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În tezaurul pastoral, consistent şi elocvent, cu care ne-a îmbogăţit veneratul 
preot din cartierul portuar al Sankt Petersburg-ului, găsim pagini memorabile, 
spectrul preocupărilor sale, fiind de amplitudine rar întâlnită. Printre ele desco-
perind şi alcătuiri omagiale aduse celor încredinţaţi, grupul masiv de împreună 
lucrători dar şi îndreptăţiţii destinatari ai misiunii preotului. Creştini, credincioşi 
şi participanţi activi la viaţa Bisericii, aceştia întregesc aria de factori ce înno-
bilează statutul de trimis (apostol) al păstorului. Cu îndatoriri clare, de a frecventa 
biserica, de a asculta de preot şi de a avea o conştiinţă puternică de enoriaşi, ei 
au şi şansa şi dreptul de a înnobila fiinţa omenească. Nu oriunde şi oricum ci în 
prezenţa şi spre slava lui Dumnezeu. „Ce minunată creatură este omul! Vedeţi, 
cel ce a fost din pământ are în el suflul lui Dumnezeu, este persoană, liber, chipul 
lui Dumnezeu Însuşi. Câtă înţelepciune şi frumuseţe în alcătuirea locaşului tru-
pesc al omului, câtă înţelepciune şi dragoste, într-un cuvânt, cât de mult seamănă 
cu Dumnezeu, acest om care stăpâneşte tot pământul!” 1. Descrierea fiinţei umane, 
în parametri de mai sus, îl defineşte pe Sfântul Ioan de Kronstadt, ca fiind, atât 
un cunoscător preocupat în a fixa în termeni accesibili subiectul, cât şi un pro-
motor al mediului elevat pe care-l gestionează omul. Chiar dacă prezentarea este 
în termeni simpli, nu este una simplistă. Nu-l vede pe om în afara „chipului 
slavei celei negrăite”. Atât imaginea de moment, cât şi cea de perspectivă, sunt 
nuanţate cu mult optimism. „Când Dumnezeu este prezent în toate gândurile 
unui om, în toate dorinţele sale, în toate intenţiile sale, în cuvintele şi faptele 
sale, atunci Împărăţia lui Dumnezeu se află în toate lucrurile: în lumea gândurilor, 
în lumea faptelor şi în lumea materială. Atunci omniprezenţa lui Dumnezeu este 
foarte clar manifestată, şi o autentică teamă de Dumnezeu sălăşluieşte în inima 
sa; el caută în tot momentul să placă lui Dumnezeu, şi în tot momentul tremură 
de a nu păcătui împotriva lui Dumnezeu” 2. În faţa unui astfel de tablou, credin-
ciosul, prin excelenţă, nu poate rămâne cu uimirea specifică unui admirator, fie 
el şi de aleasă ţinută. Implicarea sa este bazată şi pe modul de percepţie şi de 

1 Sfântul Ioan de Kronstadt, Viaţa mea în Hristos, trad. de diac. Dumitru Dură, Ed. Oastea 
Domnului, Sibiu, 2005, p. 82.

2 Ibidem, pp. 77-78.
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trăire, apoi, a vibraţiilor ce animă încântătoarea atmosferă creată pentru om şi 
oferită lui. Omul nu trebuie să se lase închistat într-un mediu guvernat exclusiv 
de extaz, ci îşi va păstra naturaleţea, privind în sus şi trăind în lumea reală. „Roua 
nu poate umezi floarea dacă aceasta nu se deschide” 3. Traiectoria vieţii, chiar 
dacă nu este întotdeauna rectilinie, nu este exceptată de la stări ce sensibilizează 
şi încurajează. „Oare bate inima ta de bucurie şi de cutremur când îţi aduci aminte 
şi când rosteşti preasfântul Nume al Neziditei şi Atotziditoarei, Întrutotbunei şi 
Întrutotfericitei Treimi?” 4. Mântuitorul Hristos, în următoarea luarea de poziţie: 
Fără Mine nu puteţi face nimic (In. 15,5), nu vrea defel să ştirbească ceva din 
măreţia celui ce poartă chipul divin, ci-l ajută pe om să regăsească „paradisul 
pierdut” al asemănării cu Dumnezeu. Fiul Întrupat nu pregetă să împărtăşească, 
prin cuvânt, diversele stadii ce pot ajuta omului să se cunoască pe sine, stările 
şi aspiraţiile ce-i sunt cu adevărat favorabile. Prima dintre „fericiri”, (Mt. 5,3), 
este relevantă „A fi sărac cu duhul înseamnă să te priveşti pe tine însuţi ca şi 
cum n-ai exista, iar pe Dumnezeu ca pe Singurul existent; înseamnă să pui 
cuvintele lui Dumnezeu mai presus de orice pe lume şi să nu precupeţeşti nimic 
pentru a le împlini, nici viaţa ta proprie; înseamnă să consideri în toate voinţa 
lui Dumnezeu cu tine şi cu alţii, renunţând total la voinţa ta proprie. Omul care 
este sărac cu duhul doreşte şi zice din toată inima sa: Sfinţească-se numele Tău, 
vie Împărăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer aşa şi pe pământ” 5. Nici vorbă 
de vreo nuanţă de umilire, de subminare a rolului şi rostului fiinţei omeneşti pe 
pământ, ci mai degrabă, de reaşezare a omului în starea de reală demnitate, care-i 
face, pe lângă cinste, şi loc alături de cei fericiţi. Raportarea continuă la Dumnezeu 
îi va aduce creştinului, pe lângă o cunoaştere reală de sine, şi dobândirea unei 
viziuni sănătoase cu privire la ceilalţi membrii ai comunităţii, la modul benefic 
de tratare a acestora. „Atunci când aproapele nostru păcătuieşte împotriva lui 
Dumnezeu sau împotriva noastră, noi trebuie să-l iubim şi mai mult, căci este 
bolnav, este într-o mare depresie spirituală, în primejdie; şi, în mod special, noi 
trebuie să avem milă de el, să ne rugăm pentru el, să opunem pe inima sa un 
pansament mântuitor, un cuvânt bun de învăţătură, de mustrare, de consolare, 
de iertare, de dragoste” 6. Complexitatea acestui tratament vindecător, şi nu vin-
dicativ, arată, pe lângă necesitatea unei pregătiri adecvate, şi calitatea platformei 
de pe care se iau măsurile de salvare, de întrajutorare chiar. Atingerea adusă de 
boală, cu diverse forme de manifestare, de alergii şi „imunităţi”, nu evidenţiază 
o desconsiderare a semenului, ci pe baza unei anamneze corecte, aflându-se 
cauza, se doreşte îndreptarea lui. 

