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Înfăţişăm acum cititorului român o carte clasică a literaturii pravos‑
lavnice sârbeşti, Rugăciuni pe malul lacului, a sfântului episcop Ni‑
colae Velimirovici, tradusă direct după original.1 Cartea cuprinde o 
sută de poeme‑meditaţii, de o profunzime şi frumuseţe aparte, scri‑
se la Ohrida între anii 1921‑1922. 

În ciuda titlului, nu avem de‑a face cu nişte rugăciuni obişnuite, şi 
nici cu scrieri dogmatice sau filosofice (deşi găsim câte ceva din toa‑
te acestea), ci cu graiuri de taină, vorbiri ale sufletului cu Dumnezeu, 
vărsare a sufletului şi punere a lui înaintea Ziditorului. Limbajul, deşi 
plin de poetice figuri de stil, nu este al unui ritor, ci al unui adânc şi 
statornic căutător de Dumnezeu ce‑şi spovedeşte lumii întregi toată 
durerea, păcătoşenia şi neputinţa, dar şi credinţa şi nădejdea că va 
afla astfel mult doritul răspuns al Celui Preaiubit.

Conştiinţa dreptslăvitoare nu are nici o pricină de sminteală sau po‑
ticnire când află în textul acestor poeme‑rugăciuni referiri la alte reli‑
gii şi termeni din filosofii sau religii orientale: scopul Vlădicăi Nikolai 
nu este nicidecum unul sincretist, ci avem de‑a face mai curând cu o 
dorinţă de a se face tuturor toate, ca măcar pe vreunii să mântuias‑
că, precum odinioară Apostolul Pavel /1 Cor. 9: 22/, dar şi cu dorinţa 
de a înţelege şi de a încreştina darurile pe care „magii de la Răsărit” 
le‑au adus până la Hristos. Căci, spune Hristos, prin gura Vlădicăi 
Nikolai: „Toţi prorocii calea ce duce către Mine arătau. În Mine sfâr‑
şesc şi se pierd toate căile prorocilor. De acum înainte Eu singur sânt 
Calea, şi cele afară de Mine fără de cale sânt. Precum multe pârâiaşe 
ce se varsă într’un râu îşi pierd calea lor osebită, aşijderea toţi proro‑
cii întru Mine s’au vărsat, şi de acum Eu cursul vieţii îl orânduiesc. 
Cel ce urmează a umbla şi pe mai departe în căile prorocilor, acela se 
va pierde, căci merge pe căi ce nu mai sânt” /cap. LVII/.

1 Menţionăm că o altă traducere românească a cărţii, făcută după versiunea 
engleză, a fost publicată de Editura Anestis în 2006.
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Textul original pune traducătorului probleme deosebit de dificile. 
Este un text plin de trimiteri, îndeosebi la Sfânta Scriptură, dar şi la 
toate căutările şi lecturile din felurite tradiţii ale Vlădicăi Nikolai, 
mai mult sau mai puţin vădite cititorului. Aproape fiecare poem ar 
necesita o exegeză aparte, o descifrare a simbolurilor şi tâlcurilor as‑
cunse. Nu a fost în intenţia noastră de a face o astfel de exegeză şi, 
după ştiinţa noastră, ea nici nu a fost întreprinsă de cineva, iar cele 
câteva note de subsol nu fac decât să lămurească succint unele cu‑
vinte necesare înţelegerii sensului măcar la primul nivel. Sântem în‑
credinţaţi că, măcar şi în parte, cititorul atent va izbuti să desluşeas‑
că esenţialul şi să descopere, prin întrebările şi răspunsurile Vlădicăi 
Nikolai, propriile întrebări şi răspunsuri, fără a fi nevoit să recurgă 
la „chei de lectură” oferite de‑a gata. 

Traducătorii mulţumesc şi pe această cale tuturor celor ce au avut 
răbdarea să le citească textul şi să le ofere numeroase sugestii care, 
neîndoielnic, au sporit mult calitatea versiunii în limba română. Nă‑
dăjduim ca această nouă traducere să fie spre folos şi bună zidire su‑
fletească tuturor cititorilor, pentru rugăciunile Sfântului Vlădică Ni‑
colae Velimirovici.

Traducătorii 
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I

Cine oare mă ţintuieşte cu privirea prin toate stelele din cer, prin toa‑
te zidirile de pe pământ?

O, stele şi zidiri, ochii voştri acoperiţi, goliciunea mea nu priviţi! Prea 
de ajuns mă chinuieşte ruşinea prin înşişi ochii mei. 

Căci ce acolo aveţi a vedea? Al Vieţii Lemn ca spinul din cale în‑
micşorat, pe sine şi pe alţii înţepând. Ce altceva? Ci numai ce‑
rească flăcăruie în tină afundată, nici luminând, şi nici de tot  
pierind.

Plugarilor, nu plugăria voastră e lucrul cel de seamă, ci Domnul ce 
asupră‑vă priveşte.

Voi cântăreţi, nu a voastră cântare e lucrul cel de seamă, ci Domnul 
carele ascultă.

Cei ce dormiţi, nu somnul vostru e lucrul cel de seamă, ci Domnul, 
carele priveghează.
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Nu apa cea puţină a bălţilor ce împresoară lacul e lucrul cel de sea‑
mă, ci lacul este cel mai însemnat.

Ce alta este toată omeneasca vremuire, fără numai val ce umezeşte 
nisipul fierbinte de pe mal, şi îndată se căieşte, căci, părăsind el la‑
cul, îndată s’a uscat?

O, stele şi zidiri, nu către mine, ci către Domnul ochii vă‑ndreptaţi. 
Căci singur Acela vede. Spre El privirea să vă îndreptaţi, şi în patria 
voastră vă veţi vedea!

Pentru ce la mine să priviţi, la chipul surghiunirii voastre, oglinda 
grabnicei voastre petreceri?

Doamne, mahrama mea cea frumoasă, împodobită cu serafimi de 
aur, pogoară‑te peste mine precum năframa peste chipul văduvei, 
şi adună lacrimile mele întru care fierbe jalea tuturor zidirilor tale.

Doamne, frumseţea mea, vino‑mi în ospeţie, ca să nu mă ruşinez de 
goliciunea mea, ca nu cumva mulţimea însetatelor priviri ce cad asu‑
pra mea, acasă însetate să se‑ntoarcă.
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II

Cine întru viermarul acesta m’a pus?

Cine în ţărână m’a azvârlit, şerpilor vecin şi uliilor mâncare?

Cine din muntele cel înalt1 m’a aruncat, vărsătorilor de sấngiuri şi ce‑
lor fără de Dumnezeu tovarăş să le fiu?

Păcatul meu şi dreptatea Ta, Doamne. Întinde‑se păcatul meu de la 
zidirea lumii, decât dreptatea Ta mai iute alergând.

Număr ale mele păcate de‑a lungul întregii mele vieţi, şi de‑a lungul 
vieţii tatălui meu, până la al lumii început, şi grăiesc: Cu adevărat, 
numele dreptăţii Domnului este „milă”. 

Ranele strămoşilor mei pe mine le port, rane ce şi însumi mi le gă‑
team, câtă vreme întru ale acelora petreceam; iar acum toate pe su‑
fletul meu s’au arătat, ca o tărcată piele de girafă, ca o hlamidă de 
scorpii rele care mă ucid. 

1 Cf. Is. 40: 9.
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Amar mie, Doamne, deschide zăgazurile cerescului râu al harului 
Tău, şi de lepră mă curăţeşte, ca fără de lepră fiind, numele Tău în 
faţa altor leproşi a chema să cutez, iară ei să nu mă batjocorească. 

Ridică‑mă măcar preţ de un cap deasupra putredei duhori a vier‑
marului acestuia, ca astfel, cereasca tămâie răsuflând, la viaţă de iz‑
noavă să mă‑ntorc.

Ridică‑mă măcar preţ de‑un finic, ca astfel să pot râde de şerpii ce 
călcâiele‑mi vânează2.

Doamne, de este fie şi o singură faptă bună întru pământeasca mea 
cale, măcar pentru aceea una, de tovărăşia vărsătorilor de sấngiuri 
şi a celor fără de Dumnezeu mă izbăveşte. 

Doamne, nădejdea mea întru deznădejde.

Doamne, puterea mea întru neputinţă.

Doamne, lumina mea întru întunerec.

Pune numai un deget pe fruntea mea, şi mă voi ridica. Ori, dacă 
mult prea întinat sânt eu pentru degetul Tău, cu o rază din Împă‑
răţia Ta mă leagă şi mă ridică, preaiubite al meu, ridică‑mă dintru 
acest viermar.

2 Cf. Fac. 3: 15. 
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III

Sânt oare zile în urma ta, o, omule, la care ai voi să te întorci? Toate 
ca mătasea te ademeneau, şi în urma ta ca pânza de păianjen rămâ‑
neau. Ca mierea te întâmpinau, iar tu de dânsele ca de‑o duhoare te 
despărţeai. Toate de amăgire şi de păcat preapline erau. 

Iată, în lumina lunii toate bălţile oglinzi par a fi; şi toate zilele, lumi‑
nate de uşurătatea ta, oglinzi par a fi. Însă dintru o zi în alta când pă‑
şeai, mincinoasele oglinzi ca o pojghiţă de gheaţă se spărgeau, iar tu 
prin apă şi noroi abia de mai răzbeai. 

Poate oare ziua, ce are drept porţi dimineaţa şi seara, să fie o zi?

Doamne prealuminate, sufletul meu cel sfâşiat de amăgiri după o zi 
tânjeşte: după ziua cea fără de porţi, ziua de la care sufletul meu s’a 
depărtat şi întru în schimbătoarele umbre s’a cufundat; după ziua Ta, 
pe care ziua mea o numeam, când una cu Tine eram.

