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NOTĂ ASUPRA EDIŢIEI

Sfântul Nicolae Velimirovici este, fără putinţă de tăgadă, unul din
marii scriitori bisericeşti ortodocşi din veacul al XX-lea, de o mare
prolificitate, lucru ce a făcut să fie socotit, pe bună dreptate, „Noul
Gură-de-Aur al zilelor noastre... şi dascăl sobornicesc al Bisericii.”
Potrivit cuvintelor unui alt mare theolog şi părinte duhovnicesc
Sârb, Arhimandritul Iustin Popovici, „el cugetă întru rugăciune,
el filosofează întru rugăciune. Poţi simţi că, printr’însul, grăiesc
sufletele purtătoare de lumină ale marile nevoitori ortodocşi, şi
mai ales minunatul suflet al Sfântului Simeon Noul Cuvântător-deDumnezeu. El îl află pe Dumnezeu întru rugăciune, şi simte întreaga
Zidire. În rugăciunea sa, tuturor se face părtaş.” În chip paradoxal,
însă, abia în ultimele decenii publicul Român a început să cunoască
marea parte a scrierilor sale (chiar dacă, cu nişte excepţii notabile,
adesea prin intermediul unor traduceri la mâna a doua, din Engleză
sau Franceză, şi de o calitate mai îndoielnică). Cartea pe care o ţineţi
în mână împlineşte anul acesta 86 de ani de când a cunoscut întâia
oară lumina tiparului, la Belgrad, în 1923.
A fost una dintre puţinele lucrări ale Sfântului Nicolae ce au cunos
cut o traducere Românească relativ timpurie, în 1939 – la 16 ani de la
apariţia originalului. Din păcate, n’a fost şi una foarte izbutită, atât din
. Sfântul Ioan Maximovici, Arhiepiscopul San Francisco-ului,
citat în periodicul Orthodox America, nr. 158, şi preluat ulterior
de autori precum Episcopul Artemie al Rașkăi şi Prizrenului în
biografia Novi Zlatoust: sveti Vladika Nikolaj, 1880-1956.
. Епископ Охридски Николај, Мисли о добру и злу, Полет,
Београд 1923.
. Nicolae Velimirovici, Cugetări despre bine şi rău, traducere din
Sârbeşte de B. Pisarov, cu o prefaţă de Gala Galaction, Tipografia
Cugetarea, Bucureşti, 1939.
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punct de vedere lingvistic (căci traducătorul Bogoliub L. Pisarov, lector
de limbă Sârbă la Universitatea din Bucureşti, fie nu stăpânea tainele
limbii Române, fie a lucrat în grabă şi fără să acorde traducerii o atenţie
deplină, deoarece textul foloseşte stăruitor perifraza şi omite pe alocuri
cuvinte, ba chiar propoziţii întregi), cât şi editorial (având capitole lipsă
şi o aşezare cu totul diferită faţă de ediţia Sârbă din 1923).
În 2001 (şi cu o reeditare în 2006) apare pe piaţa Românească
o nouă ediţie a cărţii, cu un titlu modificat şi un alt traducător,
dar care, în afara actualizărilor ortografice şi unor mici modificări,
reproduce aproape neschimbat varianta interbelică (lipsesc
cuvântul traducătorului, scrisoarea Sfântului Nicolae către
publicul Românesc şi prefaţa lui Gala Galaction). Se moştenesc,
astfel, şi toate greşelile şi scăpările acesteia.
În cadrul proiectului de publicare a scrierilor Sfântului Nicolae
Velimirovici, ne propusesem la început să reedităm traducerea din
1939. Ne-am văzut însă siliţi să o revizuim şi să o refacem, ajungând
practic la o retraducere, pentru a prezenta cititorilor Români textul
în forma sa întreagă şi neschimbată. Ne îngăduim, pentru referinţă,
să reproducem câteva din nedesăvârşirile tuturor ediţiilor de până
acum, ce ne-au îndemnat la realizarea celei de faţă: sânt omise
patru Gânduri (121, 154, 168, 180), alte două (60-61 şi 149-150) fiind
concatenate; lipseşte cuvântul de început; lipsesc pasaje întregi (din
Gândurile 30, 36, 48, 54, 91, 100, 107, 113, 139, 142, 148, 158, 169, 174,
186, 192, 193, 204, 205, 226, 238); titlurile mai multor Gânduri sânt
schimbate faţă de original (12, 14, 15, 36, 41, 42, 48, 54, 81, 90, 108, 125,
165, 167, 172, 194, 204, 211, 212).
. Episcopul Nicolae Velimirovici, Învăţături despre bine şi rău,
traducere din limba Sârbă de părintele Teofil Petrescu, Editura
Sophia, Bucureşti, 2001.
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***
Gândurile adunate între coperţile acestei cărţi ne îmbrăţişează cu
o gingaşă familiaritate: pentru creştini, ele par să vină nemijlocit
din înţelepciunea Cărţii Ecclisiastului, din Pildele lui Solomon,
din Psalmi, din pildele Evangheliei, din Pateric şi din capetele
Filocaliei. Chiar şi necreştinii vor putea regăsi aici căldura de
„acasă,” în măsura în care au căutat vreo mângâiere în scrierile
vechilor înţelepţi ai Antichităţii. Un astfel de cititor ar putea afla
din Gândul 30 că adevărul este „precum” realităţile elementare
– aerul, lumina, apa, pământul – dar fără a se identifica cu ele,
de vreme ce este nefăcut, fiinţează prin sine şi se află în stare de
dragoste, adică de jertfă.
Cu atât mai mult se vor regăsi în aceste pagini cei ce au îndrăznit
să caute spre cer în ceasurile lor de deznădejde sau de bucurie.
Căci această culegere de gânduri nu caută să fie, aşa cum s’ar putea
crede la prima vedere, o încercare de definire sau de clasificare
a binelui şi a răului; este vorba aici despre toate cele ale omului
– de la poezie la seceriş, de la theologie la economie. Este o carte
unde găsim gânduri despre toate, însă nu toate felurile de gânduri;
găsim doar acele gânduri „plimbate prin cer,” aşa cum ne îndeamnă
Sfântul Nicolae Velimirovici să facem şi noi în Gândul 43.
Dar ce este cerul? Este locul unde omul se face din nou întreg,
urmându-I lui Hristos, Cel ce a unit întru Sine Cerul şi Pământul.
De aceea, gândurile care nu pot fi plimbate prin cer întinează
pământul.
Tocmai această integralitate, proprie creştinismului, face
ca scrierea de faţă să nu poată fi lesne expediată ca „literatură
mistică,” adică nepractică, bună doar pentru firile contemplative.
Sfântul Nicolae arată în chip repetat cum aşezarea sufletească a
omului determină nu doar rânduiala vieţii lui, ci şi rânduiala din
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lume. Prin urmare, răspunsurile la neputinţele lumii de astăzi
şi din totdeauna nu se pot afla nici în ştiinţa Occidentului, nici
în înţelepciunea Orientului, ci în descoperirea singurului izvor
al dragostei, adevărului şi dreptăţii, despre care Sfântul Nicolae
vorbeşte lămurit în Gândurile 25 şi 99. Într’adevăr, întreaga carte
nu este altceva decât un urcuş către această Dragoste adevărată şi
acest Adevăr plin de dragoste ce S’a făcut om.
Redacţia
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CRISOAREA P. S. NICOLAE CĂTRE
PUBLICUL ROMÂNESC LA ÎNTÂIA EDIŢIE A CĂRŢII
Domnului BOGOLIUB L. PISAROV
Lector de limba Sârbă la Universitatea din Bucureşti.
Stimate Domnule Profesor,
Pace vouă şi bucurie de la Domnul!