„Toată construcţia duhovnicească a creştinului, în viziunea Sfântului Ioan 
de Kronstadt, se face în jurul iubirii–rugăciunii–credinţei, asemenea a trei 

3   Valeriu Anania, Din spuma mării, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1995, p. 42.
4   Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu. Gânduri despre calea mântuitoare, trad. de Adrian 

Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, Bucureşti, 2002, p. 6.
5  Idem Viaţa mea în Hristos..., pp. 82-83.
6   Ibidem, p. 95.
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stâlpi de foc ce ţin cerul, în încercarea de a-l cuceri, aceia care-şi iau în serios 
numele de creştin, încercând să-l transforme dintr-o identitate pământească 
într-una cerească” 7. Maxima seriozitate de privire şi tratare a întregului univers 
cuprins în cadrul generos conturat şi personalizat cu numelui ce vine de la 
Hristos, face ca sfatul sfântului să fie luat în seamă, în mod conştient şi res-
ponsabil. „Să cunoşti creştinismul în tot duhul lui, în tot planul lui dumnezeiesc, 
în întreaga lui idee, măreaţă cuprindere, bunătate, înţelepciune şi dreptate 
dumnezeiască; minunează-te de măreţia lucrării lui Dumnezeu, în vederea 
mântuirii neamului omenesc; închină-te cu smerenie şi devotament înaintea 
ei şi fii împlinitor al virtuţilor creştine” 8. Nu doar cunoscător şi propovăduitor 
al acestor medii ziditoare, ci ca cel ce pune în fapte vrednice de menirea sa în 
relaţie cu Dumnezeu, cele pe care Dumnezeu ni le-a dat, cu explicaţii şi demon-
straţii. „Un creştin trebuie să-L iubească pe Dumnezeu şi pe aproapele său, 
chipul lui Dumnezeu, cu atâta ardoare şi din toată inima, astfel încât să poată 
spune mereu: Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos şi de aproapele 
nostru? Necazul sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de 
îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia, banii, plăcerea de a bea şi de a mânca, 
locuinţa luxoasă, preocupările de a fi eleganţi, diferitele plăceri ale acestei 
lumi? 9 Lista lungă de situaţii ce pot aduce dezechilibru în mediul comunitar, 
denotă, în consecinţă, necesitatea unei strategii bazată pe principii perene şi 
clare, ce pot contracara asalturile amintite. „La lume şi la tot ce este în lume 
să priveşti ca la o umbră trecătoare şi de nimic să nu te legi, faţă de nimic să 
nu ai împătimire. Esenţială este lumea duhovnicească, netrecătoare şi esenţial 
este Domnul, Care a zidit-o” 10. De luat în seamă este faptul că atât măsura 
reparatorie, cât şi cea asiguratorie, sunt cuprinse într-o singură frază, cu bază 
scripturistică limpede: Să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima 
ta şi din tot sufletul tău...iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi (Lc. 10,27). O 
cugetare din înţelepciunea patristică continuă actul de clarificare a comanda-
mentului divin: „Fă-te lucrător al acestor porunci, ca ele să te facă arătat 
oamenilor şi plăcut lui Dumnezeu; căci aşa Îi place lui Dumnezeu şi cu ase-
menea realizări e slujit Dumnezeu” 11.