Este oare vreo fericire, omule, în urma ta, la care ai voi să te întorci? 
Din două îmbucături dintru aceeaşi dulceaţă, mai searbădă‑i a doua 
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decât cea dintâi. De ţi s’ar pune înainte fericirea de ieri pe masa de 
astăzi, cu lehamite capul ţi‑ai întoarce. 

Datu‑ţi‑s’au clipe de fericire doar ca să te facă să tânjeşti după ade‑
vărata fericire în sânul Celui Pururea Fericit; şi veacuri de nefericire, 
spre a te trezi din buimaca saṃsara3 a amăgirilor.

Doamne, Doamne, singura mea fericire, oare găteşti loc de sălăşlui‑
re peregrinului Tău cel rămas abia viu4?

Doamne, tinereţea mea fără bătrâneţe, întru Tine se vor scălda ochii 
mei, şi mai luminos decât Soarele vor străluci.

Lacrimile dreptului cu grijă le aduni, şi cu ele lumile întinereşti.

3 Cuvânt sanskrit ce înseamnă „curgerea de obşte”, fluxul neîn cetat al deve‑
nirii, iluzoria vieţuire lumească.
4 Cf. Lc. 10: 30.
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IV

Învăţatu‑m’au bătrânii mei, întru pruncia mea, de cer şi de pământ a 
mă ţinea, ca să nu mă poticnesc. Multă vreme copil am rămas şi de 
propteaua pe care ei mi‑au dat‑o multă vreme m’am ţinut.

Însă când veşnicia prin mine a străbătut, şi în lume strein m’am sim‑
ţit, ruptu‑s’au cerul şi pământul în mâinile mele ca trestia subţire.

Doamne, vârtutea mea, cât de neputincioase sânt cerul şi pămân‑
tul! Palate de plumb par a fi, dar, când de faţă Tu eşti, în abur se pre‑
schimbă, precum apa în palmă. Ci numai înălţându‑şi cornul pot 
să‑şi ascundă neputinţa şi să‑ngrozească pe copiii cei neştiutori.

Din ochii mei sori şi stele pieriţi! De pământ vă depărtaţi! Femei şi 
prieteni, nu mă ademeniţi! Cu ce oare îmi puteţi ajutori, voi cei ce 
neajutoraţi îmbătrâniţi şi în mormânt vă pogorâţi? 

Măr cu vierme în miezul său – toate darurile voastre! De multe 
ori au trecut prin măruntaiele altora toate băuturile voastre. Pân‑
ză de păianjen – veşmintele voastre, de care‑şi râde goliciunea mea. 
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Zâmbetele voastre – mai nainte vestire a mâhniciunilor în care întru 
ajutor mă veţi chema, neputincioşii pe cel neputincios!

Doamne, vârtutea mea, cât de neputincioase sânt cerul şi pământul! 
Şi tot răul pe care oamenii îl săvârşesc sub cer, neputinţă şi numai 
neputinţă mărturiseşte.

Numai cel puternic cutează să lucreze binele. Numai cel ce pe Tine, 
vârtutea mea, Te are drept hrană şi băutură, acela este plin de pute‑
rea săvârşirii binelui.

Numai cel ce în inima Ta doarme, cunoaşte odihna. Numai cel ce în‑
aintea picioarelor Tale ară, de roada trudei sale se va îndulci. 

Săvârşitu‑s’a copilăria mea, cu frică şi cu necunoaştere hrănită, pie‑
rit‑a nădăjduirea mea către cer şi către pământ. De‑acum numai spre 
Tine mai privesc, şi de privirea Ta asupra mea mă ţin, leagănul meu 
şi învierea mea!
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V

Încă puţin, puţin, şi călătoria mea se va sfârşi. Ține‑mă încă puţin, 
puţin pe colţuroasa cale5 către Tine, Biruitorule al morţii; căci cu cât 
spre Tine mai mult urc, cu‑atât mai mult de oameni jos sânt tras, în‑
tru prăpastia lor. 

Cu cât mai plină prăpastia, cu‑atât mai mare e nădejdea lor că pe 
Tine Te vor birui. Cu‑adevărat, cu cât mai plină prăpastia, cu‑atât 
mai departe de prăpastie eşti Tu. 

Cât de neghiobi sânt cei ce Lemnului Cunoştinţei slujesc! Că nu prin 
Tine îşi măsoară puterea, ci prin numărul lor. Nu prin numele Tău 
sfinţesc legea dreptăţii, ci prin numărul lor. Drumul celor mulţi este 
pentru ei drumul adevărului şi dreptăţii. Lemnul Cunoştinţei lemn 
al uciderii a ajuns, şi al neghiobiei, şi al întunerecului de gheaţă.

Cunoscătorii lumii cesteia cu adevărat pe toate le cunosc, ci numai 
una singură nu ştiu: că slugi ale Satanei înşişi sânt. Când ziua cea 
din urmă pe cer va mâneca, de al secerăturii sale număr Satana se va 

5 Cf. Is. 40: 4.



18 S FÂ N T U L  N I C O L A E  V E L I M I R O V I C I

bucura: nu altceva, ci numai spice seci! Dar, întru neghiobia sa, chiar 
şi Satana cu numărul măsoară, iar nu cu plinătatea. Un singur spic 
de‑al Tău, decât tot secerişul lui Satana mai mult va preţui. Căci Tu, 
Biruitorule al morţii, nu întru numere încrederea îţi pui, ci întru‑a 
pâinii vieţii plinătate. 

Zadarnic le grăiesc celor fără de Dumnezeu: Către al Vieţii Lemn să 
vă‑ndreptaţi, şi mult mai mult va să cunoaşteţi decât acum voiţi a 
şti! Din Lemnul Cunoştinţei o scară către lumea cea de sub pământ 
Satana vă alcătuieşte. 

Batjocorescu‑mă cei fără Dumnezeu: „Voieşti ca, prin al Vieţii Lemn, 
la Dumnezeul tău să ne aduci, pe care noi nu îl vedem!” 

Cu‑adevărat, nicicând nu‑L veţi vedea! Acea Lumină, ce până şi ochii 
serafimilor orbeşte, lumina ochilor voştri pe vecie o va arde. 

Dintre toţi cei ce întru a pământului putrejune cresc, cei mai puţini6 
sânt cei ce cred în Dumnezeu. O, lacule şi munţilor, ajutaţi‑mi a mă 
veseli, că şi eu cu cei mai puţini, cei mai neînvăţaţi şi cei mai defăi‑
maţi împreună‑călătoresc.

Încă puţin, puţin, fraţilor, şi călătoria noastră se va sfârşi.

Încă puţin, puţin, Biruitorule al morţii, nu înceta ca să ne ţii!

6 Ps. 16: 14.
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VI

În genunchi, neamuri şi noroade, înaintea măririi Dumnezeieşti! În 
faţa başbuzucilor care vă ocârmuiesc îndată în genunchi cădeţi, dar 
la picioarele Celui Atotputernic pregetaţi a cădea!

Voi ziceţi: Pedepsi‑ne‑va oare Domnul, aşa de mici fiind noi? Mai 
mari şi mai puternici de ne‑ar fi zidit, atunci să ne fi pedepsit! Însă 
aşa, vezi bine, pe lângă zgomotosul univers din jurul nostru, abia 
sântem ceva mai răsăriţi decât o tufă de ciulini din margine de drum: 
iar tu cu pedepsire ne‑ngrozeşti, din partea Celui Care nemăsurat 
mai mare‑i decât noi? 

Nebunilor! Când başbuzucii care vă ocârmuiesc vă cheamă la rele de 
care şi universul se cutremură, atunci nu ziceţi că prea mici sânteţi; ci 
numai când e vorba de luminate fapte, îndată începeţi să vă‑ndrep‑
tăţiţi, zicând că sânteţi slabi şi pricăjiţi.

Măcar că‑n ochii voştri mici sânteţi, cu mare nume în cartea sorţii 
sânteţi scrişi. Strămoşul vostru Adam, măreţie de arhanghel avea, şi 
cu arhanghelicească faţă strălucea. Pentru aceea şi vouă vă este rân‑
duită fie răsplată de arhanghel, fie arhanghelicească pedepsire.
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Când, pe tăcute, în inima strămoşului vostru strecuratu‑s’a dorinţa 
de a cunoaşte zidirile fără de Ziditor, arhangheliceasca lui înfăţişare 
precum pământul s’a întunecat, şi măreţia sa întru mărunte nimicuri 
s’a risipit întru voi, cei ce eraţi sămânţa lui. Căci mărunte nimicuri să 
cunoască a dorit, şi întru mărunte nimicuri a se risipi a tânjit, ca în‑
tru măruntele nimicuri să poată intra, spre a le gusta şi a le cerceta.

Toate măruntele nimicuri, toate cele multe şi mărunte, trebuie să se 
adune laolaltă, şi faţa lor de către pământ către Ziditorul să‑şi în‑
toarcă, pentru ca arhanghelicescul vostru strămoş din nou să se al‑
cătuiască, şi cu lucirea oglinzii întoarse către soare faţa lui de iznoa‑
vă să strălucească.

Doamne şi Ziditorul meu, fă iarăşi pe om precum întâi l‑ai zidit! 
Omul, în starea sa de‑acum, lucrarea Ta nu este. Omul, în starea sa 
de‑acum, îşi este sieşi ziditor. Numele lui este boală – de unde boa‑
lă în mâinile Tale? Numele lui este frică – cum să purceadă frică de 
la Cel Neînfricat? Numele lui este răutate – cum să vie răutate de la 
Cel Fără Răutate?

Umple‑mă de Tine, sănătatea mea; umple‑mă de veşnica lumină a 
zorilor Tale, şi va pieri de la mine boala şi frica şi răutatea, precum se 
usucă mlaştina de la faţa soarelui şi în roditoare ţarină se preschimbă! 
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VII

O, cât aş vrea să fac, dac’aş putea, din pietre lăutari, şi din nisipul la‑
cului dănţuitori, şi din frunzişul tuturor munţilor cântăreţi, pe Dom‑
nul a slăvi să mă ajute, ca şi al pământului glas printre corurile în‑
gereşti să se auză.