Am primit scrisoarea dumneavoastră prin care mă rugaţi să vă
îngădui a traduce în limba Română cartea „Gânduri despre bine şi
rău.” Dacă îmi cereţi această îngăduinţă, eu v’o dau bucuros; căci în
principiu sânt pentru ca literatura Creştină să fie totdeauna liberă
pentru răspândire, traducere şi împrăştiere. În dar aţi primit, în dar
să daţi, a zis Domnul către ucenicii Săi. De altfel, prin ce s’ar deosebi
scriitorii Creştini de scriitorii obişnuiţi laici, care atât de mult îşi
apreciază dreptul lor de autor, încât din pricina lui merg chiar şi la
judecată? Dumnezeu să vă înzestreze cu harul Său, ca să izbutiţi să
traduceţi drept „Gândurile...” în limba cea bogată şi plăcut sunătoare
Românească. Iar răsplata mea va fi prea mare dacă cititorii Români,
iubiţii noştri fraţi ortodocşi, se vor folosi câtuşi de puţin de această
carte pe calea desăvârşirii şi a mântuirii lor.
Rugându-mă Celui Preaînalt pentru sănătatea şi pacea sufletească a
dumneavoastră, rămân, binecuvântându-vă.
† Nicolae, Episcopul Ohridei
Ohrid, în anul 1939, Iugoslavia

UŞOR LUCRU ESTE SĂ ÎNVEŢI UN ANIMAL.
LESNE ESTE SĂ ÎNVEŢI PE UN NEÎNVĂŢAT.
DAR ANEVOIE ESTE SĂ-L ÎNVEŢI PE CEL CE,
NEÎNVĂŢAT FIIND,
S’A FĂCUT ALTORA ÎNVĂŢĂTOR.

GÂNDURILE

01-32

01

SUFLETUL – MAI DE PREŢ DECÂT TRUPUL
Timpul este pasărea care te împodobeşte cu penele sale
pestriţe, dar care va şi veni să smulgă cele ale sale. Dacă te vei lega
cu sufletul prea mult de pene, timpul va smulge împreuna cu penele
şi sufletul. O, cât de urâtă va fi atunci goliciunea ta!

02

DUMNEZEU – ROATA CEA MAI MARE
Roata mare se învârte mai încet, dar ajunge din urmă roata
mică, ce se învârte mai repede. Cu cât roata este mai mare, cu atât
rotirea este mai înceată şi zgomotul mai mic; cu cât roata este mai
mică, cu atât rotirea este mai iute şi zgomotul mai mare. Acest fapt se
potriveşte şi lucrurilor, şi oamenilor. Roata cea mai mare din sufletul
omului este Dumnezeu. Marginile ei nu se pot vedea, nici mersul ei
nu se poate auzit din pricina mulţimii şi a larmei roţilor celor mici.
Însa în clipa în care toate roţile cele mici din sufletul omului se
liniştesc, abia atunci sufletul se oglindeşte în nemăsurata roata
dumnezeiască, în care se cuprinde cerul şi pământul. Şi în faţa
acestei vederi, pe cât de rară, pe atât de neaşteptată, sufletul simte
o bucurie de negrăit.