Impresionează realismul cu care sfântul rus tratează anumite disfuncţionalităţi 
ce apar în sufletul creştinului, în momente de cumpănă. Calităţile deţinute se 
dovedesc de maximă eficienţă şi în acest caz, mai ales, asociate cu implicarea 
venită de sus. „Nu te descuraja, nu te lăsa să cazi în disperare atunci când simţi 
în sufletul tău un suflu ucigător, o răscolire de răutate, de nelinişte, de blasfemie 
sau o slăbiciune sub influenţa gândurilor rele. Combate-le fără odihnă şi rezistă 

7   Preot Constantin Necula, Să ne rugăm 8 zile cu Sfântul Ioan de Kronstadt, Ed. Oastea 
Domnului, Sibiu, 2006, p. 28.

8   Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu..., p. 5.
9   Idem, Viaţa mea în Hristos..., p. 129.
10   Idem, Spicul viu..., p. 102.
11   Nil din Ancyra în Maximele Părinţilor, trad. de diac. Ioan I. Ică, jr, Ed. Deisis, Sibiu, 2010, p. 188.
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curajos, chemând din toată inima ta pe Domnul Iisus Hristos, Biruitorul iadului...
şi pe Protectoarea noastră, Preasfânta Fecioară, Maica lui Dumnezeu” 12. Apelul 
la membrii marcanţi ai Bisericii triumfătoare, nu aduce doar victoria cu sine, ci 
asigură, prin conlucrare, descoperirea şi implementarea de noi soluţii, ce se vor 
dovedi utile pe mai departe. Se poate sublinia aici importanţa a ceea ce se numeşte 
„curăţia inimii...Problema curăţirii acestui loc, a eliberării lui de patimile dătă-
toare de moarte, este fundamentală” 13. Asistăm la o luptă cu sine şi pentru res-
pectul de sine, a omului preocupat de soarta sa. A sa şi a semenilor săi creştini, 
integraţi în comunităţi ce se vor disciplinate şi nu simple adunături de indivizi. 
„Creştinii nu trebuie să cunoască nici măcar pe nume antipatia, ostilitatea sau 
ura. Cum poate să existe antipatia între creştini? Pretutindeni vedem dragostea. 
Pretutindeni simţim parfumul dragostei. Dumnezeul nostru este Dumnezeul 
dragostei. Împărăţia Sa este împărăţia dragostei. Din dragoste pentru noi, El n-a 
cruţat pe Fiul Său, ci L-a dat la moarte pentru noi” 14. Este în logica evidenţei 
cunoaşterea şi recunoaşterea importanţei acestei virtuţi, fiind clară etimologia 
termenului de creştin. Cel ce tinde spre imitaţio Christi, nu se poate ascunde 
printre cei ce nu ştiu că aşa de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său 
Cel Unul Născut L-a dat (In. 3,16). „Pretutindeni ceea ce uneşte este puterea 
dragostei. Numai fiind mutaţi cu toate puterile sufletului în Dumnezeu, ajungem 
şi să putem trăi întru El şi să ne bucurăm de El” 15, pentru că Dumnezeu este iubire 
(I In. 4,16). Sfântul Kronstadt-ului continuă universalizând, nu doar cunoaşterea, 
ci şi locaţiile unde această virtute îşi face simţită prezenţa şi roadele. „Tu trebuie 
să vezi dragostea în toţi cei ce te înconjoară, căci ei au fost însemnaţi la botez 
şi mirungere cu crucea dragostei; ei poartă semnul Crucii; ei iau parte cu tine în 
Biserică, la masa dragostei. În Biserică simbolurile dragostei sunt pretutindeni: 
crucile, semnul Crucii, sfinţii care au plăcut lui Dumnezeu prin dragostea lor 
faţă de El şi faţă de aproapele, şi dragostea întrupată ea însăşi. În cer şi pe pământ, 
dragostea este pretutindeni” 16. Aşezând temelia dragostei la consolidarea comu-
nităţii creştine se creează premisele unei vieţi şi vieţuiri în mediul elevat şi ozonat 
al prezenţei lui Hristos. Creştinul cu o asemenea bază de plecare, dar şi cu o 
călăuză luminată de aceeaşi putere, nu va simţi, nici singurătatea, nici neputinţa. 
De origine cerească şi de mare folos pe pământ, puterea dragostei, toate le suferă, 
toate le crede, toate le nădăjduieşte, toate le rabdă şi nu cade niciodată (I Cor. 
13,8). Mediul iubirii îi va asigura creştinului responsabil acces şi la celelalte 
virtuţi, împlinirile astfel dobândite, determinându-l să exclame, asemenea 
Sfântului Apostol Petru: Doamne, bine este nouă să fim aici (Mt. 17,4). Înălţarea 
ce provoacă asemenea efuziune nu aduce vrednicia necesară dacă este atinsă 