La masa Stăpânului Casei cel plecat departe7 fiii oamenilor se ghiftu‑
iesc, şi pentru nimenea nu cântă, fără numai pentru ei înşişi şi pentru 
bucatele înfulecate, care mai apoi vor trebui în pământ să se întoarcă.

Cumplit de tristă este orbirea fiilor oamenilor care nu văd puterea 
şi slava Domnului. Pasărea în munte trăieşte, şi muntele nu‑l vede; 
peştele în apă înoată, şi apa nu o vede; cârtiţa pe sub pământ sapă, 
şi pământul nu‑l vede. Cu adevărat, asemănarea omului cu păsările, 
peştii şi cârtiţele este cumplit de tristă.

Oamenii, dobitoacelor asemănându‑se, nu iau în seamă cele ce cu 
asupră de măsură înaintea lor se află, ci doar înaintea celor mult prea 
rare ori nemaipomenite ochii îşi deschid.

7 Cf. Mt. 21: 33.
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De faţă eşti cu‑asupră de măsură, Doamne, suflarea mea, de‑aceea 
oamenii nu Te zăresc. Vădit eşti cu asupră de măsură, Doamne, sus‑
pinarea mea, de‑aceea grija oamenilor se‑abate de la Tine spre lucruri 
rare şi îndepărtate, şi către urşii de la poluri se îndreaptă.

Cu‑asupră de măsură slujeşti slugilor Tale, Tu, dulcea mea credincio‑
şie, de‑aceea eşti dispreţului supus. Cu‑asupră de măsură devreme 
mânecând, pe soare peste lac Tu îl aprinzi, de‑aceea somnoroşii nu 
pot a Te răbda. Cu‑asupră de măsură râvnitor eşti Tu, râvnirea mea 
cea neîntrecută, întru aprinderea candelelor de veghe pe crugul cel 
ceresc, dar leneşele inimi ale oamenilor de sluga cea netrebnică mai 
mult vorbesc, decât de sluga cea mult‑râvnitoare.

O, de‑aş putea să‑i fac pe toţi locuitorii pământului, şi apei, şi văz‑
duhului, Ție, Dragostea mea, cântare de laudă să‑Ți înalţe! O, de‑aş 
putea să curăţ lepra de pe ochii pământului, şi desfrânata lume întru 
fecioară iarăşi s’o preschimb, aşa cum Însuţi Tu o ai zidit!

Cu‑adevărat mare eşti, Dumnezeule al meu, cu lume şi fără de lume! 
La fel de mare eşti şi‑atunci când lumea Te slăveşte, şi‑atunci când 
lumea Te huleşte. Însă când lumea Te huleşte, încă mai mare pari a 
fi în ochii sfinţilor Tăi.
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VIII

Lumile roiesc în jurul Tău, Doamne, precum albinele în jurul cire‑
şului în floare. Lumile una pe alta la o parte se împing; părinteasca 
moştenire una alteia îşi tăgăduiesc; ca la un nepoftit în casa lor une‑
le la altele privesc. Toate cred că au un drept mai mare asupra Ta de‑
cât Tu Însuţi socoteşti.

Din preaprisosinţa plinătăţii Tale toate roiurile se hrănesc, o, Nesfâr‑
şită Dulceaţă! Toate mănâncă pe săturate, şi toate pleacă înfometate.

Însă din toate roiurile‑acelea, al oamenilor roi pleacă mult mai flă‑
mând. Nu fiindcă Tu, Stăpâne, pentru dânşii mâncare n’ai avea, ci 
fiindcă oamenii, a lor mâncare nerecunoscând, pe‑aceleaşi frunze cu 
omizile se luptă.

Mai nainte de toată zidirea, şi mai nainte de toată vremea şi întris‑
tarea, Tu, Doamne, în inima Ta pe om l‑ai plăzmuit. Mai nainte de 
toate pe om l‑ai închipuit, dar în şiragul de mătănii al zidirilor Tale 
cel din urmă l‑ai arătat – tot aşa cum grădinarul, în vreme ce usca‑
tele saduri le sapă şi le răsădeşte, la floarea trandafirului mereu se 



24 S FÂ N T U L  N I C O L A E  V E L I M I R O V I C I

tot gândeşte, iar meşterul zidar, atunci când vreo biserică izvodeşte, 
de turlele ei mai întâi se bucură, măcar că tocmai la urmă le înalţă.

Întâi întru inima Ta l‑ai născut pe om, mai nainte de a‑Ți începe 
zidirea.

Ajută limba mea cea muritoare să dea nume acestui om – strălucirea 
slavei Tale şi cântarea fericirii Tale. Oare Atot‑Omul8 să îl numesc? 
Căci precum El întru inima Ta era cuprins, tot aşa întru mintea Lui 
toată lumea cea văzută cuprinsă era, dimpreună cu omul şi ai omu‑
lui vestitori.

Şi nimenea cunoaşte pre Tatăl, fără numai Fiul; nici pre Fiul cunoaşte 
cineva, fără numai Tatăl.9 Până ce Fiul întru Tine s’a zămislit, precum 
Nirvana, Doamne, erai: fără număr şi fără nume erai.

Cum Te voi preamări din mijlocul unui roi de omizi înfometate, pe 
care un vânt le aduce în cireşul cel înflorit, iar altul dintr’însul le 
duce, şi întreaga lor viaţă între două vânturi se petrece?

Doamne, visul meu de noapte şi de zi, ajută mie să Te preamăresc, ca 
nimic să nu mai poată fi mare întru inima mea afară de Tine! 

8 Atot‑Omul sau Omul Universal (în lb. sârbă Svečovek) este un termen făurit de 
Vlădica Nikolai pentru a‑L denumi pe Mântuitorul Iisus Hristos, Care, ca Dumne‑
zeu şi Om, are în chip desăvârşit firea dumnezeiască a Tatălui, dar şi firea adevărată 
a omului, fiind Noul Adam, omul total, ideal, deplin – Atot‑Omul. Toţi cei ce se 
unesc cu Dumnezeu‑Omul Iisus Hristos dobândesc plinătatea omenităţii lor ultime, 
pierdută de urmaşii lui Adam după alungarea lui din grădina raiului. Trebuie spus 
că tema aceasta l‑a preocupat mult pe Vlădica Nikolai care, în 1920, a publicat o carte 
întreagă cu titlul Cuvântări despre Atot‑Omul (Reči O Svečoveku).
9 Cf. Mt. 11: 27.
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Preamărească‑Te, Doamne, întreaga zidire, ca nu cumva, în locul Tău, 
pe ea însăşi să se preamărească! 

Cu adevărat mult prea mare eşti Tu, Doamne, pentru ca mai mult să 
Te poată mări toate cântările noastre de laudă!

Şi când toate roiurile de gângănii sânt duse de vânt din cireşul cel 
înflorit, cireşul acelaşi rămâne, întru primăvăratica sa măreţie şi 
frumuseţe.
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IX

Doamne, taina cea dragă a sufletului meu, cât de uşoară este acestă 
lume când o pun pe cântar alăturea de Tine! 

Pe un taler al cântarului stă un lac de aur topit, iar pe celălalt un 
nour de fum.

Toate grijile mele, dimpreună cu trupul meu şi cu nebuneştile sale 
zbateri pricinuite de îndulciri şi amărăciuni, ce alta sânt oare, fără nu‑
mai fum pe sub care sufletul meu într’un lac de aur înoată?

Cum oare voi mărturisi oamenilor taina ce prin horele arhanghelilor 
Tăi o întrezăresc? Părţilor despre întreg cum oare să grăiesc? Curge‑
rea sângelui în trup, unghiile degetelor cum o vor pricepe? Cu‑ade‑
vărat năsâlnic lucru este celui amuţit de minunare să vorbească ce‑
lor asurziţi de zgomot mare. 

Mai întâi este naşterea şi apoi zidirea. Precum pe tăcute şi în chip tai‑
nic se naşte în om un gând preaminunat, iar mai apoi născutul gând 
zideşte, aşijderea pe tăcute şi în chip tainic născutu‑s’a întru Tine 
Atot‑Omul, Cel Unul‑Născut, cel ce, mai apoi, a zidit tot ce poate 
Dumnezeu să zidească. 
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Întru neprihănita‑Ți feciorie, prin lucrarea Preasfântului Duh, Fiul 
S’a născut10. Aceasta este naşterea lui Dumnezeu de Sus. 

Precum este sus, asemenea şi jos – ziceau cei din vechime. Ceea ce în 
cer s’a întâmplat, aceea şi pe pământ s’a întâmplat. Ceea ce s’a întâm‑
plat în veşnicie, aceea s’a întâmplat şi în vremelnicie. 

Drag îmi eşti, dragostea mea, pentru că taină îmi eşti. Şi orice dragos‑
te arde şi nu se mistuieşte, câtă vreme taina dăinuieşte. Taină desco‑
perită – dragoste mistuită! Cu veşnică dragoste mă făgăduiesc Ție, 
precum şi Tu cu veşnică taină Te făgăduieşti mie. 

Cu şapte ceruri Te‑ai înveşmântat; de toţi ochii prea adânc Te‑ai as‑
cuns. Dacă toţi sorii întru un singur ochi ar fi să se unească, nici aşa 
focul lor nu ar putea să pătrundă toate învelişurile Tale. Nu de voia 
Ta Te‑ai tăinuit, Preamărite Doamne, ci pentru nedesăvârşirea noas‑
tră. Zidirea cea dezbinată şi sfârtecată nu poate a Te vedea. Numai 
aceluia nu eşti ascuns, care una cu Tine s’a făcut. Aceluia nu eşti as‑
cuns, întru care peretele dintre Eu şi Tu a fost dărâmat. 

