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10 octombrie 1924, joi:
„Simţi uneori în suflet o pace și bucurie pe ca‑

re nu ţi‑ar veni să o schimbi pe toate «dulceţuri‑
le» și desfătă ri le lumii. așa mi s‑a întâmplat mie 
ieri, spre seară. Când s‑a înnoptat am simţit ce‑
va ca un alean sau ca o apăsare, de parcă cine‑
va mi‑ar fi amintit de toate greută ţile vieţii. Pro‑
babil că a fost o ispită, o cercare. a în ceput cu 
o ne mulţumire, știindu‑mă strâmtorat, în gos‑
podărie, de lip suri și sărăcie. și ce soluţie îmi 
propunea cel viclean, du pă ce mă atrăsese în 
această de rută: să în cep să beau, sau să trec «în 
nefiinţă». Să nu fie după cum vrei tu, rău le! Ca 
să nu cazi în această ucigătoare neliniște, trebuie 
să‑ţi iubești aproapele, să ţii poruncile Domnu‑
lui, să nu râvnești la mai mult decât ceea ce ai. 
Iar când începe să se lupte în mine gospodarul 
copleșit de grijile casei și creș tinul râvnitor, tre‑
buie să‑l fac să învingă pe acesta din urmă! Vă‑
tămătoare pentru suflet nu este doar sa tis fa cerea 
poftelor trupești, ci și acea stare care îţi ţine tru‑
pul în inerţie.”

21 octombrie 1924, seara:
„Se spune că vrăjmașul te atacă atunci când 

te prinde la strâmtoare și că, de obicei, creează 
chiar el acea strâm toare. Uneori el leagă condi‑
ţiile în care apare o ase menea situaţie de mari‑
le eșecuri din viaţă sau de ne plă cerile ivite din‑
tr‑un motiv sau altul. alteori caută să cre eze 
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aceste situaţii, fără să existe vreun pretext deose‑
bit, de pildă folosindu‑se de o clipă de ezitare. În 
aseme nea cazuri, vrăjmașul profită de nehotărâ‑
rea pe care a cre at‑o în om prin acea stare de dez‑
or dine. Iar nehotărâ rea vine de la necunoaștere. 
Să tindem spre cunoaștere, să facem totul după 
voia lui Dumnezeu. și prin aceasta vom reuși să 
evităm ispitele.

Ispitele care se iscă din nimic încep cu o inex‑
plica bi lă, ascunsă neliniște a inimii. Până acum 
– slavă Dom nu lui! – inima mi‑e liniștită. totul e 
în ordine. Uneori însă simt că inima începe să‑mi 
zvâcnească, din motive pe care aproape că n‑ar 
trebui să le iau în seamă: o voce ri dicată, o ușă 
trân tită, o impresie, vizuală sau de altă na tu ră, 
ceva mai puter nică. Într‑o asemenea situaţie, în‑
că nu se poate vor bi de in satisfacţie, sau de altce‑
va, care poa te însemna un păcat și cu toate aces‑
tea inima nu mai re vine la liniștea de mai înain‑
te, ci rămâne, fie și într‑o mi că măsură, în sta re 
de alarmă. această ascunsă, nede fi nită stare de 
alarmă se poate pre lungi câteva ceasuri. În acest 
răstimp, sau poa te ceva mai târziu, încep să apa‑
ră pre texte de nemul ţu mi re sau tentaţia de a le 
găsi cu orice preţ, pentru ca apoi să se prefacă 
în ac cese de mânie. Iar atunci când inima îţi este 
stăpânită de mânie și, aflân du‑te în această sta‑
re, îi vei spune ceva aproa pelui tău, chiar fără să 
te răstești la el sau pe un ton catego ric, ci cu re‑
ţinere, totuși acele cuvinte vor izbucni cu patimă 
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din ti ne, asemenea unei flăcări in fer nale, și vei 
simţi în tine lu crarea ruinătoare a păcatului. (De 
aceea în aseme nea si tu aţii trebuie să‑ţi înăbuși în 
sine mânia și să eviţi să vor  bești).”

„Dacă în timpul unei asemenea stări de agi‑
taţie îţi vei stă pâni nemulţumirea și furia, pes‑
te un timp îţi vor atra ge atenţia imagini vizuale 
sau auditive pe care le vei re ţi ne și vei căuta să 
găsești motive și timp pentru a face ce ea ce îţi 
su gerează acele imagini. Iar dacă încerci să nu le 
iei în seamă, creându‑ţi alte imagini, opuse, spu‑
nând o scurtă rugă ciune, ele vor putea fi înda‑
tă curmate și nu te vei mai gândi la ele. Peste 
un timp însă, ţi se vor ivi noi gânduri, ba zate pe 
ceea ce ţi s‑a întâmplat, sau ai tră it mai înainte 
și vei începe să‑ţi spui: sunt mândru de ce ea ce 
sunt, slobod de orice pa timă. Iar dacă continui să 
gân dești așa, nu vei întâr zia să zici «cutare însă e 
un ne is prăvit, slab de fire, nu are nici un ta lent; 
cum de în drăz nește să nu mă respecte? o să‑i 
arăt că trebuie să facă tot ce i‑am spus... și nu‑i 
numai el, mai este și X». În felul aceas ta ajungi să 
dai ocol pe la toate cunoștin ţele, mai apro piate 
și mai îndepărtate. ţine minte că nu ţi‑ai re văr‑
sat mânia asupra celor de faţă, ci ţi‑ai transfe rat 
or go liul asu pra unora pe care nu‑i poţi vedea și 
nici auzi și nici ei nu pot să‑ţi răspundă. Isteţ ter‑
tip, nu? Dacă Dum ne  zeu mă va ajuta să depă‑
șesc acest «asediu» sau să pot do  bândi ier ta re 
printr‑o tainică pocăinţă, bine va fi de mine!”
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3 noiembrie 1924, dimineaţa:
„De ce sunt oare atât de sărac sufletește? De 