03

NECREDINCIOSUL ÎŞI ESTE SIEŞI CĂLĂU
Când omul îşi întoarce faţa către Dumnezeu, toate drumurile
duc la Dumnezeu. Când omul, însă, îşi întoarce faţa de la Dumnezeu,
toate drumurile duc spre prăpastie.
Cine se leapădă cu totul de Dumnezeu, şi cu buzele şi cu inima, acela
nu săvârşeşte în viaţă nimic altceva decât cele ce duc la desăvârşita
lui surpare, şi trupească şi sufletească.
De aceea nu te grăbi să cauţi călău pentru cel necredincios. El
însuşi l-a găsit în sine, unul mai de încredere decât cel pe care i
l-ar da lumea întreagă.
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04

Sufletele tari
Nu ajunge ca omul să aibă numai tăria voinţei, nici numai
tăria simţirii, nici numai tăria cugetării. Nici toate acestea împreună
nu sânt de ajuns, fără un ţel luminat.
La ce-i folosesc atletului iuţeala picioarelor şi tăria plămânilor, dacă
de teama lui toţi îl ocolesc şi nimeni nu-i vrea ajutorul?
Înveşmântate în bezna nopţii, toate stihiile puternice şi învolburate
ale naturii îl umplu pe călător de frică; dar când sânt luminate de
soarele dimineţii, călătorul se împrieteneşte cu ele.
Asemenea sânt şi aşa-zisele suflete tari. Îmbrăcate în întunericul
iubirii de sine şi al deşertăciunii, ele ajung de temut pentru oameni
şi natura din jur. Înveşmântate însă în lumina dumnezeiască, ele se
fac izvor de bucurie pentru toţi cei din jur.
Grindina este mai tare decât ploaia; cu toate acestea, grindina nu
are nici un prieten pe pământ.

05

Bunătatea este departe văzătoare
Bunătatea este departe văzătoare, şi desluşeşte pricinile cele
mai îndepărtate. Răutatea este mioapă şi vede pricinile cele mai
apropiate. Răutatea, întocmai ca pasărea, vede că este nevoie de nori
ca să plouă. Bunătatea vede că este nevoie de Dumnezeu ca să plouă.
Răutatea, întocmai ca măgarul, vede că este nevoie de bălegar ca să
crească porumbul. Bunătatea vede că este nevoie de Dumnezeu ca
să crească porumbul.

06

Întregul – mai lămurit decât partea
Totdeauna întregul este mai lămurit decât o parte a întregului.
Aceasta, de bună seamă, din pricina noimei şi a unităţii întregului.
Este mai lesne de văzut stejarul decât ghinda din stejar. Este mai
lesne de văzut trăsura decât roata trăsurii. Mai lesne se vede omul,
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decât mâna omului. Natura, în întregul ei, se vede mai lesne decât
orice lucru din natură. Dumnezeu este mai lămurit vederii decât
natura şi decât tot ce fiinţează în natură.Dar dacă omul îşi aţinteşte
privirea asupra ghindei din stejar, ghinda se arată mai lesne vederii
decât stejarul; dacă îşi aţinteşte privirea asupra roţii, roata se vede
mai bine decât trăsura; dacă priveşte mâna, mâna se vede mai
bine decât omul; dacă îşi aţinteşte privirea asupra oricărui lucru
din natură, lucrul acela se vede mai lesne decât natura; şi dacă îşi
aţinteşte privirea asupra naturii, natura ajunge mai lămurită vederii
decât Dumnezeu. Însă această limpezime a părţii este vremelnică, pe
când limpezimea întregului este dăinuitoare. De aceea Dumnezeu
este cea mai mare şi cea mai dăinuitoare limpezime.

07

Tăcere
Despre trei lucruri nu te grăbi să vorbeşti: despre Dumnezeu,
până ce nu-ţi întăreşti credinţa în El; despre păcatul altuia, până
ce nu-l cunoşti pe al tău; şi despre ziua de mâine, până ce nu se
luminează de ziuă.

08

Omul mare
Nu poţi ajunge om mare, până ce nu te socoteşti mort.
Nu poţi ajunge om mare în nici un loc din lume şi în nici un rang
din societate: în primul rând, câtă vreme te temi de orice este mai
mic decât Dumnezeu; în al doilea rând, câtă vreme iubeşti ceva ce
este mai mic decât Dumnezeu şi, în al treilea rând, câtă vreme nu te
obişnuieşti să socoteşti moartea ta ca pe ceva ce a fost, nu ca pe ceva
ce urmează să fie.

09

Slăbănogul
Facerea de rău este o slăbiciune, nu o putere. Rău-făcătorul
este un slăbănog, nu un viteaz.
G Â N DU R I DE S P R E BI N E Ş I R ĂU
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De aceea, socoteşte-l întotdeauna pe cel ce-ţi face rău ca fiind mai
slab decât tine şi, aşa cum nu te răzbuni pe un copil neputincios, tot
aşa nu căuta să te răzbuni nici pe făcătorul de rele. Căci el nu este
făcător de rele după putere, ci după slăbiciune.
În acest fel, vei strânge putere în tine şi te vei asemăna mării, care nu
se revarsă pentru a îneca pe orice copil ce aruncă în ea cu pietre.

10

Himeră strălucitoare
Ochiul nu se satură de privit, nici urechea nu se satură de
auzit. Lumea aceasta este, în întregul ei, asemenea unei himere
strălucitoare, dar în parte este numai mâhnire; vitejie de uriaş,
în întregul ei, şi frică de şoarece, în parte; avânt nebiruit al vieţii,
în întregul ei, şi moarte fără nădejde, în parte. Şi toată această
strălucitoare himeră nu poate îndestula nici un ochi, nici o ureche
şi cu atât mai puţin poate ostoi setea dorinţelor trupeşti. Iar cel mai
puţin poate potoli setea duhovnicească. Căci aşa cum o picătură
de apă cade pe limba arsă a călătorului însetat şi îl adapă, tot aşa şi
acest întreg cosmos – o picătură fierbinte – cade pe sufletul însetat
al omului şi nu numai că nu-l satură, ba chiar această picătură
fierbinte – cosmosul – îl face mai setos şi îi aţâţă setea până la
nebunie. Într’adevăr, lumea e făcută doar să stârnească setea în om,
nu să o şi astâmpere.