Doamne, taina cea dragă a sufletului meu, cât de uşoară este acestă 
lume când o pun pe cântar alăturea de Tine! 

Pe un taler al cântarului stă un lac de aur topit, iar pe celălalt un 
nour de fum.

10 „Fiul meu eşti tu, eu astăzi te‑am născut” /Ps. 2: 7/. Cf. Evr. 1: 5 şi 5: 5.
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X

Tu de limba cea tăcută şi de mintea cea cugetătoare Te apropii, Du‑
hule Atotsfinte, mirele sufletului meu. De limba mult vorbitoare Te 
fereşti, precum lebăda de lacul învolburat. Tu pluteşti precum o le‑
bădă peste liniştea inimii mele, şi o faci roditoare. 

Încetaţi cu înţelepciunea voastră pământească, voi, cei deaproape ai 
mei! Născută, nu făcută, este înţelepciunea. Precum Înţelepciunea în‑
tru Dumnezeu s’a născut, aşijderea şi pe pământ s’a născut. Înţelep‑
ciunea cea născută făureşte, dar nu este făurită. 

Cu deşteptăciunea voastră vă lăudaţi, lăudăroşilor! Ce alta este de‑
şteptăciunea voastră, fără numai multă ţinere de minte? Iar dacă 
multe ţineţi minte, de clipele minunatei naşteri a înţelepciunii întru 
voi cum nu vă amintiţi? Uneori vă aud vorbind de marile gânduri ce 
în chip uimitor şi fără truda voastră întru voi s’au născut. Cine vi le‑a 
născut, o, preadeştepţilor? Cum fără de tată s’au născut, când înşivă 
recunoaşteţi că ai lor părinţi nu sânteţi? 

Cu adevărat zic vouă: tată le este Duhul Sfânt, iar maică cel din urmă 
colţişor feciorelnic al sufletului vostru, întru carele Preasfântul Duh 
încă mai cutează a intra. 
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Aşa se naşte toată înţelepciunea în cer şi pe pământ: din Fecioa‑
ră şi din Duhul Sfânt. Duhul Sfânt se purta pre deasupra11 feciori‑
ei întâiului ipostas, şi astfel s’a născut Atot‑Omul, Înţelepciunea lui 
Dumnezeu.

Ceea ce este fecioria Tatălui în cer, este fecioria Maicii pre pământ. 
Ceea ce este lucrarea Duhului Sfânt în cer, este lucrarea Lui şi pe pă‑
mânt. Ceea ce este naştere a înţelepciunii în cer, este naştere a înţe‑
lepciunii şi pe pământ.

O, suflete al meu, veşnica mea uimire! Iată, ceea ce s’a întâmplat o 
dată în cer şi o dată pe pământ, cade‑se să se întâmple şi cu tine. Fe‑
cioară trebuie să te faci, ca astfel Înţelepciunea lui Dumnezeu să o 
poţi zămisli. Fecioară trebuie să te faci, ca Duhul Sfânt să te poată 
îndrăgi. Toate minunile în cer şi pe pământ din Fecioară şi din Duh 
îşi au începătura. 

Fecioara naşte înţelepciunea făuritoare. Desfrânata doar cunoaşte‑
re stearpă făureşte. Singură Fecioara poate vedea adevărul, pe când 
desfrânata poate doar să recunoască lucruri.

Doamne, Cel ce eşti în trei ipostasuri, curăţeşte oglinda sufletului 
meu şi pleacă faţa Ta asupra lui, ca sufletul meu cu slava Stăpânului 
său să strălucească, şi astfel, preaminunata istorie a cerului şi a pă‑
mântului despecetluindu‑se întru el, cu sclipiri de lumină să se um‑
ple, asemeni lacului meu întru amiază, când soarele pe deasupra lui 
se poartă.

11 Cf. Fac. 1: 2.
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XI

Când de Tine, dragostea mea, m’am legat, toate celelalte legături 
s’au rupt.

Văd descumpănirea rândunicii dinaintea cuibului ei sfărâmat, şi zic: 
Eu nu sânt legat de cuibul meu.

Văd un fiu care‑şi jeleşte tatăl, şi zic: Eu nu sânt legat de părinţii mei.

Văd un peşte care se înăbuşă îndată ce este scos din apă, şi zic: Aşa 
sânt şi eu! De mă vor scoate din îmbrăţişarea Ta, întru puţine clipe 
suflarea cea din urmă îmi voi da, ca un peşte pe nisip aruncat. 

Dar cum aş fi putut întru Tine, fără de întoarcere, a mă afunda şi a 
trăi, dacă nicicând întru Tine nu m’aş fi aflat? Cu adevărat întru Tine 
am fost de la cea dintâi trezire a Ta, pentru aceea mă şi simt întru 
Tine ca întru însăşi casa mea.

Veşnicia întru veşnicie se află, tot aşa precum vremelnicia întru vreme. 
Întru una din veşnicii, Doamne, întru negrăită nedeosebire te aflai, şi 
întru cea de seară fericire a Ta. Atunci ipostasurile Tale erau adevărul 
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cel dintru Tine, căci le era cu neputinţă întru Tine să nu se afle. Însă 
unul pe altul nu se contemplau, căci osebirea lor nu o cunoşteau. Întru 
a doua veşnicie, întru cea de dimineaţă fericire a Ta te aflai, şi cele trei 
ipostasuri s’au recunoscut, şi precum erau s’au contemplat.

Nici Tatăl înainte de Fiul nu era, nici Fiul înainte de Tatăl, şi nici Prea‑
sfântul Duh nu era, nici înainte, nici după Tatăl şi Fiul. Precum omul, 
atunci când se trezeşte, dintr’o dată şi întru acelaşi răstimp de vre‑
me amândoi ochii şi‑i deschide, tot aşa, dintr’o dată şi întru acelaşi 
răstimp de vreme deschisu‑s’au şi cele trei ipostasuri întru Tine. Nu 
este Tatăl fără de Fiul, nici Fiul fără de Duhul Sfânt.

Când, întinzându‑mă lângă lacul meu, somn fără de vise dorm, nici 
puterea cunoaşterii, nici dorinţa şi nici făptuirea nu mor întru mine, 
ci mai curând întru o fericită, nirvanică unime se scurg toate, fără de 
nici o osebire.

Când soarele aurul său peste lac îşi revarsă, nu mă trezesc ca o nirva‑
nică unime, ci ca o întreită unime de cunoaştere, dorinţă şi făptuire.

Aceasta este istoria Ta întru sufletul meu, Doamne, tâlcuitorule al vieţii 
mele. Au nu este istoria sufletului meu tâlcuitoarea istoriei a toată făptu‑
ra, a tot ce este împărţit şi a tot ce este unit? Şi al Tău tâlcuitor, Doamne, 
Patria mea – iartă‑mă că zic aceasta! – al Tău tâlcuitor sufletul meu este. 

O, Patria mea, izbăveşte‑mă de streinii ce se scoală asupra mea!12

O, Lumina mea, izgoneşte întunerecul din sângele meu! 

O, Viaţa mea, arde toate scuipările morţii din sufletul şi din trupul meu!

12 Cf. Ps. 17: 49; 58: 2.
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XII

Unge inima mea cu untdelemnul milostivirii Tale, preamilostive 
Doamne al meu! 

Ca să nu izbucnească vreodată întru inima mea nici mânia împotri‑
va celor puternici, nici dispreţuirea celor neputincioşi. Că iată, mai 
slabe sânt toate decât roua dimineţii!

Fie ca ura împotriva celor ce caută mie rele nicicând întru inima mea 
să nu se cuibărească, iară eu, la sfârşitul lor luând aminte, în pace 
să mă aflu. 

Milostivirea, calea către inima tuturor făpturilor deschizând, bucu‑
rie aduce; nemilostivirea, cu negură fruntea acoperind, apăsătoare 
singurătate făureşte.

Miluieşte‑mă, pe cel milostiv, Preagingaşă Mână, şi taina înţelepciu‑
nii Tale îmi descoperă! 

Atot‑Omul este fiul milostivirii Tatălui şi lumina Duhului. 

Întreaga lume zidită nu este decât o poveste despre El. Şi puterni‑
cii sori din ceruri, şi cele mai mărunte picături din apa lacului, din 
povestea Lui câte o părticică povestesc. Toţi câţi în cer şi pe pământ 
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clădesc, de la preaputernicii Serafimi, până la Stăpâníi şi la cel mai 
mărunt fir de ţărână, aceeaşi poveste povestesc despre Dânsul, întâ‑
ia lor esenţă şi întâiul lor izvor. 

Ce sânt toate lucrurile de pe pământ şi lună, fără numai soarele în po‑
veşti? Cu adevărat, aşijderea şi toată zidirea văzută şi nevăzută este 
Atot‑Omul în poveşti. Simplă este esenţa, dar fără de număr şi fără 
de sfârşit sânt poveştile despre dânsa.

O, cei deaproape ai mei, cum despre esenţă vă voi vorbi, când nici 
poveştile nu le pricepeţi? 

O, dacă aţi şti ce dulceaţă şi lărgime şi putere află omul, când până la 
al poveştilor capăt se cufundă – acolo unde toate poveştile încep şi se 
sfârşesc! Acolo unde limba amuţeşte şi totul dintr’o dată se grăieşte!

Câtă lehamite pricinuiesc atunci toate poveştile cele lungi şi domoale 
ale făpturilor! Cu adevărat, tot atâta lehamite, câtă pricinuieşte auzi‑
rea poveştilor despre fulgere celui obişnuit să vadă fulgere.

Primeşte‑mă întru Tine, Fiule Unule‑Născut, pentru ca una cu Tine 
să fiu, precum mai nainte de zidire şi de cădere eram. 

Cea lungă şi ostenicioasă despre Tine poveste a mea, sfârşească‑se 
cu o clipă de vedenie a Ta! Să piară amăgirea mea, cum că sânt ceva 
fără de Tine, că sânt ceva în afara Ta!