12   Sfântul Ioan de Kronstadt, Viaţa mea în Hristos..., p. 92.
13   Părintele Marc-Antoine Costa de Beauregard, Rugăţi-vă neîncetat,trad. de Rodica Buga şi 

pr. prof. Nicolae Buga, Ed. Institutului Biblic şi de Misiune al B.O.R., Bucureşti, 1998, p. 233.
14   Sfântul Ioan de Kronstadt, op. cit., p. 80.
15   Nicolae Cabasila, Despre viaţa în Hristos, trad. de prof. dr. Teodor Bodogae, Sibiu, 1946, p. 199.
16   Sfântul Ioan de Kronstadt, op. cit., p. 80.
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doar accidental. Omul aflat pe astfel de culme să fie conştient că altitudinea 
atinsă îl va expune la multe intemperii, furtuni ce-i vor încerca atât capacitatea 
de răbdător demn, cât şi ambiţia constructivă de a accede, cel puţin prin nuanţe, 
la noi performanţe circumscrise unui motto celebru: citius, altius, fortius (mai 
repede, mai sus, mai puternic). 

Sfântul rus, ancorat puternic în realitate, nu ocoleşte datoria creştină de a 
răscumpăra vremea (Ef. 5,16), de a aduce linişte, unde este tulburare, gând bun 
şi adevăr, unde este amăgire, folosindu-se în şi de Biserică pentru a reuşi. 
„Creştine! Până mai e vreme, străduieşte-te aici pe pământ să te apropii de 
Dumnezeu şi de sfinţii Lui prin credinţă şi evlavie; fii bisericos, hrăneşte în tine 
duhul bisericesc, duhul pocăinţei, al păcii sfinte, al gândirii lui Dumnezeu, al 
iubirii, blândeţii, smereniei, răbdării, bunei supuneri, mântuirii. Să nu te ţii semeţ, 
să nu dispreţuieşti Biserica, Maica ta, cea care te mântuieşte” 17. Orice ar oferi 
viaţa şi diversele conjuncturi ale trăirii şi valorificării ei, nu se compară cu 
darurile primite cu binecuvântare, intra muros . „În Biserica măririi”, credinciosul 
are porţi deschise la har şi daruri, la bunătăţi numai aici întâlnite, are acces la 
starea de perspectivă a eliberării din robia păcatului şi a morţii, precum şi la 
dobândirea vieţii celei veşnice în unire cu Dumnezeu. „Tu trăieşti în Casa lui 
Dumnezeu-în această lume minunată-şi profiţi de toate darurile bunătăţii şi dăr-
niciei sale, pe care natura le produce cu atâta generozitate. Trăieşti în casa lui 
Dumnezeu, în Biserică, în compania celor mântuiţi şi profiţi de toate darurile 
harului pentru mântuirea ta. Trebuie, cu o încredere neclintită, să te arăţi plin de 
dărnicie faţă de fraţii tăi, atât cât îşi stă în putinţă. Fă bine chiar şi celor ce sunt 
nerecunoscători şi răi, şi vei fi fiul Celui Preaînalt (Lc. 6,35)” 18. Este subliniată 
aici importanţa duhului comunitar, dar şi minima cerinţă de păstrare a acestuia. 
Păstrându-şi acţiunile între limitele binelui, statura sa va fi înnobilată de vrednica 
şi atât de aşteptata identitate, adusă de viaţa în Hristos, în Biserica lui Hristos. 
„Cât de familială şi familiară apare Biserica, în modul în care insistă Părintele 
s-o prezinte, pentru a-i ajuta pe credincioşi să se apropie cu dor şi drag de Ea! 
Ca un spaţiu al întâlnirii a cărui transparenţă creştinul trebuie s-o perceapă ca 
un extrem de apropiat al inimii sale, fără false sacralizări, dar a cărui sfinţenie 
este fundamental dăruită de Hristos” 19.

Sfântul Ioan de Kronstadt îşi arată încă o dată talentul de învăţător cu vocaţie, 
prin valorificarea talantului numit sensibilizare. Atingând o coardă mereu impre-
sionabilă a omului, îl conduce pe acesta spre o soluţionare rapidă şi de efect. Spre 
a nu fi mereu pe drumuri cu destinaţii incerte, el trebuie să cunoască traseul optim 
recomandat şi binecuvântat de Casa Domnului. „Vino mai des la biserică pentru 
a-l slăvi pe Dumnezeu sau pentru a-ţi plânge neputinţa sufletească, sărăcia duhov-
nicească şi păcătoşenia; nimeni nu-ţi va putea împărtăşi durerea mai sincer şi mai 