11

Sufletul vede
Ochii noştri, prin ei înşişi, văd atât cât văd şi ochelarii noştri.
Urechile noastre, prin ele însele, aud tot atât cât aude şi receptorul
metalic. Limba noastră, prin ea însăşi, vorbeşte tot atât de lămurit pe
cât şi limba clopotului. De aceea, ce vede sufletul nostru văd şi ochii
noştri. De aceea, ce aude sufletul nostru aud şi urechile noastre.
De aceea – pentru că sufletul poartă înţelegerea şi limba vorbeşte

16 S F Â N T U L

NICOLAE VELI M I ROV ICI

cu înţeles. Dacă ochii noştri ar fi ca lacul, fără suflet, ei ar vedea
precum vede lacul. Dacă urechile noastre ar fi ca peşterile, fără
suflet, ele ar auzi tot atât cât aud şi peşterile. Dacă limba noastră ar
fi răsunătoare precum limba fără suflet a clopotului, ea ar vorbi tot
atât cât vorbeşte şi limba clopotului.

12

Convorbire
Singura întrebare sinceră a învăţatului către natură este:
- Natură, spune-mi cine eşti, ca să ştiu cine sânt eu?
Singura întrebare sinceră a istoricului către istorie este:
- Istorie, spune-mi cine eşti, ca să ştiu cine sânt eu?
Singura întrebare sinceră a sfântului către Dumnezeu este:
- Doamne, spune-mi cine eşti, ca să ştiu cine sânt eu?
Răspunsul, negreşit, în toate cele trei cazuri, este:
- Omule, află-mă în tine!

13

Câştigul şi paguba
Când câştigul este privit de aproape, se vede ca un câştig. Când
câştigul este privit de departe, se vede ca o pagubă.
Când paguba este privită de aproape, se vede ca o pagubă. Când
paguba este privită de departe, se vede ca un câştig.
Câştigarea lui Dumnezeu este singurul câştig care rămâne câştig şi
privit de aproape, şi de departe.

14

Pierire
Cel mai mare vei fi atunci când te vei preschimba pe tine,
cu gândul, în nimic; când te vei ridica cu duhul până la Duhul cel
nesfârşit şi nemărginit, şi vei privi din înălţime şi din depărtare la
tine ca asupra unui lucru, tot aşa de nepărtinitor precum priveşti
acum, în trup, toate celelalte lucruri din jurul tău; când, din acea
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depărtare şi înălţime, vei privi asupra ta ca la cineva care a murit,
ca la cineva risipit în praf şi cu desăvârşire pierit; şi vei simţi toate
celelalte trupuri – pe toate şi pe fiecare – ca pe propriul tău trup; când
vei via întru Nemurire şi Viaţă, şi vei privi lucrarea neînsemnată şi
zadarnică a morţii şi vei privi însăşi moartea în trecut; zic în trecut,
dar unul fără prezent şi viitor.Atunci moartea, care necontenit
ameninţă să-ţi ia trupul, nu-ţi va părea mai de temut decât vântul
care ameninţă să-ţi ia pălăria, deoarece atunci vei cunoaşte că
sufletul tău poate fiinţa şi fără trup, ca şi capul fără pălărie.

15

Iarăşi despre pieire, puţin altfel
Orice virtute aduce uitarea de sine. Orice virtute, în toată
măsura ei, aduce pieirea de sine. Virtutea cea mai de seamă, dra
gostea, este cea mai deplină uitare de sine şi cea mai deplină pieire
de sine. Uitarea de sine se preschimbă în pieire de sine, iar aceasta
duce la viaţa veşnică.
Prin ceea ce este lung, cunoaştem ce este scurt, iar prin ceea ce este
scurt, cunoaştem ce este lung. Prin ani lungi de trudă, lehamite şi
de iubire de sine cunoaştem această scurtă vremelnicie, iar prin
scurtele clipe de virtute cunoaştem veşnicia cea nemăsurată.

16

Paharul plăcerii
Dacă ţi-ar întinde cineva o pocal de aur cu cel mai bun vin din
lume şi ţi-ar spune: „Bea, însă vezi că la fund se află un scorpion,”
ai bea oare? În orice pahar al plăcerii pământeşti se găseşte un
.Sufletul fiinţează fără trup doar până la Judecata de Apoi (judecata finală), când toţi cei adormiţi vor învia cu trupuri înnoite,
preschimbate şi veşnice, asemenea trupului lui Hristos de după
Înviere, ce trecea prin uşile încuiate. (n.red.)
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scorpion la fund. Şi, din nefericire, aceste pahare sânt atât de mici,
încât scorpionul este întotdeauna aproape de buze.

17

Moartea
Între tăcerea cerului şi a pământului, înţelepţii se sfădesc cu
înverşunare: ce este materia şi ce este duhul?
Iar moartea stă în cimitir şi răspunde fără tocmeală: „Materia este
aluatul, duhul este drojdia; voi sânteţi pâinea, iar eu oaspetele.”

18

La căpătâiul fiului mort
Mama îi pregăteşte fiului aşternut din lână de caşmir şi
baldachin din mătase mongolă.
O noapte, o a doua, iar a treia noapte fiul zace în aşternut de lut,
stârv îngropat de un an, zace fără desfătare, fără amărăciune şi
fără vise.
Vin biruitorii pământului; vin biruitorii mării; vin biruitorii văz
duhului şi aduc mamei, spre mângâiere, şi lacrimile lor.
- Unde sânt slăvitele voastre biruinţe, când îmi aduceţi ceea ce
mamele au din preaplin?

19

Moartea întemniţaţilor
- Cultură şi progres! se laudă un întemniţat al vieţii către alt
întemniţat al vieţii.
- Vrei să zici: curăţirea şi luminarea închisorii! Dar cine ne va străpunge
zidul închisorii? îl întreabă întemniţatul pe întâiul întemniţat.
Şi două cuvinte, cu două inimi, se afundă în pivniţa închisorii.