Ticsite de poveşti sânt urechile mele. A ochilor mei lumină înfăţişa‑
rea veşmintelor nu mai caută a o vedea, ci pre Tine, esenţa mea, cea 
preaîmpovărată de poveşti şi veşminte. 
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XIII

Nu mult ceri Tu de la mine, dragostea mea. Iată, oamenii mai mult cer.

Învăluit sânt eu cu grosul înveliş al nefiinţei, ai sufletului meu ochi 
acoperind. Tu doar atât ceri sufletului meu: să lepede ceţosul înve‑
liş, şi ochii către Tine să‑şi deschidă, tăria mea şi adevărul meu. Oa‑
menii cer sufletului meu cu tot mai groase şi mai grele învelişuri să 
se învăluiască.

O, ajută‑mă, ajută‑mă! Ajută sufletului meu, slobozenie şi uşurime 
să îşi agonisească; să îşi agonisească uşurime şi aripi de văzduh; să 
îşi agonisească aripi de văzduh şi car de foc.

Lungi sânt poveştile, prea lungi; scurt este tâlcul – numai un cuvânt. 
Poveştile în alte poveşti se revarsă, precum culoarea în altă culoare 
pe chipul cel neted al lacului meu. Unde sfârşeşte revărsarea culori‑
lor apei sub soare, şi unde sfârşeşte revărsarea poveştilor în poveşti?

Lungi sânt poveştile, prea lungi; scurt este tâlcul – numai un cuvânt. 
Tu eşti acel cuvânt, Cuvinte al lui Dumnezeu! Tu tâlcul eşti din ori‑
şice poveste.
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Ceea ce stelele scriu pe cer, iarba pe pământ şopteşte. Ceea ce apa 
murmură în mare, focul sub mare cu tunet o vesteşte. Ceea ce înge‑
rul cu ochii grăieşte, imamul din minaret strigă. Ceea ce trecutul a 
zis şi a fugit, prezentul zice şi fuge.

Una este esenţa tuturor lucrurilor, unul este tâlcul tuturor poveştilor. 
Lucrurile sânt poveşti despre cer. Tu eşti înţelesul tuturor poveştilor. 
Poveştile sânt lungimea şi lăţimea Ta. Tu eşti scurtimea tuturor po‑
veştilor. Tu eşti firicelul de aur din mormanul de piatră.

Când numele Tău rostesc, totul şi mai mult decât totul am grăit: 

Dragostea mea, miluieşte‑mă! Tăria mea şi Adevărul meu, 
miluieşte‑mă!
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XIV

La ce bun îmbrăcămintea, dacă nu are un trup de îmbrăcat? La ce 
bun trupul, dacă pe suflet nu‑l va acoperi? La ce bun sufletul, dacă 
nu veghezi Tu întru dânsul, Foc în cenuşă?

Îmbrăcămintea mea este fum şi cenuşă, dacă trupul meu nu o 
preţuieşte.

Frumosul meu lac doar orb noroi rămâne, dacă al apei ochi se va 
usca.

Cenuşă şi fum este sufletul meu, dacă Tu, Roua Dimineţii, întru el 
Te usuci.

În cenuşa tuturor lucrurilor Tu scrii numele Tău, şi cu flacăra strălu‑
cirii Tale fumul tuturor lucrurilor îl acoperi. 

Rouă este flacăra Ta celor însetaţi, care află adăpost întru îmbrăţişa‑
rea Ta; dară celora ce fug de la dânsa, foc mistuitor le este flacăra Ta.

Cu adevărat, Tu eşti rai celor curaţi, şi iad celor necuraţi!
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Când vine Ziua cea de Apoi – când Ziua cea Dintâi şi Ziua cea din 
Urmă ca Zi Una13 se vor descoperi oamenilor – atunci cei curaţi se 
vor bucura, iar cei necuraţi se vor tângui. Şi vor striga cei necuraţi: 
Vai nouă, cenuşă pe pământ am mâncat, iar acum, în cer, foc trebu‑
ie să mâncăm!

Prorocii Tăi, Maică Cerească, ai focului ascuns sub cenuşă aflători 
erau, cufundători în gură de vulcan. Întru nemărginită milostivi‑
rea Ta, dat‑ai fieştecăruia a afla scânteia pentru carea el s’a cufundat, 
până ce toate scânteile întru pârjolitorul foc al Fiului Tău s’au adu‑
nat, Maică Cerească. 

Doamne, ridicat‑ai păstori pentru fiece turmă, şi păstorii foc au 
aprins pentru turmele lor, ca turma să nu îngheţe pe colţuroasa cale 
a istoriei, până ce Atot‑Omul, Fiul Unul‑Născut, focul cel mare avea 
să‑l aprindă şi să cheme toate turmele să se încălzească. 

Cu‑adevărat la fel de adânc sânt ascunse toate metalurile cele scum‑
pe, ochii adâncului pământesc, precât eşti Tu, Nestemata cea de Mult 
Preţ, sub a lumii cenuşă ascuns!

Săracul îşi ară ţarina şi clatină din cap când grăiesc către dânsul: „Om 
bogat, adânc sub ţarina ta stearpă se află un lac de aur topit”. 

Nu clătinaţi din cap, fii scăpătaţi ai Împăratului, când vă spun că tru‑
pul mai de preţ este decât îmbrăcămintea14, şi sufletul decât trupul, 
şi Al Focului Împărat15 decât sufletul. 

13 Cf. Fac. 1: 5.
14 Cf. Mt. 6: 25; Lc. 12: 23
15 Cf. Lc. 12: 49. 
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XV

Albi porumbei zboară deasupra lacului meu albastru, ca îngeri albi 
pe albastrul cer. Nici porumbeii nu ar fi albi, nici lacul albastru, dacă 
măreţul Soare nu şi‑ar deschide ochiul deasupra lor. 

O, Maica mea cea cerească, deschide ochiul Tău în sufletul meu, ca 
să văd ce şi cum – ca să văd cine în sufletul meu sălăşluieşte şi ce fel 
de roduri întru dânsul cresc. 

Lipsit fiind de ochiul Tău, prin sufletul meu fără nădejde orbecăiesc, 
precum drumeţul în miez de noapte prin nepătrunsa beznă rătăceş‑
te. Şi drumeţul prin noapte cade şi se ridică, şi toate câte întâlneşte 
pe cale „întâmplări” le numeşte.

Tu, lumina sufletului meu, eşti singura întâmplare a vieţii mele. Când 
copilul în braţele maicii sale se repede, întâmplări pentru el nu mai 
sânt. Când mireasa în întâmpinarea mirelui aleargă, ea nu mai vede 
florile în livadă, nu mai aude freamătul furtunii, nici mai simte mi‑
reasma chiparosului, ori voia sălbăticiunilor; ci doar chipul mirelui 
zăreşte; doar cântarea de pe buzele lui aude; doar sufletul lui îl sim‑
te. Când dragostea iese în întâmpinarea dragostei, nici o întâmplare 
nu mai vine asupra ei. Din calea dragostei, timpul şi spaţiul se dau 
la o parte. 
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Pribegii fără de ţintă şi oamenii fără de dragoste au întâmplări, şi au 
istorie. Dragostea nu are istorie, nici istoria – dragoste. 

Când cineva se pogoară din munte sau urcă pe dânsul, neştiind unde 
merge, i se dau întâmplările ca ţintă a călătoriei sale. Cu adevărat, 
ţintă sânt întâmplările celui fără de ţintă, şi istorie celui fără de cale. 

Pentru aceea, cei fără de ţintă şi cei fără de cale la întâmplări se 
opresc, şi pentru întâmplări între dânşii se pricesc. Dară eu cu liniş‑
te către Tine alerg şi în susul muntelui, şi în josul lui, iar întâmplă‑
rile cele vrednice de dispreţ cu mânie din calea mea se depărtează. 

Dacă aş fi o piatră şi m’aş rostogoli de pe munte, nu la pietrele de 
care mă izbesc m’aş gândi, ci la prăpastia de la capătul povârnişului.

Dacă aş fi un pârâiaş de munte, nu la zbuciumata‑mi cale m’aş gân‑
di, ci la lacul care mă aşteaptă.

Cu adevărat înfricoşată este prăpastia celor ce iubesc întâmplările 
care în jos îi trag.

O, Cerească Maică, singura mea iubire, de robia întâmplărilor mă 
slobozeşte, şi fă‑mă rob al tău!

O, Prealuminată Zi, răsari în sufletul meu, ca ţinta să pot vedea, a 
căii mele celei întortocheate! 

O, Soare al sorilor, singura întâmplare din univers ce îmi atrage ini‑
ma, luminează lăuntrul meu, ca să văz cine a cutezat întru dânsul 
a se sălăşlui, afară de Tine; şi astfel să dezrădăcinez de acolo toate 
roadele ce din afară par dulci, dară miezul lor a putrejune duhneşte.
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XVI

Ridicaţi‑vă, fiii Fiului lui Dumnezeu, ridicaţi‑vă; soarele cel milostiv 
s’a ridicat şi, peste întunecatele câmpuri ale pământului, lumina sa 
cu îmbelşugare a început a‑şi revărsa. Ridicatu‑s’a, ca de întunecimea 
şi de groaza somnului să vă slobozească. 

Păcatele voastre de ieri nu sânt înscrise în soare; soarele nu ţine min‑
te, nici pomeneşte răul. Pe chipul lui nu sânt încreţituri asemeni celor 
ce vă brăzdează fruntea, nici jale, nici zavistie, nici întristare. Bucu‑
ria lui este să dăruiască; tinereţea – sau întinerirea lui! – să slujească. 
Fericiţi cei ce slujesc, că aceia nu vor îmbătrâni!

