuit. Aşa în scrierea deasupra cea pentru tăcere şi 
linişte din cartea lui Avva Isaac se tîlcuieşte, întru care şi aceasta încă se adaugă: „Care nu a 
putut a se linişti, nu a putut nici a se pocăi, nici a cunoaşte ce este pocăinŃa." Iară deşi a ne 
linişti nu putem, însă cel puŃin să avem unul sau două ceasuri rînduite negreşit şi cu datorie, 
mai ales seara. Şi atunci, trăgîndu-ne întru un loc osebit şi liniştit, şi adunîndu-ne simŃirile şi 
mintea în inima noastră, să ne aducem aminte după fel de toate păcatele noastre, atît de cele 
trecute ce le-am lucrat cu lucrul cu cuvîntul şi cu învoirea gîndurilor, cît şi de păcatele ce am 
greşit în ziua aceea, si să ne pocăim amar cu întristare şi cu durere a inimii noastre pentru 
dînsele, şi să cerem de la Dumnezeu iertăciunea. Pentru că aşa ne porunceşte nouă să facem 
Duhul cel Sfînt prin Prorocul David, zicînd: «Cele ce ziceŃi în inimile voastre, întru 
aşternuturile voastre vă umiliŃi» (Ps. 4:4). Şi aşa însuşi Hristos a zis tainic, întru Duhul, slugii 
Sale, Sfîntului Simeon Noului Cuvîntător de Dumnezeu: „Socoteşte să nu faci nici una dintru 
acelea ce te lipsesc pe tine de bunătăŃile acestea ce te-ai învrednicit a le dobîndi. Iară de vei 
greşi cîndva, pentru aducere aminte de smerenie, grijeşte-te a nu scăpa de pocăinŃă, căci 
pocăinŃa, împreună cu a Mea iubire de oameni, pierde şi păcatele cele trecute şi cele de faŃă." 
Şi să nu lăsăm a trece vreo zi fară de a face mîntuitoarea cugetare şi această lucrare 
duhovnicească, aruncînd-o la altă vreme. Că zice Ioann al Scării (Cuv. 6, pentru moarte): „Nu 
te amăgi, lucrătorule fără de minte, cu vremea pe vreme a o împlini; că nu va ajunge ziua nici 
pe datoria ei să o plătească fără de lipsă Stăpînului." Zice încă şi Marele Vasilie: „De greşeală 
nu fii nebăgător în seamă, măcar deşi mai mică decît tot boldul ar fi, ci sîrguieşte-te mai vîrtos 
către întoarcerea cea prin pocăinŃă. PocăinŃa este mîntuire, iară neînŃelegerea pocăinŃei, 
moarte" (Cuvînt pustnicesc pentru lepădarea de lume). 

Ce să grăiesc multe? Dumnezeu, iubiŃii mei fraŃi, nu are a ne învinui şi a ne osîndi pe 
noi în ziua morŃii şi a JudecăŃii pentru că nu am teologhisit sau nu am făcut minuni, sau

                                                 
36  Ηθικούς, moraliştii, (n. ed.) 
37  Φυσικούς, filosof i naturalişti. (n. ed.) 
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fiindcă nu am stat văzători38. Nu. Ci pentru că nu ne-am pocăit şi nu ne-am întristat pentru 
păcatele noastre. Aşa o hotărăşte aceasta numitul Ioann (Cuv. 7): „Nu vom fi învinuiŃi, o, 
prieteni, nu vom fi învinuiŃi întru ieşirea sufletului pentru că nu am făcut minuni, nici pentru 
că nu am teologhisit, nici pentru că văzători nu ne-am făcut. Ci seamă negreşit vom da lui 
Dumnezeu pentru că nu am plîns necontenit." Pentru aceasta noi, păcătoşii, datori sîntem în 
fiecare zi, ca să nu zic şi ceas, a ne cerca pe înşine, de ne aflăm întru adevărata pocăinŃă. Şi 
dacă, să punem aşa, s-ar întîmpla a face şi alte fapte bune şi bune lucrări, cu ajutorul lui Iisus 
Hristos, în ziua aceea, însă şi de fapta bună a pocăinŃei totdeauna se cuvine a ne aduce aminte, 
şi niciodată, niciodată a nu o uita. Şi în toată ziua întru care nu ne vom pocăi şi nu ne vom 
întrista pentru păcatele noastre se cuvine a zice că am pierdut ziua aceea, măcar deşi poate am 
făcut alte bunătăŃi întru dînsa. Pentru aceasta a zis mai-nainte numitul Ioann: „Cel ce întru 
adevăr se pocăieşte şi îşi ia seama de sineşi, toată ziua întru care nu plînge o socoteşte că a 
pierdut-o pe dînsa, măcar deşi alte oarecare bunătăŃi poate ar fi făcut întru dînsa." (Cuv. 5, 
pentru pocăinŃă). 

Fac sfîrşit, şi zic cu Sfântul Simeon Noul Cuvîntător de Dumnezeu că nevoie avem toŃi 
Creştinii a ne tămădui de patimi şi de rănile păcatului şi apoi a păzi toate poruncile Domnului 
şi a lucra toată fapta bună. Iară deşi nu vom ajunge a face alte porunci ale Domnului şi alte 
fapte bune, cel puŃin nevoie este a ne afla sănătoşi şi întregi dinspre rănile şi neputinŃele 
păcatului, prin porunca şi fapta bună a pocăinŃei. Căci dacă am muri sănătoşi şi vindecaŃi de 
patimi şi de păcate prin pocăinŃă, ne ducem întru împărăŃia Cerurilor; iară dacă am muri 
nevindecaŃi, neputincioşi şi urîŃi, nepocăiŃi fiind, ne ducem în iad. Fiindcă împărăŃia Cerurilor 
nu este pentru păcătoşii cei bolnavi ce nu s-au pocăit, ci este lăcaş şi palat ca să primească pe 
cei ce s-au îndreptat prin pocăinŃă, adică pe bine-cinstitorii cei vrednici şi drepŃi. Pentru 
aceasta, păcătoşi tovarăşi ai mei, să strigăm totdeauna către Dumnezeu cu acele de obşte 
rugăciuni ale întregii noastre Biserici: „Sfinte cercetează, şi vindecă neputinŃele noastre, 
pentru numele Tău. Şi pe noi întru pocăinŃă şi mărturisire ne-o primeşte, ca un Bun şi Iubitor 
de oameni." Amin. 

 

 

 

 

                                                 
38  Gr. θεορητικοι, „văzători de Dumnezeu", contemplativi, (n ed.) 