20

Unde este stăpânul ospăţului?
Pe pieptul unui cal mort stă un vultur şi mănâncă. Pe pieptul
vulturului stă timpul şi mănâncă. Pe pieptul timpului stă veşnicia
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şi mănâncă. Mii de privitori - cu vulturul lor pe piept - se uită şi văd
o parte din privelişte; abia zece dintr’o mie văd partea a doua, şi
numai unul din aceştia zece vede partea a treia. În miile de exclamări
dureroase este mângâietor să auzi strigătul unui văzător cu duhul:
Iată, deasupra veşniciei, pe Stăpânul ospăţului!

21

Moartea neprevăzută
La bancă, bancherul socoteşte cu mare bucurie câte mii de
zile poate încă să mănânce. Iar groparul, flămând, priveşte din
cimitir asupra oraşului şi cugetă: De la a cui gură, oare, va cădea
mâine bucata de pâine?

22

Nu te mândri cu înţelepciunea
Nu te mândri cu înţelepciunea. Nici cu a altuia, căci nu este
a ta. Nici cu a ta, căci dacă te mândreşti cu ea, înseamnă că nu ai
îndeajuns. Nici o lampă de gaz nu arde până ce nu i se pune gaz.
Toate lămpile pot fi umplute, dar lampa înţelepciunii – niciodată.

23

Furul şi moliile
Dacă ai drept bogăţie numai ceea ce pot fura hoţii şi mânca
moliile, cu ce vei rămâne dacă, cu adevărat, hoţii îţi vor fura averea
şi moliile ţi-o vor mânca?

24

Pustia cunoaşterii
„Cunoaşterea înseamnă lumină,” zic învăţaţii cei semeţi, fără
bucurie şi fără milă. Iată însă că Sahara are cea mai multă lumină şi,
cu toate acestea, nu este nimic altceva decât un leş strălucitor.

25

Adevărul se descoperă dragostei
A căuta adevărul înseamnă a căuta obiectul dragostei.
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A căuta însă adevărul ca armă sau a căuta adevărul pentru folosirea
lui, înseamnă a căuta adevărul pentru curvie. Celui ce caută
adevărul astfel, adevărul îi aruncă oasele pe care le caută, dar în fapt
se ascunde de el în spatele zidurilor a trei lumi – ascultă, suflete, în
spatele zidurilor a trei lumi!

26

Adevărul este ruda cea mai apropiată
De cauţi Adevărul cu dragoste şi pentru dragoste, el ţi se va
arăta cu atâta strălucire a feţei lui pe cât eşti în stare să rabzi fără să
te arzi. Şi-ţi va aduce ca zestre tot ce-ţi este de trebuinţă. Dar tu le vei
da pe toate la o parte, deoarece vei simţi că nimic nu-ţi trebuie, afară
de strălucita şi dulcea faţă a Adevărului. Şi când, în vâltoarea lumii,
vei pierde din vedere numai o clipă faţa Adevărului, te vei simţi
trist, chiar şi printre cele mai apropiate rude, chiar şi printre cei
mai buni prieteni – întocmai ca un copil în camera plină cu fraţi
şi surori din care lipseşte mama! Copilului îi este mai apropiată
mama care lipseşte decât toţi fraţii şi surorile de faţă. La fel vei
simţi şi tu – mai apropiată rudenie îţi este Adevărul dincolo de trei
lumi, decât fraţii şi prietenii cu care stai la aceeaşi masă.

27

La toate câte ţeşi, leagă iţele de Cer
Toate faptele pe care nu le săvârşeşti în numele Cerului şi
cu îngăduinţa Cerului vor aduce roade amare, pentru că Cerul nu
le va uda cu ploaia Harului şi nici nu le va lumina cu Lumina sa
făcătoare de viaţă. În tot ce ai de gând să faci, apleacă urechea la
sfatul Cerului! La toate câte ţeşi, leagă iţele de Cer!

28

În lume şi cu tine însuţi
Cu cât ne arătăm mai înţelepţi în faţa oamenilor, cu atât
ne simţim mai nebuni în faţa noastră. Cu cât căutăm mai mult să
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scoatem la vedere virtuţile noastre, cu atât mai puternice ies la
iveală, în faţa noastră, slăbiciunile şi relele-deprinderi potrivnice.
Un ostaş i-a mărturisit prietenului său că ori de câte ori şi-a scos la
iveală şi şi-a depănat vitejiile din război, de atâtea ori, fără să vrea, i-a
răsărit în conştiinţă chipul tuturor înfrângerilor şi laşităţilor din viaţă.

29

Lauda şi defăimarea
În lumea aceasta sântem ca marfa scoasă la vânzare. Unii
neguţători ridică preţul nostru până la cer, alţii îl coboară până
la nimic. Întotdeauna lauda sau defăimarea care vin de la oameni
împart sufletul nostru în două: cu o jumătate de suflet ne bucurăm
de laudă, iar cu cealaltă ne întristăm; cu o jumătate de suflet ne
mâhnim din pricina defăimării, iar cu cealaltă ne bucurăm – căci
simţim în adâncurile tainice ale cugetului nostru că nici lauda şi
nici defăimarea n’au spus totul despre noi.
Fii cu luare aminte la laudele umflate, ca şi la defăimările peste măsură,
şi socoteşte-te mai mic decât zic cele dintâi şi mai mare decât zic cele
din urmă – ca să nu zbori fără aripi, şi să nu te pierzi fără nădejde.