O, cei deaproape ai mei, ce ar fi dacă soarele s’ar face asemenea vouă? 
Cât de puţină lumină ar vărsa pe pământ, o, zgârciţilor! Cât de sângerie 
ar fi lumina sa, o, sângeroşilor! Cât de tare s’ar înverzi de pizmă când ar 
vedea sori mai mari decât dânsul, o, pizmaşilor! Cât de tare s’ar înroşi 
de mânie ascultând hulele de aicea jos, o, mânioşilor! Cât de tare s’ar în‑
gălbeni tânjind după frumuseţea stelelor, o, lacomilor! Cât de tare ar păli 
de teamă că nimenea calea nu i‑a însemnat, o, temătorilor! Cât de tare 
s’ar întuneca de griji, o, preaîngrijoraţilor grijitori! Cât de tare s’ar zbârci 
şi ar îmbătrâni, hrănindu‑se cu răutatea cea de ieri, o, pomenitorilor de 
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rău! Cât de tare ar rătăci de la calea cea dreaptă, luptând pentru drep‑
turi, o, precupeţilor de drepturi! Cât de rece şi de mort s’ar face, şi cum 
ar învălui tot universul cu moartea sa, o, propovăduitorilor ai morţii! 

O, ce fericire pentru lume că soarele nu se va face niciodată aseme‑
nea vouă, fii şi fiice ale pământului! 

Iată, soarele nu ştie atât de multe lucruri precum voi, ci în veci două 
lucruri ştie: că rob este, şi semn este. Că rob este al Dătătorului de Foc 
care l‑a şi aprins, şi semn al Dătătorului de Foc care în slujba Sa l‑a pus. 

Fiţi şi voi robi ai Dătătorului de Foc, cel ce cu soarele pe dinafară vă lu mi‑
nează, şi cu Sineşi pe dinlăuntru – şi dulceaţa veşnicei tinereţi veţi gusta!

Fiţi şi voi semn al Dătătorului de Foc, cel ce printre dobitoacele pă‑
mântului v’a pus, iar voi strălucirea soarelui veţi întrece! Cu adevă‑
rat toate dobitoacele din preajma voastră întru fericire vor pluti, sub 
razele bunătăţii voastre, precum plutesc lunile împrejurul sorilor.

Însă şi soarele, şi toate stelele, ce altceva sânt acestea, fără numai gră‑
măjoare de cenuşă prin care Tu străluceşti, Fiule al lui Dumnezeu? 
Grămăjoare de cenuşă ce împuţinează strălucirea Ta, cernându‑o prin 
sineşi ca printr‑o sită deasă. Căci, cu adevărat, întru deplină străluci‑
rea Ta, nimic alta afară de Tine nu s’ar mai vedea – precum, întru de‑
plinul întunerec, nimic alta decât întunerec nu s’ar mai vedea.

O, Doamne, Doamne, nu ne arde cu strălucirea Ta, cea pentru ochii 
noştri prea de nerăbdat; şi în umbra16 întru carea se îmbătrâneşte şi 
se putrezeşte nu ne lăsa pe noi! 

Tu unul ştii măsura trebuinţelor noastre, Doamne, slavă Ție!

16 Cf. Ps. 106: 10.
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XVII

Serbede îmi sânt sfaturile căpeteniilor şi înţelepţilor oamenilor – o, 
cât de serbede îmi sânt! – de când înţelepciunea Ta, Sfinte Dumne‑
zeule, inima şi mintea mi‑a cutremurat.

Cei ce de întunecatele pofte ale inimii spre prăpastie sânt traşi, întru 
lumina Ta nu cred. Piatra ce se rostogoleşte la vale oprelişte nu are. 
Cu cât mai înalt povârnişul, şi cu cât prăpastia mai adâncă, cu‑atât 
mai iute şi de neoprit este a pietrei rostogolire. 

Pofta cea dintâi, cu a ei izbândă pe a doua o ademeneşte; apoi a doua 
pe a treia, până ce tot ce este bun în om se veştejeşte, şi tot ce este rău 
răbufneşte afară, ca un puhoi de ape revărsate; până ce toate câte Du‑
hul Sfânt a clădit se pustiesc, atât în lăuntru cât şi în afară; 

Până ce defăimătorii celor sfinte, pe ei înşişi şi pe învăţătorii lor în‑
cep a defăima; 

Până ce şi îndulcirile cele mai dulci, cu duhoarea lor încep a‑i înăbuşi; 

Până ce toate materialnicele bunătăţi, pentru care pe aproapele lor îl 
ucideau şi cetăţile lui le nimiceau, hidoşenia lor încep a o batjocori. 
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Atunci, pe furiş către cer ochii lor ridicând, prin gunoiul vieţuirii lor 
pângărite şi împuţite încep a striga: Sfinte Dumnezeule! 

De când am cunoscut mâna Ta cea puternică, o, cât de mult mă chi‑
nuiesc, ca lovit de o arzătoare săgeată, auzind cum oamenii se fălesc 
cu puterea lor, Sfinte Tare!

Aceştia turnuri de piatră zidesc, şi grăiesc: Mai buni zidari sântem 
noi decât Dumnezeul tău. Dară eu îi întreb: Au doară voi aţi zidit ste‑
lele, sau poate părinţii voştri? 

Ei descoperă lumină în pământ şi se laudă: Noi mai mult ştim decât 
Dumnezeul tău. Dară eu îi întreb: Cine lumina sub pământ a îngro‑
pat, ca voi să o descoperiţi? 

Prin văzduh zboară şi cu semeţie grăiesc: Singuri aripi ne‑am făurit; 
unde este Dumnezeul tău?17 Dară eu îi întreb: Cine de aripi şi de zbor 
v’a amintit, dacă nu păsările, pe care nu voi le‑aţi zidit?

Ci iată, când asupra slăbiciunii lor Tu ochii le deschizi; când lucruri‑
le necuvântătoare puterea lor cea uriaşă îşi arată; când mintea lor se 
umple de mirare pentru turnurile de stele ce fără stâlpi şi fără teme‑
lie în spaţiu se ţin; când inima le este copleşită de frica slăbiciunii şi 
a nebuniei lor – atunci, cu ruşine şi cu zdrobire mâinile către Tine îşi 
întind şi strigă: Sfinte Tare! 

De când dulceaţa nemuririi Tale am gustat, o, cât de mult mă întris‑
tez când văd cum oamenii peste măsură preţuiesc această viaţă, Sfin‑
te Fără de Moarte!

17 Cf. Ps. 41: 4; 11.
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Cei scurţi la vedere văd doar această viaţă şi zic: Aceasta este singura 
viaţă şi, prin faptele noastre, nemuritoare printre oameni o vom face. 
Dară eu zic lor: Dacă începutul vostru este ca un râu, trebuie să aibă 
un izvor; dacă este ca un copac, trebuie să aibă o rădăcină; dacă este 
ca o rază de lumină, trebuie să vină de la un soare. Şi iarăşi zic lor: 
Întru cei muritori nemurirea voastră o întemeiaţi? Foc în apă faceţi. 

Dar când aceştia dau ochii cu moartea, glasul le amuţeşte şi inima li 
se strânge de durere. Iar când simt mirosul cărnii mireselor lor moar‑
te; când chipurile fără de strălucire ale prietenilor lor sânt pogorâte 
în groapă; când mâinile fiilor lor pe pieptul rece aşează; când află că 
nici regii, cu coroanele lor, nu pot să se răscumpere din moarte, nici 
vitejii cu tăria puterii lor, nici înţelepţii cu înţelepciunea lor – atunci 
simt şi ei cum vântul cel rece al morţii le suflă în ceafă, şi căzând în 
genunchi, deasupra mândriei lor căzute la pământ capetele îşi aplea‑
că şi Ție se roagă: Sfinte fără de moarte, miluieşte pre noi! 
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XVIII

Pocăiţi‑vă de căile voastre, voi, cei ce locuiţi pământul. Iată ochiul 
Stăpânului lumii adânc întru voi priveghează. Nu credeţi ochilor 
voştri celor uşor de ademenit, lăsaţi ca Ochiul să vă lumineze calea. 
Ochii voştri sânt acoperământ peste Ochiul lui Dumnezeu. 

Pocăinţa este recunoaştere a căii păcatului. Cale nouă croieşte pocă‑
inţa. Ochii celui ce se pocăieşte către două căi sânt deschişi: către cea 
pe care merge, şi către cea pe care trebuie să meargă. 

Mai mulţi sânt cei ce se căiesc, decât cei ce pe calea cea nouă carul lor 
îşi cârmesc. Zic vouă: De două vitejii are trebuinţă cel ce se pocăieş‑
te: întâi, pentru calea cea veche lacrimi a vărsa, şi apoi pe cea nouă 
să se gătească a o lucra. 

La ce bun necontenit să vă căiţi, şi tot calea cea veche să o bateţi? 
Cum îl numiţi pe omul ce se îneacă şi strigă după ajutor, iar când so‑
seşte ajutorul nu se apucă de frânghie? Aşa vă numesc şi eu pe voi. 

Pocăiţi‑vă pentru tânjirea după lumea aceasta şi toate cele ce sânt în lu‑
mea aceasta. Căci lumea aceasta gropniţă a strămoşilor voştri este, care 
stă deschisă şi vă aşteaptă. Încă puţin, puţin, şi veţi fi şi voi strămoşi, şi 
tânji‑veţi a auzi cuvântul „pocăinţă”, dar de auzit nu‑l veţi auzi. 
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Precum vântul suflă şi duce departe ceaţa de la faţa soarelui, aşa şi 
moartea vă va duce pe voi departe de la faţa lui Dumnezeu. 

Pocăinţa întinereşte inima şi îndelungeşte viaţa. Lacrimile celui ce 
se pocăieşte curăţesc întunerecul din ochii lui, dăruind ochilor săi 
pruncească strălucire. Ochiul lacului meu este precum al căprioarei, 
mereu umed şi strălucitor ca diamantul. Cu adevărat umeziciunea 
ochilor seacă mânia inimii.