17   Idem, Liturghia-cerul pe pământ, trad. de Boris Buzilă, Ed. Deisis, Sibiu, 2002, p. 91.
18   Idem, Viaţa mea în Hristos..., p. 167.
19   Preot Constantin Necula, Să ne rugăm 8 zile..., pp. 60-61.
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puternic decât Biserica; copiii săi cei mai buni au fost încercaţi ca şi tine, s-au 
simţit neputincioşi ca şi tine, au greşit ca şi tine” 20. La chemarea Bisericii să nu 
avem reacţia firească din obligaţie, ci s-o percepem ca pe o dedicaţie continuă, cu 
roade vrednice de pocăinţă, spre desăvârşire. „Cei ce stăm sub semnul Crucii, câtă 
vreme petrecem în cortul pământesc, urmăm calea mântuirii în obştea Bisericii 
văzute sau luptătoare, pe care n-o înnegreşte rugina răutăţii produsă de împrejurările 
pământeşti” 21. Salvarea venită pe filiera eclesială nu are altă ţintă decât viaţa, nu 
cea trăită de un vieţuitor anost, ci cea îmbogăţită de prezenţa şi lucrarea divină. 
Creştinul deşteptat şi încurajat, va trata lupta vieţii, cu siguranţa dată de mesajul 
paulin: Toate le pot în Hristos, Cel ce mă întăreşte (Fil. 4,13). Pornind de la viaţa 
sa în Hristos, veneratul părinte se întreabă şi ne răspunde: „Ce este viaţa noastră? 
O lumânare care se consumă. Cel care a aprins-o nu trebuie decât să sufle, şi nu 
mai este. Ce este viaţa noastră? Drumul unui călător. Odată ce a atins un anumit 
termen, porţile se deschid pentru el, îşi lasă haina de drum (trupul său) şi bastonul 
lui de pelerin, şi intră în casă. Ce este viaţa noastră? O lungă luptă sângeroasă 
pentru cucerirea adevăratei patrii şi a adevăratei libertăţi. Odată lupta terminată 
vom fi învingători sau învinşi, vom fi trecuţi de la locul luptei la locul răsplătirii” 22. 
O lumânare, un drum şi o luptă sunt tot atâtea semne de identificare a unor obiective 
efemere. Deznodământul fericit va fi marcat, nu doar de cunoaşterea lor, ci, în 
special, de folosirea judicioasă a acestora, ca repere de neocolit spre ţinta propusă 
şi cugetat aleasă. O tratare cu superficialitate sau marcată de formalism, poate 
conduce la o punere în frază, cu efecte catastrofale, de genul: „Ne adunăm fără să 
ne cunoaştem, trăim fără să ne iubim şi murim fără să ne plângem” 23. Pierzând 
calitatea de creştini, vom deveni cetăţeni ai unui mare imperiu ce promovează, 
carpe diem şi egoismul, într-o ne-orânduire (atât de clamată!) post-creştină. „Viaţa 
creştinului în lume trebuie să fie cu înţelepciune şi simplitate...Cu simplitate şi 
înţelepciune, ajutaţi fiind de Iisus Hristos Domnul, îl vom birui pe diavolul, care 
nu duce lipsă de inteligenţă, dar care este nesfârşit de viclean şi nu poate fi cu 
nimic mai uşor prins şi biruit decât prin integritatea sfintei noastre credinţe şi 
printr-o viaţă creştinească” 24.

Starea de bine după care aleargă omul toată viaţa trebuie să fie cea atent 
verificată, corect fundamentată şi trăită într-un mediu curat şi calm. Părintele 
Arsenie Boca, preocupat de orizontul şi nuanţele acestei stări, pune într-o 
cugetare, o situaţie ipotetică, precum şi rezolvarea ei. „Ce folos că, urmărit de 
o fiară, scapi până la uşa unei case în pădure, dar n-ai avut grijă ca să iei cheia 

20   Sfântul Ioan de Kronstadt, Liturghia-cerul pe pământ..., p. 54.
21   Seminţe duhovniceşti. Un caiet al părintelui Arsenie Boca, Ed. Lumea credinţei, Bucureşti, 