30

Adevărul este Fiinţă
Adevărul nu este un gând, nu este o vorbă, nu este o legătură
între lucruri, nu este o lege. Adevărul este Fiinţă. Adevărul este
putere dătătoare de viaţă, care la toate dă viaţă. Adevărul este
fiinţă, care cuprinde toate fiinţele. Adevărul este precum aerul, dar
nu este aer, în care înoată toate fiinţele; este precum lumina, dar
nu este lumină, în care strălucesc toate fiinţele în cer şi pe pământ.
Adevărul este Fiinţă. Puţine sânt în lume limbile care, asemenea
limbii Slave, să aibă un cuvânt atât de potrivit şi grăitor pentru Ceea
ce este. Adevărul este ceea ce este veşnic acelaşi. Nimic nu este veşnic
acelaşi, şi neschimbat, şi întocmai sieşi, fără numai Adevărul.
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Frica de sine
Cine nu s’a speriat niciodată de sine însuşi, acela nu ştie ce
este frica. Pentru că toate grozăviile din afară de care se teme omul
se află în lăuntrul lui, şi încă într’un chip neîmblânzit.
Se află în noi un hău peste care, aplecându-se cândva, omul rămâne
uimit şi îngrozit până la moarte. Toate lumile pot încăpea în acest
hău, fără să-l umple. Şi cu toate numele date de noi acestui hău:
suflet, minte, voinţă, simţuri, afecte, patimi, om lăuntric, conştiinţă
- hăul rămâne negrăit, nedesluşit şi nenumit.
Omul se întinde până unde se întinde foamea lui. Limita unui
sălbatic este cea a privirii ochilor săi. Limita unui om cu înălţime
duhovnicească se întinde dincolo de marginile întregii lumi. Dacă
întregul cosmos s’ar preface într’o masă, cu toate darurile lui întinse
pe această masă, omul duhovnicesc se va ridica flămând de la ea.
Căci tot acest cosmos împodobit ca o masă de nuntă este despărţit
de Dumnezeu pentru cei săraci duhovniceşte. El nici nu există
pentru a sătura foamea, ci pentru a o stârni. Cum poate el astâmpăra
foamea unui om duhovnicesc? Cum poate el sătura pe cel căruia îi
şi stârneşte foamea?

32

Privire
„Ochii sânt locul în care se întâlnesc sufletele,” a spus un
înţelept. Prin privire, sufletul se adânceşte în suflet. Privirea este ca
o lampă cu care pătrundem în alt suflet pentru a-l cerceta şi pentru
a-l cunoaşte.
Când căutăm la chipul unui orb, zadarnic umblăm după un loc de
întâlnire şi simţim în acea clipă o taină care ne chinuieşte – ca şi cum
am auzi murmurul râului ce se prăbuşeşte în adânc sub picioarele
noastre sau ca şi când am vedea o casă fără ferestre.
Privirea este o sfoară foarte tare, cu care natura îl leagă pe om de
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ea. Omului călăuzit de simţuri i se înfăţişează toată natura doar
în forme. El se opreşte la fiecare lucru şi mirarea lui cade asupra
fiecărei forme. Omul duhovnicesc, însă, topeşte cu focul minţii sale
toate formele într’un element de început şi se miră de acest singur
element. Însă şi aceasta este numai începutul duhovniciei.
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GÂNDURILE

33-64

33

De orizont depinde pacea
Cu cât orizontul e mai îngust, cu atât neliniştea e mai mare.
Cu cât orizontul e mai larg, cu atât neliniştea e mai mică. Orizontul
cel mai larg e pacea dumnezeiască. Cu cât orizontul e mai îngust, cu
atât preţuirea de sine e mai mare. Cu cât orizontul e mai larg, cu atât
preţuirea de sine e mai mică. Orizontul cel mai larg e preţuirea cea
mai mică de sine. Dacă broasca fudulă din fântână ar sta pe ţărmul
mării celei mari, şi-ar pierde toată trufia ei.

34

Alcătuirea acestei vieţi
Viaţa aceasta nu ar putea fi închipuită fără de acestea trei:
fericirea, nefericirea şi moartea. Puţină fericire, puţină nefericire şi
moartea fac cu putinţă această viaţă. Chimia morală a acestei lumi
este mult mai uimitoare decât chimia fizică. Fericirea este darul lui
Dumnezeu, nefericirea – îngăduinţa lui Dumnezeu, iar moartea
– biruinţa lui Dumnezeu. Fericirea neîntreruptă, fără amestecul
nefericirii, ar ajunge să fie lipsită de culoare şi plictisitoare.
Nefericirea nesfârşită, fără moarte, ar preschimba această viaţă
într’un iad fără scăpare. În fericire, oamenii nu vor să-şi amintească
de Dumnezeu; chiar şi în nefericire nu vor să-şi amintească de
Dumnezeu; la moarte, însă, sânt siliţi s’o facă.

35

Sărăcia şi pustietatea
Cu cât e mai mare bogăţia fără Dumnezeu, cu atât mai mare e
sărăcia. Cu cât e mai mare cunoaşterea fără Dumnezeu, cu atât mai
mare e pustietatea. Singur Dumnezeu Îi face pe oameni bogaţi şi
înţelepţi. Lumea, fără Dumnezeu, făureşte doar cerşetori şi proşti.

36

Ţesut şi deşirat
Dacă ziua ţeşi, iar noaptea deşiri, niciodată nu vei isprăvi de
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ţesut. Dacă peste ziuă zideşti, iar noaptea dărâmi, niciodată nu vei
isprăvi de zidit. Astfel, dacă te rogi lui Dumnezeu, şi apoi faci cele ce
nu sânt plăcute lui Dumnezeu, niciodată nu-ţi vei putea isprăvi nici
de ţesut, nici de zidit sufletul tău.

37

Răsunetul sufletului tău
Natura întreagă se aseamănă unui pian mare, în care făpturile
sânt, de fapt, clape. Orice clapă ar atinge omul, poate auzi ecoul
sufletului său.

38

Frumuseţea firii
Toată frumuseţea firii vine din taina celui Tainic.
Fără această taină a celui Tainic, firea nu ar putea păstra nici măcar o
clipă acea frumuseţe liniştită şi blândă care străluceşte din ea.
Toată firea zidită este un nor care stăvileşte lumina puternică şi
domoleşte flacăra dumnezeiască.
Subţirimea sau grosimea acestui nor este legată de vederea noastră
sufletească. Pentru sufletele gingaşe, acest nor este subţire şi
străveziu, iar pentru cele grosolane – gros şi întunecos.

