
Sfântul  
IgnatIe BrIancIanInov

aripi duhovnicești  
pentru cei osteniţi  

și împovăraţi

ediția a doua

traducere din limba rusă de  
adrian tănăsescu‑vlas

București



5

Fericit bărbatul

cântă cântăreţul cel insuflat de Dumnezeu, lo veș te 
strunele răsunătoare. 

când mă buimăcea zarva lumii, nu puteam să iau 
aminte la el. acum, în liniștea însingurării, încep să as‑
cult cântăreţul de taină. atât sunetele, cât și sti hu ri le lui 
mi se fac, parcă, mai deslușite. parcă s‑ar dez vă lui în mi‑
ne o pu tere nouă: puterea de a lua aminte la el și de a‑l 
în ţe le ge. Deosebesc în sunetele lui o sim ţire nouă, iar în 
cu vin tele lui un înţeles nou, minu nat – minunat ca în‑
ţe lep ciunea lui Dumnezeu. 

„Saule! Încetează a te înverșuna: să se depărteze de la 
tine duhul viclean...” – cântă Sfântul David, fă când să 
răsune alăuta bine înstrunată. 

„Saul” numesc mintea mea, tulburată, zdrun ci na tă 
de gândurile care ies de la stăpânitorul acestei lumi. el 
– mintea mea1 – a fost rânduit de Dumnezeu la așe zarea 
îm  părăţiei lui Israil – la facere, și apoi la răscumpărarea 
omului – ca împărat, ca stăpân al su fle tului și al trupu‑
lui; prin neascultarea de Dumne zeu, prin călcarea po‑
run cilor dumnezeiești, prin stri carea unirii cu Dumne‑

1 În limba rusă cuvântul „minte” este de genul masculin. 
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zeu ea s‑a lipsit de vrednicie și de har. puterile sufletu‑
lui și trupului nu i se supun; ea însăși e supusă înrâuririi 
du hului viclean. 

cântă Sfântul David, vestește cuvintele cerului: și 
su netele psaltirii lui sunt sunete cerești! Despre ce cântă? 
Despre fericirea omului. 

fraţilor, să ascultăm învăţătura cea dumnezeiască în‑
fă ţișată în cântarea cea dumnezeiască. Să ascultăm gra‑
iu rile, să ascultăm sunetele prin care grăiește, prin care 
tună către noi cerul. voi, cei ce căutaţi fericirea, ce aler‑
gaţi după plă ceri, ce însetaţi de desfătări! veniţi, ascul‑
taţi cântarea cea sfinţită, ascultaţi învăţătura cea de mân‑
tuire. până când să mai pribegiţi, să umblaţi prin văi și 
munţi, prin pustii și codri ne pătrunși? până când să vă 
chi nuiţi cu o oste nea lă ne în cetată și deșartă, neîncunu‑
na tă de nici un fel de roade, de nici un fel de împli‑
niri dăi nu i toare? plecaţi o ureche su pusă: ascultaţi ce 
grăiește Duhul Sfânt prin gura lui Da vid despre ferici‑
rea omenească, fericirea spre care năzu iesc, de care flă‑
mânzesc toţi oamenii. 

Să tacă tot în jurul meu! Şi înlăuntrul meu să tacă 
în seși gândurile mele! Să tacă inima! Să vieze, să lu cre  ze 
doar luarea‑aminte întru evlavie! Să intre în su flet, prin 
mij locirea ei, sfintele întipăriri1 și gânduri!

Împărat era David și nu a zis că scaunul împără tesc e 
scaunul fericirii omului. 

căpetenie de oaste și viteaz vajnic era David; din anii 
ti nereţii sale și până la bătrâneţe s‑a bătut cu cei de alt 
neam în lupte sângeroase; câte bătălii a dat, atâ tea biru‑
in  ţe a câștigat; de la Iordan până la eufrat a întins ho‑

1 Impresii. 
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ta rele împărăţiei sale și nu a zis că în slava de biruitor și 
cu  ceritor stă fericirea omului. 

adunase David bogăţii fără număr – cu sabia sa le 
adu  nase. aurul zăcea în cuferele sale ca arama, argin tul 
– pre cum fierul, dar nu a zis David că în bo gă ţie stă fe‑
ricirea omului. 