2009, p. 117.
22   Sfântul Ioan de Kronstadt, Viaţa mea în Hristos..., p. 175.
23   Valeriu Anania, Pledoarie pentru Biserica neamului, Ed. Omniscop, Craiova, 1995, p. 11.
24   Sfântul Ioan de Kronstadt, Liturghia-cerul pe pământ..., p. 230.
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de acasă. Dar Iisus e nu numai Cheia, ci şi Uşa împărăţiei de scăpare” 25. Ce 
autentic cuvânt de învăţătură! Urmând firul acestor idei, pentru a fi vrednic şi 
de o altă performanţă, aceea de a simţi şi demonstra ca Sfântul Apostol Pavel, 
care scrie şi convinge că: De acum nu eu mai trăiesc, ci Hristos trăieşte în 
mine (Gal. 2,20), credinciosul îşi va arăta disponibilitatea de a cultiva şi valo-
rifica roadele rugăciunii, mijlocul cel mai la îndemână, des recomandat şi atât 
de bogat al Bisericii. „Când rosteşti rugăciunile încet şi fără tulburare, fii 
pretutindeni liniştit! Acasă fii liniştit şi blând cu toţi şi în afara casei la fel! 
Umblă încet, vorbeşte încet, într-un cuvânt, fii liniştit pretutindeni şi în toate! 
În mod special, fii înlăuntru blând şi liniştit. Dacă cele dinlăuntru ale tale vor 
fi liniştite, şi cele din afară vor fi aşa”. 26 Aflat pe marea vieţii, creştinul trebuie 
să fie conştient că la destinaţii încântătoare, dar şi la liniştea tămăduitoare, nu 
se poate ajunge, şi mai ales, nu se poate poposi îndelung, fără a trece „exame-
nul” încercărilor. O biografie, e drept romanţată, a unui sfânt părinte, pune în 
valoare şi vigoare, un detaliu, legat de imaginea şi orizontul unui creştin încer-
cat: „Ca şi pe chipul marinarilor întorşi din lungile călătorii, bătuţi de vânt şi 
arşi de soare, i se puteau citi pe faţă fermitatea, voinţa fără preget şi nădejdea 
de a învinge în lupta cruntă ce o dădea” 27. Rostul valurilor uriaşe, cu forţă 
nebănuită, este acela al verificării profesionalismului celui aflat la cârmă. 
Încercat de nenumărate ori, cârmaciul dobândeşte experienţa necesară pentru 
a avea înţelepciunea alegerii celor mai eficiente măsuri de prevedere, calmul 
necesar la recidive şi redescoperirea forţei binefăcătoare a virtuţilor. „Uneori 
inima este puternic atacată de duhul răutăţii sau de duhul ucigător al zgârceniei, 
chiar şi după împărtăşanie. Nu trebuie să-ţi pierzi nădejdea când răul te ia cu 
asalt; el este îngăduit de Dumnezeu pentru luptă şi întărirea prin luptă a pute-
rilor noastre duhovniceşti. Va trece. Dar trebuie să-L rogi pe Dumnezeu să 
oprească asaltul duhului rău, care este deosebit de puternic şi vine pe 
neaşteptate” 28. Asaltul asupra unui organ vital al fiinţei omeneşti nu trebuie 
asociat cu neputinţa, ci cu marele câştig ce-l aduce încredinţarea că nu suntem 
singuri. Cât de liniştitoare este eticheta pusă în timpul multor încercări şi anume 
că Dumnezeu nu dă mai multe încercări omului decât poate acesta suporta. 
„Cine are darul dragostei, al răbdării şi al gândului smerit, în vremea de luptă-
dacă luptă după lege (II Tim. 2,5), iar legea este dragostea-poate vedea lucruri 
minunate, întoarceri neaşteptate la Dumnezeu” 29. Inima fiind destinaţia atâtor 
„testări”, este firesc să fie folosită ca pars pro toto, când e vorba de o exem-

25   Părintele Arsenie Boca, mare îndrumător de suflete din secolul XX, Ed. Teognost, Cluj-
Napoca, 2002, p. 175.

26   Sfântul Ioan de Kronstadt, Către păstorii duhovniceşti, trad. de Florentina Cristea, Ed. 
Egumeniţa, Galaţi, 2011, pp. 65-66.

27   Constantin Virgil Gheorghiu, Sfântul Ambrozie al Milanului, trad. de Gheorghiţă Ciocioi, 
Ed. Sophia, Bucureşti, 2013, p. 224.

28   Sfântul Ioan de Kronstadt, op. cit., p. 115.
29   Părintele Arsenie Boca, mare îndrumător..., p. 147.
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plificare potrivită. Cum e şi firesc, un organ atacat de boală are şanse mari de 
reuşită dacă nu este afectat şi de alte maladii. Suportă mai uşor tratamentul 
dureros sau amar dacă nu este destabilizat şi de altceva. „Păzeşte-ţi prin toate 
mijloacele inima ta ca nu cumva să pătrundă în ea otrava minciunii, vărsată 
de tatăl minciunii! El se sileşte să intre în ea sub felurite forme: a necredinţei, 
a fricii şi a tulburării acolo unde nu este frică (Ps. 52,6), sub forma deznădejdii, 
a vrajbei, a urii, a invidiei, a iubirii de argint, a mândriei şi a celorlalte patimi. 
Pune în faţa minciunii lui, faţa luminoasă a adevărului” 30. Oscilaţia între veridic 
şi denaturare, a dat de-a lungul timpului, mari bătăi de cap omului, în special 
când baza de fundamentare sau pornire a fost una şubrezită. Şi cum duhul 
răutăţii nu este străin de asemenea strategie demonică, cel încercat, preocupat 
de o viaţă îmbunătăţită, trebuie să aibă şi forţa şi clarviziunea necesare, spre 
a birui plăsmuirea, cu armele luminii, cu adevărul, cu încrederea în justiţia 
divină. „Pe măsură ce drepţii rabdă pe pământ, pentru dreptatea lor, ocări, 
prigoane, lipsuri, se măreşte şi răsplata lor din ceruri” 31. Fidel convingerii că 
paza bună trece primejdia rea, creştinul îşi va perfecţiona, atât instrumentele 
cunoaşterii, cât şi strategia de abordare şi acţiune. 