39

Simţurile, gândirea şi mintea
Gândirea are în slujba ei cinci simţuri; mintea are un singur
simţ. Simţul minţii este gândirea.
Raţionali sânt acei oameni la care gândirea stăpâneşte peste
simţuri. Oamenii inteligenţi însă sânt mai presus decât cei raţionali,
aşa cum cei raţionali sânt mai presus decât cei care se călăuzesc
după simţuri. Inteligenţi sânt oamenii la care mintea stăpâneşte în
chip desăvârşit peste gândire, adică la care mintea primeşte doar
experienţa adusă de raţiune, ca material brut, pe care-l preschimbă
în ceva cu totul deosebit şi care nici nu mai seamănă cu experienţa
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adusă de raţiune – întocmai cum stomacul primeşte din afară hrană
şi-o preface în sânge, adică în ceva cu ce nu se aseamănă cu hrana
primită. Însă oamenii la care gândirea stăpâneşte mintea şi la care
experienţa gândirii rămâne singurul conţinut – nemistuit - al minţii,
îşi pierd minţile. După cum se vorbeşte despre un stomac stricat
şi despre hrană nemistuită, tot aşa se poate vorbi despre o minte
stricată şi despre o experienţă - nemistuită - nepreschimbată în viaţă.
Şi aşa precum un organism din prea multă hrană şi fără putinţa de a
o mistui ajunge să slăbească, tot aşa şi mintea ajunge să se întunece
din mult prea multă experienţă şi cunoaştere – atunci când pierde
puterea de control asupra cantităţii şi puterii de preschimbare a
acestora în ceva cu totul neasemuit.

40

Cu ce te lauzi?
Cu ce te lauzi? Cu aurul? Acelaşi aur a fost în măruntaiele
muntelui, şi muntele nu s’a lăudat. Cu hainele? Aceeaşi mătase a
purtat-o viermele în el, şi nu s’a lăudat. Cu sănătatea? O sănătate mult
mai bună are lupul în pădure, însă nu se laudă. Cu pofta de mâncare?
Furnicarul mănâncă cu poftă nebună furnici până moare; dar, la
urmă, îl mănâncă furnicile pe el. Cu norocul? Iată că vulpea nu se
încrede în noroc nici când izbuteşte a suta oară să prindă o găină – de
frică îşi ciuleşte urechile, ca să audă din ce parte va răsuna puşca. Cu
caii? Cum poţi avea o părere atât de înaltă despre caii tăi, când aceştia
nu-şi închipuie ceva înalt nici despre ei, nici despre tine?

41

Nu te încrede în fericire
Când ai bogăţie, cugetă cum să rabzi cu vrednicie sărăcia.
Când eşti fericit, cugetă cum să rabzi cu vrednicie nefericirea.
Când te laudă oamenii, cugetă cum să rabzi cu vrednicie defăimările
lor. Şi, toată viaţa ta, cugetă cum să mori cu vrednicie.
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Ascunderea de sine – slăbirea de sine
Unii oameni îşi ascund slăbiciunile de cei care-i iubesc, ca să
nu fie dispreţuiţi, şi se ascund pe sine de cei care-i laudă, ca să nu fie
dojeniţi. De două ori greşesc. Mai întâi, pentru că nu ştiu că dacă şiar descoperi slăbiciunile, cei care-i iubesc şi-i laudă nu i-ar iubi şi nu
i-ar lăuda mai puţin. Dar dacă află aceştia singuri de slăbiciunile lor,
vor veni negreşit dispreţul şi batjocura, de care se tem atât de mult.
Apoi, pentru că uită că un Ochi vede tot, ştie tot şi vădeşte tot.
Mai bine este, aşadar, să-şi descopere ei înşişi slăbiciunile mai
devreme, decât să le lase, să crească şi să se descopere ele singure
mai târziu – căci ruşinea se rabdă mai uşor la tinereţe, decât la
bătrâneţe.

43

Plimbă-ţi gândurile prin Cer
Gândurile tale care nu se plimbă prin Cer rămân slăbănoage
şi neputincioase. Cuvintele tale care nu se izbesc de Cer vor rămâne
fără răsunet şi vor fi precum o prăvălire de stânci, care tulbură cele
dimprejur şi nu aduc nimic bun văii.

44

Credinţă şi credinţă
Cu cât e mai multă necredinţă în cei necredincioşi, cu atât mai
tare e credinţa în cei credincioşi. Izgonind de la ei buna credinţă, cei
necredincioşi rămân cu reaua credinţă. Iar buna credinţă izgonită de
la ei trece pe căi nevăzute la cei credincioşi. Izgonind de la ei reaua
credinţă, cei credincioşi rămân numai cu buna credinţă. Iar reaua
credinţă izgonită de la ei trece pe căi nevăzute la cei necredincioşi.
Ceea ce reaua credinţă primeşte în mulţime, buna credinţă primeşte
în tărie, şi altminteri. Astfel, măsura credinţei în lume rămâne aceeaşi,
în veci. Nu te teme, dar, pentru credinţa în Dumnezeu! Nu te teme
niciodată pentru ceea ce Dumnezeu nu se teme.
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45

Minunea
Fapta bună e minunea care face două inimi fericite. Fapta rea
este lipsa minunii, care usucă două inimi. Iată, nimeni nu vorbeşte
despre minune când se usucă iarba, dar toţi vorbesc despre minune
când creşte iarba!