avea David toate desfătările pământești: în nici una 
din ele n‑a văzut fericirea pământească. 

când David era flăcău, când îndeletnicirea sa era de a 
paște oile tatălui său Iesei a venit fără veste, din po run că 
dumnezeiască, prorocul Samuil, l‑a uns pe păs to rul cel 
sărman ca împărat al neamului israi li tean: și n‑a numit 
ceas al fericirii ceasul ungerii sale ca împărat al lui Israil. 
copilăria și‑a petrecut‑o David într‑o pustie săl ba ti că. 
acolo, mușchii lui au început să simtă în ei vi goa rea 
mușchilor de voinic: fără de arme, doar cu mâi ni le goa‑
le, David se arunca asupra leului și ursu lui, su gru mân‑
du‑i. acolo, sufletul lui a început să fie mișcat, umplut 
de insuflare cerească. Mâinile care zdro beau pe urs și leu 
au întocmit psaltire, se atin geau de stru ne le încorda te 
și aduse în conglăsuire de lucrarea Du hu lui: au răsu‑
nat sunete armonioase, des fătătoare, du  hovnicești, în‑
ţe legătoare. Departe, departe, prin vre muri, prin sute și 
mii de ani, aceste sunete s‑au răs pândit, au fost și sunt 
re petate de gla suri fără nu măr, au făcut slăvit numele lui 
Da vid în toate mar gini le pământului, în toate veacuri‑
le fi inţării sale creștine: dar David n‑a numit fericire a 
omu lui viaţa de pustie, plină de nevoinţe minunate și 
in suflare mai presus de fire. 

Fericit bărbatul, cântă el – în orice loc, în orice tag ‑
mă, cu orice avere, în orice rang – care n‑a umblat în sfa‑
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tul ne credincioşilor, şi în calea păcătoşilor n‑a stătut, şi pe 
sca unul pierzătorilor n‑a şezut (ps. I, 1). 

Fericit bărbatul ce se păzește de păcat, care alungă pă‑
catul de la sine, în orice chip, în orice haină i s‑ar în  fă‑
ţișa păcatul – fie că i se va înfăţișa ca faptă ne le giu  ită, fie 
că i se va înfăţișa ca gând care îndeamnă la fă ră de le ge, 
fie că i se va înfăţișa ca simţire aducătoare de plă ce re, de 
încântare păcătoasă. 

Dacă femeia slabă va alunga de la sine păcatul cu ast ‑
fel de bărbăţie tare, atunci și ea este bărbatul feri cit pe 
care îl cântă David. 

părtași ai fericirii acesteia, părtași ai vârstei băr bă tești 
celei în hristos sunt copilandrii și pruncii care se împo‑
trivesc păcatului cu tărie. nu este părtinire la Dumne‑
zeu, Dreptul Judecător. 

Fericitul bărbatul a cărui voie este toată în legea lui 
Dumnezeu (ps. I, 2). fericită inima care s‑a pârguit în‑
tru cu noașterea voii lui Dumnezeu, care a văzut că bun 
este Domnul (ps. xxxIII, 9). care a dobândit această 
știinţă prin gustarea poruncilor Domnului, care a unit 
voia sa cu voia Domnului. astfel de inimă e bărbat. fe‑
ricită inima aprinsă de dumnezeiasca râv nă! fericită ini‑
ma ce ar de cu dorire nepotolită de voia lui Dumnezeu! 
ferici tă inima ce cu neîndurată dulceaţă pătimește de 
dra gos te către Dum nezeu! astfel de inimă e sălaș, locaș, 
cămară, scaun al fe ri ci rii!... Din zori de zi șade vulturul 
pe vârful stâncii înalte; ochii lui scăpărători caută lacomi 
pra da; apoi, el se înal ţă în cerul siniliu, plutește, întin‑
zând aripi largi, pe ne  cuprinsele întinderi; caută prada. 
atunci când o ve de, se năpustește asupra ei ca o să gea‑
tă, ca un fulger, ca o săgeată se înalţă cu ea și piere. Şi‑a 