„La orice slujbă dumnezeiască, acasă şi pe stradă, să zici în sinea ta: se uită 
la mine Împăratul ceresc, Preacurata lui Maică, oştirea cerească (şi ea te vede 
tot timpul zilei; zidurile nu ne pot ascunde de minţile cele nematerialnice) şi 
toţi sfinţii; şi să te sârguieşti a te purta, pe cât va fi cu putinţă, mai cucernic, 
mai cu luare aminte” 32. Este reiterată aici ideea mediului aferent, bazat pe un 
comportament demn, al creştinului responsabil aflat în Biserică, în lume şi 
acasă. „Cu cât ne aducem mai mult aminte de îndatoririle noastre esenţiale, 
cu atât va creşte în noi simţul răspunderii şi vom evita să intrăm în judecată” 33. 
Prin ridicarea ochilor la cer, spre ajutoare celeste, creştinul îşi demonstrează 
fructuoasa dependenţă faţă de binefăcătorii de sus. Ignoranţa, şi în cazul de 
faţă, este marele adversar al dezvoltării unei atitudini care să zidească şi să 
consolideze noul mod de viaţă, nu să sperie, să înalţe şi nu să ducă în derizoriu. 
Luarea aminte de care aminteşte sfântul este tema ce va aduce nota meritată 
la acea oră a şcolii vieţii. A acelei şcoli delimitată şi alimentată de cucernicie, 
unde are loc o punere în gardă faţă de impostură şi delăsare şi unde vor fi 
reactivate o seamă de temeri. „De va intra în inimă necurăţia păcatului, atunci 
Iisus Hristos şi cu Duhul Sfânt vor ieşi din inimă, pentru că între lumină şi 
întuneric nu există nicio legătură. De aceea, păzeşte-ţi prin toate mijloacele 
inima ta în toată vremea, dar mai ales în vremea rugăciunii şi, mai cu seamă, 
în vremea Liturghiei, până la primirea şi după primirea Tainelor...Ia seama cu 
grijă, cum umbli, nu ca un neînţelept, ci ca cei înţelepţi (Ef. 5,15). Teme-te... 

30   Sfântul Ioan de Kronstadt, op. cit., p. 67. 
31   Idem, Fericirile evanghelice în viaţa noastră, trad. de Adrian Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, 

Bucureşti, 2012, p. 117.
32   Idem, Către păstorii duhovniceşti..., p. 74.
33   Antonie Plămădeală, Preotul în Biserică, în lume, acasă, Sibiu, 1996, p. 69.
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de necredinţă şi fereşte-te, prin toate mijloacele, de frică şi laşitate” 34. Din 
această perspectivă credinciosul nu-şi va permite clipe de relaxare, orice pauză 
ivită putând antrena o depărtare de obiectivele nobile, o cădere păgubitoare. 
Fiecare alunecare va adăuga rugăciunii o excrescenţă duplicitară, amăgirii 
create găsindu-se greu antidotul. „Luaţi aminte că vicleanul deseori se agaţă 
de voi, de sufletul vostru şi se sileşte să vă ducă până acolo încât toate cuvintele 
rugăciunilor voastre să fie nesincere, prefăcute, zdruncinându-vă credinţa în 
ceea ce spun ele şi nelăsând inima voastră să simtă adevărul lor. Cât de dureros, 
chinuitor şi ucigător este vicleşugul acesta!...De câtă osteneală este nevoie 
pentru curăţirea inimii de aluatul satanei!” 35. Din războiul pentru existenţă se 
desprinde aici bătălia pentru rezistenţă. E lupta vieţii pe plan duhovnicesc, 
deloc de neglijat şi cu strategie bine fundamentată şi urmată cu rigurozitate. 
„Când năvălesc peste tine vrăjmaşii duhovniceşti, ai nevoie de ajutători, de 
împreuna luptători, de apărători duhovniceşti. Roagă-te! Însuşi Dumnezeu, 
Maica Domnului, îngerii şi sfinţii sunt gata să te apere...Principalul este să nu 
deznădăjduieşti, ci întotdeauna să speri în mila lui Dumnezeu” 36. Ascendentul 
spiritual numit speranţă trebuie trecut şi trăit în mediul cotidian al creştinului 
cu aspiraţii serioase şi sănătoase. Claritatea adusă vieţii de această virtute 
cardinală, dă sens şi tonus existenţei umane creştine. „Care este nădejdea cea 
mai nestrămutată, fără greşeală şi vrednică de crezământ a creştinului celui 
adevărat? Nădejdea vieţii veşnice şi a răsplăţii veşnice” 37. Sfântul Ioan aduce 
în atenţie, de nenumărate ori, simbioza între credinţă şi nădejde, termenul ales, 
încredinţare, fiind o nestemată a gândirii şi trăirii autentic creştine. „Roagă-te 
lui Dumnezeu şi nu cugeta în inima ta, întrebând cum te va auzi Dumnezeu 
sau cum îţi va dărui un dar sau altul. Încredinţează-te cu desăvârşire proniei 
lui. Prea mult ne ostenim prin cugetările cele fără de folos. Trebuie să fim 
simpli, încrezători precum copiii. Copiii nu cugetă în inima lor, dar au 
credinţă” 38. Şi credinţa lor aduce convingere, aceasta fiind la rândul ei, sursă 
de împliniri şi bucurii. Apelul Mântuitorului de a lăsa acces liber copiilor la 
El, aduce totodată şi comparaţia înălţătoare bazată pe curăţia, credincioşia şi 
ţelul acestora cu raportare la Împărăţia Cerurilor. Că a unora ca acestora, este 
Împărăţia lui Dumnezeu...(Lc. 18,16). „Străduieşte-te să ajungi la simplitatea 
pruncului în relaţia cu oamenii şi cu Dumnezeu. Simplitatea este cea mai mare 
comoară şi calitate a omului. Dumnezeu este desăvârşit de simplu, pentru că 
El este desăvârşit de duhovnicesc, desăvârşit de bun...Poartă-te cu confraţii 
tăi totdeauna sincer şi cu iubire şi nu căuta cu viclenie prilejuri pentru vrajbă” 39. 