Precum este luna nouă, aşa şi sufletul celui ce se pocăieşte. Luna pli‑
nă trebuie să scadă, luna nouă trebuie să crească.

Cel ce se pocăieşte curăţă ţarina sufletului său de buruieni şi sămân‑
ţa binelui începe să crească.

Cu adevărat, cel ce se pocăieşte nu este acela care se tânguie pentru 
un rău făptuit mai nainte, ci acela care plânge pentru toate relele ce 
ar putea să le săvârşească. Gospodarul cel înţelept nu taie doar spi‑
nul ce l‑a înţepat, ci toţi spinii din ţarină care aşteaptă să‑l înţepe.

Doamne al meu, grăbeşte de arată cale nouă celui ce se pocăieşte, 
când calea sa cea veche şi‑o dispreţuieşte! 

Cerească Maică, Mireasă a Preasfântului Duh, pleacă‑te asupra inimii 
noastre atunci când ne căim. Deschide întru noi izvorul lacrimilor, ca 
de greaua ţărână ce ne‑a turburat ochii să ne curăţim. 

Duhule Preasfinte, suflă şi alungă din sufletul celui ce se pocăieşte 
duhoarea cea necurată care îl înăbuşea, şi care la pocăinţă l‑a adus. 

Ție ne rugăm şi ne închinăm, de‑viaţă‑făcătorule şi Puternice Duhule!
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XIX

În mijlocul zarvei şi batjocurii oamenilor rugăciunea mea către Tine 
se înalţă, Împăratul meu şi Împărăţia mea. Tămâie este rugăciunea, 
carea neîncetat sufletul meu îl cădeşte, şi către Tine îl înalţă, iar pe 
Tine către ea Te pogoară. 

Pleacă‑te, Împărate al meu, ca astfel taina mea cea mai de preţ să îţi 
şoptesc, rugăciunea mea cea de taină, dorinţa mea cea mai rugătoa‑
re. Tu eşti ţinta tuturor rugăciunilor mele, tuturor cererilor mele. Cu 
adevărat nimic nu cer de la Tine, fără numai pe Tine.

Ce oare voi cere de la Tine, care de Tine să nu mă despartă? Pes‑
te câteva stele să domnesc? Au nu cu Tine peste toate stelele voi 
împărăţi?

Sau poate între oameni cel dintâi să fiu? O, cât de mare fi‑va ru‑
şinea mea, când la locul cel mai de pe urmă la masa Ta mă vei 
aşeza!18

18 Cf. Lc. 14: 7‑10.
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Sau milioane de buze omeneşti să mă slăvească? O, cât de mare 
fi‑va îngrozirea mea, când toate aceste buze de ţărână se vor 
umplea!19

Sau cu cele mai de preţ lucruri din întreaga lume să mă înconjor? O, 
cât de mare fi‑va înjosirea mea, când acele lucruri dăinui‑voi şi vor 
străluci şi după ce întunerecul ţărânii ochii mei va umplea!20

Sau de prietenii mei să nu mă despart? O, desparte‑mă, Doamne, 
desparte‑mă de prietenii mei cât mai degrab, căci ei sânt zidul cel 
mai gros între Tine şi mine.

„La ce bun să ne rugăm”, spun cei deaproape ai mei, „dacă Dumne‑
zeu nu ne plineşte rugăciunile?” Dară eu zic lor: Rugăciunea voas‑
tră nu este rugăciune, ci târguială. Voi nu vă rugaţi lui Dumnezeu ca 
pe Dumnezeu să vi‑L dea, ci pe diavolul. Pentru aceea Înţelepciunea 
cea cerească rugăciunea buzelor voastre nu primeşte.

„La ce bun să ne rugăm”, răpştesc cei deaproape ai mei, „dacă Dum‑
nezeu mai nainte ştie ceea ce ne trebuieşte?” Dară eu cu întristare le 
răspund: Cu adevărat, Dumnezeu ştie că nimic alta vă trebuieşte, 
fără numai El Însuşi. La uşa sufletului vostru El aşteaptă să intre.21 
Prin rugăciune se deschide uşa pentru intrarea preamăritului Împă‑
rat. Au nu şi voi, la uşă, ziceţi unul către altul: „Rogu‑vă, intraţi!”?

Nu a Sa slavă caută Dumnezeu, ci a voastră.22 Slavei Sale nici lumi‑
le toate nu pot ceva a‑i adăuga, darămite voi. Rugăciunea voastră 

19 Cf. In. 12: 43.
20 Cf. Mt. 6: 19‑21.
21 Cf. Apoc. 3: 20.
22 Cf. In. 5: 41‑44.
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pe voi vă proslăveşte, iar nu pe Dumnezeu. Întru El – plinătatea şi 
mila. Toate bunele graiuri ce întru rugăciune către El îndreptaţi, în‑
doit către voi se întorc. 

Prealuminate Împărate al meu şi Dumnezeul meu, Ție Unuia mă 
rog, şi Ție mă închin. Varsă‑Te întru mine ca un pârâu ce năboieşte 
în nisipul cel însetat. Varsă‑Te dară întru mine, apă de‑viaţă‑făcătoa‑
re: atunci iarba pe nisip cu lesnire va creşte, şi albi mieluşei sta‑vor 
pe iarbă păscând. 

Varsă‑Te dară întru sufletul meu cel uscat, Viaţa mea şi Mântuirea mea!
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XX

Priveşte‑te pe sineţi ca pe un mort, mie însumi îmi zic, şi venirea 
morţii nu o vei simţi. Toceşte boldul morţii cât mai eşti în viaţă, iar 
când moartea va veni, nu va avea cu ce să te împungă. 

Priveşte‑te pe sineţi în fiece dimineaţă ca pe o minune nou‑născută, 
şi nu vei simţi bătrâneţea. 

Nu aştepta venirea morţii, căci iată moartea a şi venit, şi din tine nu 
a ieşit. Dinţii ei sânt neîncetat în carnea ta. Ceea ce viia înainte de 
naşterea ta, şi ceea ce şi după moartea ta va viia, aceea şi acum în‑
tru tine viiază. 

Desfăcut‑a îngerul într’o noapte pânza vremii, al căreia sfârşitul nu 
l‑am putut vedea, şi pe pânză două soroace arătându‑mi, una lân‑
gă alta, a grăit: „Locul dintre cele două soroace este răstimpul vie‑
ţii tale”.

Iată dar, veacul meu a şi trecut – am strigat – şi trebuie de drum să mă 
gătesc! Ca o vrednică gospodină trebuie să fiu, care ziua de azi şi‑o petre‑
ce curăţind casa şi pregătind bucate pentru slăvita prăznuire de mâine. 
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Cu adevărat, ziua de azi a tuturor fiilor oamenilor este mai cu to‑
tul umplută de grija zilei de mâine. Însă puţini sânt aceia care, în‑
tru făgăduinţa Ta crezând, se îngrijesc şi pentru ceea ce va fi a doua 
zi după moartea lor. Fă, Doamne, ca moartea mea să‑mi fie cel din 
urmă suspin nu pentru această lume, ci pentru fericitul şi veşni‑
cul Mâine.

Printre lumânările arse până la capăt ale prietenilor mei, iată şi lu‑
mânarea mea se topeşte. Nu fi fără de minte, însumi mă dojeneam, 
şi nu te întrista fiindcă lumânarea ta se topeşte. Oare atât de puţin 
îţi iubeşti prietenii, încât îţi este frică să te duci după dânşii, după 
cei mulţi care au plecat? Nu te întrista fiindcă lumânarea ta se to‑
peşte, ci fiindcă lasă în urma ei o lumină nedesluşită şi afumată. 

Deprinsu‑s’a sufletul meu, în fiece zi şi în fiece noapte, din trup a ieşi, 
şi până la marginile universului a se lăţi. Şi astfel crescut, el simte 
cum sorii şi lunile pe deasupra lui plutesc precum lebedele pe lacul 
meu. El prin sori străluceşte, viaţa de pe tărâmurile pământeşti fă‑
cându‑o să dăinuiască. El ţine mările şi munţii; tunetele şi vânturile 
el le ocârmuieşte. Ieri, Astăzi şi Mâine – pe toate deplin le plineşte. 
Şi‑apoi pe unul dintre pământeştile tărâmuri se întoarce, în strâmt 
şi dărăpănat sălaş să poposească. În trup se întoarce, pe carele, o cli‑
pă sau două, al său îl numeşte, cel ce, precum o umbră a sa, printre 
dâmburi de morminte se preumblă, prin vizuinile fiarelor, printre 
vaietele nădejdilor înşelate.

De moarte nu mă plâng, Viule Dumnezeu, nu‑mi pare‑a fi nimica de 
jelit. Sperietoare este, de însuşi omul sieşi făurită. Moartea întru în‑
tâmpinarea Ta mă‑mpinge mai mult decât orice de pe Pământ.

Avut‑am un nuc dinaintea casei mele şi moartea mi l‑a luat. Rea mi‑a 
părut moartea şi am blestemat‑o, zicând: De ce nu m’a luat pe mine, 
dobitoc nesătul, în loc să ia ce nu are păcat?
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Dar acum şi pe însumi mort mă socotesc, şi aproape de nucul meu.

Dumnezeul meu Cel fără de moarte, priveşte cu milostivire la o lu‑
mânare ce se topeşte, şi curăţeşte flăcăruia ei. Căci numai flacăra cea 
curată se înalţă către faţa Ta, şi intră în ochiul Tău cu care Tu priveşti 
întreaga lume.
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XXI

O, Cerească Maică, întru slava Ta mă primeşte! Căci când slava lu‑
mească asfinţeşte, ea nu mai răsare niciodată. Şi cununa pe care oa‑
menii o dau este pururea cunună de spini pentru cei înţelegători, şi 
tichie de nebun pentru cei neînţelegători. Câtă vreme aurul este în pă‑
mânt, toţi îl îndrăgesc şi îl caută. Însă când ajunge să încununeze ca‑
pul vreunui om, întunerecul pizmei şi al urii îi adumbreşte strălucirea. 