46

Dumnezeu şi natura
Dumnezeu zideşte, natura clădeşte.
Dumnezeu zideşte şi pe meşteri şi materialul, şi meşterii îşi sânt
unii altora material. Însă nici meşterii, nici materialul nu pot clădi
nimic fără ajutorul neîntrerupt şi atotprezent al Ziditorului.
Întrebarea: unde este Dumnezeu mai mult prezent în natură, în afară
sau înăuntru, este totuna cu întrebarea: unde este apa mai umedă,
în afară sau înăuntru? Sau: unde este sarea mai sărată, în afară sau
înăuntru? Sau: unde este mierea mai dulce, în afară sau înăuntru?

47

Măsurile omului
Omul nu este cel ce se poate cuprinde într’un mormânt;
ci acela pe care nu-l poate cuprinde nici cosmosul. Într’adevăr,
gândurile noastre se ştiu, la orice depărtare s’ar întinde.
Sentimentele noastre se răspândesc şi se împlinesc în acele fiinţe şi
lumi spre care sânt îndreptate. Dacă voinţa noastră cea bună poate
ajunge până la cerurile îngereşti, va plăsmui în jurul nostru un cerc
mai larg decât cosmosul, aşa încât tot ce se află în acest cerc simte
aceasta. Dacă nu sufletul conştient, atunci sufletul inconştient al
tuturor fiinţelor simte gândurile noastre, sentimentele noastre şi
voinţa noastră bună, într’o măsură mai mare sau mai mică, lucru
care ţine atât de aceste fiinţe, cât şi de noi înşine.
Cu adevărat, omul nu este cel ce se poate cuprinde într’un mormânt,
ci acela pe care nu-l poate cuprinde nici cosmosul.
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Iarăşi despre măsurile omului, puţin altfel
Nu poţi cunoaşte partea până ce nu cunoşti întregul.
Cine nu cunoaşte căruţa nu poate cunoaşte nici roata ei. Cine cu
noaşte căruţa va cunoaşte şi roata. Cine nu cunoaşte căruţa şi
găseşte o roată pe câmp, se va trudi să cunoască roata. Va măsura
roata, va număra părţile din care e alcătuită, îi va încerca calităţile,
aşezată şi în mişcare, şi se va uimi de ea. O poate încerca mai bine
şi mai amănunţit decât însuşi vizitiul; însă nu poate cunoaşte roata
dacă n’a văzut niciodată căruţa. Pe când vizitiul, cu mai puţină
cercetare, va cunoaşte roata de la cea dintâi privire, pentru că el
cunoaşte căruţa. Nu poţi cunoaşte un rinichi dacă nu cunoşti oaia
întreagă. Nu poţi cunoaşte nici gardul din jurul casei tale dacă nu
cunoşti lumea. Cum, oare, vei cunoaşte omul, atâta vreme cât nu
cunoşti întregul mai presus decât lumea, întregul dincolo de care
nici gândurile omului nu pot merge mai departe? Căci până unde se
întind gândurile omului, până acolo ajunge şi omul.
Nu-i aşa, Anatolie, că şi gândurile tale, în fiecare zi şi în fiecare ceas
trec peste toate hotarele şi marginile cosmosului?

49

Raiul şi iadul
Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există?
Iată, cât bine a făcut omenirii iadul! Pe câţi nelegiuiţi i-a preschimbat
în pocăiţi! Pe câţi păcătoşi, în sfinţi! Câte gânduri rele n’a oprit de la
înfăptuire!
Poate oare săvârşi vreun bine ceva ce nu există? Iată, cât bine a
făcut omenirii raiul! Câte lucrări de preţ a insuflat! Câte tristeţi a
preschimbat în bucurie! Câte lacrimi a şters! Câte suspine alese a
smuls! Câte simţăminte dumnezeieşti a luminat şi câte dorinţe
dumnezeieşti a aprins! Filimoane, poate oare săvârşi vreun bine
ceva ce nu există?
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Împăcarea cu soarta
Ce înseamnă „a te împăca cu soarta”? Cel dintâi înţeles: a
merge ca boul, neputincios şi fără împotrivire, la junghierea morţii.
Al doilea înţeles: a te zori cu bucurie prin moarte, ca cea din urmă
piedică, precum fiul chinuit în braţele tatălui.
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Deşertăciune
Precum cireşul nu aduce rod înainte de a-şi scutura floarea,
tot aşa nici omul nu poate aduce rod duhovnicesc până când nu-şi
scutură deşertăciunea trupească şi împodobirea din afară.

52

Nimeni nu se poate ascunde de la faţa lui
Dumnezeu
Dacă fugi de Dumnezeu, El nu va alerga după tine, dar te va aştepta.
Pe orice drum vei apuca, Îl vei întâlni pe Dumnezeu. Însă dacă
nu-L vei recunoaşte în timpul întâlnirii, călătoria ta se va însoţi de
nepăsare, ca o plimbare prin cimitir. La orice uşă vei bate, Dumnezeu
îţi va deschide. Dacă nu-ţi deschide Dumnezeu, nici o uşă nu ţi se va
deschide. Primirea Dumnezeului Celui viu are ca cea dintâi şi cea
mai de seamă urmare biruinţa vieţii asupra morţii. Neprimirea lui
Dumnezeu are ca cea dintâi şi cea mai groaznică urmare biruinţa
morţii asupra vieţii. În primul caz se poate spune că toată această
strălucire a vieţii prin întunericul morţii se va încheia într’un foc
măreţ al vieţii, în care moartea va arde. În al doilea caz se poate
spune că toate aceste silnicii ale morţii asupra scânteilor slabe ale
vieţii se vor sfârşi cu întunericul şi cu tăcerea de neclintit în care se
va odihni moartea în veşnicie.
Dacă-L ştergi pe Dumnezeu din cosmos, ai şters deosebirea dintre
viaţă şi moarte şi ai predat morţii spre nimicirea cea de istov a tot şi
a toate, de la un ţărm al timpului şi spaţiului la un altul.
În zadar fugi de Dumnezeu; nu te poţi ascunde. E adevărat, El nu va
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