34   Sfântul Ioan de Kronstadt, Către păstorii duhovniceşti...,  80-81.
35   Ibidem, p. 133.
36   Ibidem, p. 92-93.
37   Idem, Despre tulburările lumii de azi, trad. de Adrian şi Xenia Tănăsescu-Vlas, Ed. Sophia, 

Bucureşti, 2004, p. 66.
38   Idem, Către păstorii duhovniceşti..., p. 119.
39   Ibidem, p. 156.
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Este evidenţiată aici calitatea creştinului de a fi om pentru oameni, lăsat pe 
pământ ca dedicaţie divină şi vieţuitor aici ca împlinitor al voinţei dumneze-
ieşti. Exemplele Scripturii sunt binevenite, atât datorită sursei, cât şi unei 
înţelegeri, generalizat, accesibile. „Trebuie să avem cea mai sinceră, cea mai 
vie credinţă în Dumnezeu (credinţa sutaşului), care credea fără îndoială, că 
Dumnezeu, în bunătatea şi atotputernicia Sa, va împlini orice cerere a noastră, 
care tinde către binele nostru. Trebuie să mergem după Iisus şi să lăsăm morţii 
să-şi îngroape morţii lor (Mt. 8,22)” 40. Nu trebuie pierdut din vedere şi preo-
cupări, faptul că „omul nu poate exista doar ca fiinţă biologică, întrucât el este 
fiinţă teologică, creată după chipul lui Dumnezeu, care se hrăneşte din relaţia 
lui de viaţă şi iubire cu Dumnezeu” 41. Cu obiective fixate nu doar în perspectiva 
imediată, păstoriţii serioşi şi participanţi activi la procesul de cunoaştere şi, 
implicit la cel de restaurare, nu pot şi nu trebuie să uite o cerinţă pe care Sfântul 
Ioan de Kronstadt o ilustrează printr-o tablou cu natură...vie, prin metafore cu 
iz etern primăvăratic, care dau rol şi rost statutului de persoană chemată să 
evolueze în bine şi constant. „Domnul vrea ca tu să creşti duhovniceşte şi să 
ajungi la vârsta pârguită, ca un spic de grâu să înfloreşti şi să răspândeşti buna 
mireasmă înaintea lui Dumnezeu prin toată virtutea cea duhovnicească, precum 
o floare minunată a câmpurilor şi văilor. Iată menirea ta, omule!” 42.

Sfântul rus concretizează elogiul dragostei, virtute esenţială în aria purtării 
de grijă, într-o rugăciune extrem de mişcătoare. Simplă şi tulburătoare! Amplă 
şi liniştitoare! O adaug ca fiind o concluzie, dar o percep ca fiind o platformă 
de meditaţie şi aplicaţie creştină. „Dă-mi mie, Doamne, să pot să iubesc pe 
fiecare din fraţii mei ca pe mine însumi, să nu mă irit niciodată împotriva lor, 
să nu lucrez pentru diavol. Dă-mi să răstignesc în mine iubirea de sine, orgoliul, 
pofta, necredinţa şi celelalte patimi. Ajută-ne ca numele nostru să fie dragoste 
reciprocă. Dă-ne nouă să credem cu tărie că Domnul este totul pentru noi, să 
nu avem grijă, nici nelinişte, pentru nimic în lume. Tu, Dumnezeul nostru, fii 
cu adevărat singurul Dumnezeu al inimilor noastre, şi nimic afară de tine. O 
unitate de iubire să domnească între noi, aşa cum doreşti, iar noi să considerăm 
ca nimic, ca praful pe care-l călcăm în picioare, tot ceea ce ne separă şi ne 
împiedică să ne iubim unii pe alţii. Aşa să fie!” 43. Pentru creştinul responsabil, 
pentru credinciosul implicat în taina mare ce rezidă în Hristos şi în Biserică 
(Ef. 5,32), meditaţia şi aplicaţia de mai sus, nu sunt şi nu vor rămâne doar un 
punct final, ci repere de referinţă, un repetabil început bun al noii vieţi în 
Hristos. Al vieţii sale în Hristos!

40   Ibidem, p. 95.
41   † Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Ştiinţa mântuirii, Ed. Basilica, Bucureşti, 

2014, p. 62.
42   Sfântul Ioan de Kronstadt, Spicul viu..., p. 150. 
43   Idem, Viaţa mea în Hristos..., p. 104.