Preschimbă‑mă în aur ascuns întru cea mai ascunsă vistierie a Ta, ca 
nimenea să ştie despre mine, afară de Tine. Căci câtă vreme Tu mă 
cunoşti, cunoscut sânt; câtă vreme numai oamenii mă cunosc, nu‑
mele meu îndoială este.

De ochii răi ai lumii mă ascunde, căci ei mă fac să mă învineţesc. 
Păstrează‑mă ca pe o taină, pe care pizma nici o poate bănui. Mai în‑
ţelept fii decât mine, şi nimănui nu mă vădi. Iată, eu ca pe cea mai 
dragă taină Te‑am avut, şi lumii Te‑am vădit, şi lumea m’a batjocorit. 
Căci pizma batjocoreşte atunci când nu poate răpi. 

Prietenii mei, ce alta aveţi de la slava omenească, fără numai beţie, 
ce cu cântare începe, şi cu zăcut în noroi se sfârşeşte? 

Prietenii mei, toate gurile ce vă cântă laude cunosc şi o altă cântare, 
potrivnică vouă, pe care mai târziu o veţi auzi. 
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Fugiţi de lauda ce seamănă cu turnul cel zidit pe spinarea unui chit, 
ca să nu vă râdă de pe ţărmuri şi prietenii şi neprietenii. 

Iar slava cu care oamenii într’un glas vă slăvesc este cea mai fără de 
slavă, căci nepăsătoare este. 

Dacă slava voastră este o plată de la oameni, lucrători cu ziua le sân‑
teţi, iar mâine pot să vă alunge din ţarinile lor.

Cu adevărat, nici o nouă zi nu recunoaşte învoiala voastră cu ziua cea 
de dinainte. Fiece zi ţarină nouă deschide, şi nouă tocmeală rânduieşte. 

Dacă slava voastră este lucrarea braţelor voastre, zilele vă vor fi mâ‑
nie, iar nopţile voastre frică.

Dacă slava voastră este lucrarea înţelepciunii voastre, aceasta se va 
face sterpitoarea slavei voastre, şi nu vă veţi mai putea mişca. 

Dacă slava voastră „a voastră” o numiţi, pentru minciună şi hrăpire 
Cerul vă va pedepsi.

Preumblaţi‑vă cu slava voastră printr’un ţintirim, şi vedeţi dacă mor‑
ţii vă vor slăvi. 

Cu adevărat, printr’un ţintirim vă şi preumblaţi, şi de la mişcătoare 
morminte slavă luaţi. Cine oare vă va slăvi când mişcătoarele mor‑
mintele se vor face nemişcate?

Mult vă veţi mâhni în lumea cealaltă când veţi auzi ce cred cu ade‑
vărat despre voi cei ce întru această lume vă lăudau. 

O, Cerească Maică, de ochii şi de limba oamenilor departe mă ascunde, 
acolo unde numai ochiul Tău pătrunde, şi numai cuvântul Tău se aude.

Ție mă rog, veşnica mea Frumuseţe!
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XXII

Unule Fiule al lui Dumnezeu, primeşte‑mă întru înţelepciunea Ta! 
Tu eşti capul tuturor fiilor oamenilor, Tu eşti înţelegerea lor cea ce‑
rească, luminarea şi bucuria lor. 

Tu Unul eşti cela ce cugetă aceleaşi gânduri bune întru toţi oamenii: 
acelaşi gând şi aceeaşi lumină. Prin Tine un om pe alt om recunoaşte, 
prin Tine un om altui om proroceşte. Oamenii prin glasul Tău se aud, 
în graiul Tău înţeleg. Cu adevărat Atot‑Omul Tu eşti, căci, după esen‑
ţă, toţi oamenii întru Tine sânt, şi Tu eşti întru toţi şi întru fieştecare. 

Tu zideşti mintea omului, iar umbra Ta o risipeşte.

Tu toate formele le‑ai formăluit, şi cu pecetea înţelepciunii Tale pe 
toate le‑ai pecetluit. Tu toate vasele din lut le‑ai zidit, şi cu cântecul 
şi bucuria Sfintei Întru Unime Treimi pe toate le‑ai umplut; dar um‑
bra Ta întru fieştecare vas puţină întristare a picurat, cu carea cei în‑
tristaţi jalbele către Tine îşi scriu. 

O, Preamărite Doamne, căci salţi în poala Maicii Tale, de Atotsfântul 
Duh învioşat? Îndreptează mintea mea către mintea Ta, şi de jalnice‑
le gânduri, de jalnicele presimţiri şi de jalnicele izvodiri cu străluci‑
rea Ta o curăţeşte. O, Preamărite Doamne al meu!
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Tu umpli sufletul întreg al Maicii Tale, întregul sân al Ei cel feciorel‑
nic, şi în sufletul Maicii Tale nimic alt nu se află afară de Tine. Tu eşti 
raza şi glasul Ei, ochiul şi cântecul Ei cu adevărat. 

Tu eşti fala Domnului Duhul Sfânt, lucrarea Lui şi roada Lui, încân‑
tarea Lui şi minunarea Lui! O, Preamărite Doamne, căci salţi în poa‑
la Maicii Tale, de Atotsfântul Duh învioşat?

Tu eşti îndrăzneala Sfintei Treimi, vitejia Ei şi istoria Ei. Treimică rază 
în haos şi în întunerec Tu ai cutezat să trimiţi, şi lumea minune s’a fă‑
cut, pe care ochiul nu poate îndestul a o privi, nici urechea a o auzi, 
Ziditorule al ochiului şi al urechii!23

Şi întreagă această minune este numai o ştearsă zugrăveală a Ta, 
numai o scâlciată înfăţişare, înmulţită de cioburi de oglindă abia 
licărind.24 

Tânjeşte inima mea după chipul Tău întreg, Fiule al lui Dumnezeu, 
căci amarnic este mie a fi numai o parte a chipului Tău, şovăielnic 
purtându‑se pe deasupra noianului de întunerec25. 

Lărgeşte îngustimea sufletului meu, o, lărgime a întreit‑strălucitoa‑
rei Dumnezeiri! 

Luminează mintea mea, o, lumină a îngerilor şi a făpturii! Încuvân‑
tează viaţa mea, Preaînţelepte Cuvinte al lui Dumnezeu. Fă sufletul 
meu fecioară, şi fii ochiul lui şi cântarea lui. 

23 Cf. Is. 64: 4; 1 Cor. 2: 9.
24 Cf. 1 Cor. 13: 12.
25 Cf. Fac. 1: 2.
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XXIII

Cămara sufletului meu nu este primenită, iar Tu la uşă baţi, Înfrico‑
şate Duhule Sfinte. Îngăduie numai o clipă, ca de duhurile cele necu‑
rate cămara să mi‑o primenesc, şi voi deschide Ție. Căci acum, chiar 
dacă ţi‑aş deschide, într’o cămară plină de duhoare Tu nici nu ai in‑
tra, şi de la uşa mea pentru totdeauna ai pleca. Îngăduie numai o cli‑
pă, rogu‑mă Ție, cel mai de seamă oaspete al meu!

O, ruşinea mea şi întristarea mea, cum se tot îndelungeşte această cli‑
pă! Încă puţin, puţin, şi întreaga mea viaţă pe pământ locul său în‑
tru această clipă îşi va afla. Dară Tu cu răbdare la uşă aştepţi, răsu‑
flarea mea ascultând. 

Obraznici sânt oaspeţii cei nepoftiţi în mine, obraznici sânt şi peste 
măsură s’au înmulţit. Dacă mă duc ca să deschid fereastra, ei mâini‑
le îmi trag înapoi. Dacă spre uşă mă îndrept, ca să simt de‑viaţă‑dă‑
tătoarea Ta stare de faţă, ei împrejurul picioarelor mele se încolăcesc. 
De spurcată duhoarea lor prin obişnuinţă m’au legat, iar acum mă 
tem de prospeţime şi tremur de frica noutăţii. O, numai de nu Ți‑aş 
deschide uşa prea târziu!

Ci iată, chiar şi cu preţul pieirii acestei vieţi de robie, eu toate feres‑
trele larg le voi deschide şi, întru numele Preacuratei Fecioare şi al 
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Fiului Ei, pe toţi pizmaşii stăpâni şi tirani ai sufletului meu din mine 
îi voi alunga. Iar atunci când Tu vei intra, cu suflarea Ta cea de via‑
ţă‑dătătoare, cu tinerească puterea ta şi cu iubitoare roua Ta, hoitul 
meu îl vei învia. 

O, Duh de bărbătească tărie, de vigoare a dimineţii, de linişte a se‑
rii; mai uşor decât somnul, mai iute decât vântul, mai proaspăt de‑
cât roua, mai dulce decât glasul mamei, mai strălucitor decât flacă‑
ra, mai sfânt decât toate jertfelnicele, mai puternic decât universul, 
mai viu decât viaţa, – Ție mă rog şi Ție mă închin: fă‑te mie însoţi‑
tor pe colţuroasa calea către veşnica fericire a Treimicei Dumnezeiri. 

O, Duh de foc, care de Veşnica Feciorie niciodinioară nu te desparţi, 
pătrunde în sufletul meu, şi îl curăţeşte, şi îl luminează, şi cu cereas‑
că tămâie îl înmiresmează, şi în el te sălăşluieşte, şi fă‑l Ție mireasă, 
ca astfel cântarea Dumnezeieştii înţelepciuni întru el să se zămisleas‑
că şi Ochiul veşniciei întru el să se deschidă. 

Tu, cel ce devreme te trezeşti şi niciodată nu dormi, învaţă‑mă cu tre‑
zvie a veghea, şi cu răbdare a aştepta.
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