fapt, în ce constă bogăţia sufletească? Bogăţia su‑
fletească în seam nă iubire de Dumnezeu și mani‑
festarea ei prin fapte bu ne; ea este strâns legată 
de ele, din ele crește și se dez vol tă. Noi însă ne 
irosim capacitatea de a iubi, le gân du‑ne de lu‑
cruri efemere, ieftine, sau de‑a dreptul pă că toa‑
se. Ce să fac? Să mă concentrez (închizându‑mă 
în mi ne), să tac (fiindcă tăce rea conservă energia 
spiri tua lă), să iubesc cu mintea și cu fapta. Cum 
să‑l iubesc pe Dom nul dacă mi‑e lene, nu vreau 
să vorbesc cu el, îmi pare rău de cheltuiala pe ca‑
re o fac pentru el, pe lu mâ nări, pe untdelemn, pe 
icoane care ajung să fie aco perite de praf.”

„Nu‑i poţi apăra pe copii de influenţe nega‑
tive dacă nu pui în loc ceva pozitiv, pentru că 
sufletul lor nu tre bu ie să rămână nici o clipă loc 
gol. Iar cele bune pot fi cel mai bine sădite prin 
exemple, prin discuţii sincere, pe baza propriei 
experienţe spirituale.”

25 noiembrie 1924, luni:
„M‑au vizitat doi reprezentanţi ai Sovietu‑

lui biseri cesc parohial din Sianovo, care mi‑au 
propus să vin la ei în cali tate de preot. am fost 
de acord. aveau de gând să se ducă chiar ieri la 
Preasfinţitul să‑i ceară să separe sa tul lor de Mo‑
nastarskoe, pentru a se organiza acolo o pa ro hie 
inde pendentă. Iartă‑mă, Doamne, pe mine pă că‑
to sul; fă‑mă să trăiesc după voia ta.”
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27 decembrie 1924, vineri:
„Iată că trece și sărbătoarea Nașterii Domnu‑

lui, simt li  niște în suflet, dar mă încearcă o ne‑
putinţă trupească. În ul tima lună am fost foarte 
preocupat de familiile lui S.I. Ciulkov și S.I. Ka‑
rasov. Iarna trecută, Serghei Iva no vici s‑a oferit 
să‑mi coase un cojoc și cât timp a cusut la co‑
joc mi‑a făcut câteva vizite, împreună cu Semion 
Ilici. Discuţiile noastre au oscilat mereu în jurul 
pro ble melor sfintei credinţe și ale modului de 
a trăi creștinește. În toamna trecută, întâl nirile 
și discuţiile noastre au fost și mai frecvente, în‑
dreptându‑se către aplicarea în viaţă a principi‑
ilor creștine, încât interlocu torii mei au încetat 
să mai înjure, intrându‑le aceasta – slavă Dom‑
nului! – în obiș nuinţă. au fost amândoi de două 
ori la Mănăstirea Koseliovo, însoţiţi de zece pâ‑
nă la cincisprezece per soa ne, printre care și unii 
care nu se mai împărtășiseră de 10‑l2 ani. acum 
o lună și jumătate, soţia lui Serghei Iva no vici, 
Praskovia avdotievna, a în ceput să le re proșeze 
că au luat calea bisericii și că s‑au împrietenit cu 
mine. Mai de curând însă, biata de ea, se lupta 
bărbătește cu ne putinţele, s‑a pocăit, s‑a împăr‑
tășit cu Sfintele, de‑via ţă‑dă tătoarele lui hristos 
taine. În timpul discuţiilor, ci tim din evanghe‑
lie, din epistolele Sfinţilor apostoli, din volumul 
întâi al Filocaliei și din alte cărţi ziditoare de su‑
flet. Mă aflu în situaţia de a fi în centrul acestor 
în tâl niri. Cred că din această cauză nu se vor ale‑
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ge cu nimic vă tămător, dacă Dumnezeu mă va 
feri de păcatul de a‑i fi dus, prin ceva, în ispită. 
Din partea mea, mă străduiesc să le port dragos‑
te în tru Dom nul. Începe anul 1925!”

8 ianuarie 1925:
„Ieri m‑am întâlnit cu reprezentanţii Sovie‑

tului bise ri cesc parohial din Sianovo. am aflat 
de la ei că părin te le pro topop le‑a promis să fa‑
că un raport favorabil pe ca re să‑l trimită Prea‑
sfinţitului pentru a li se satisface do rin ţa de a le 
deveni preot paroh. Le‑a sugerat ca, atunci când 
se vor duce cu ce rerea la cancelaria Preasfinţitu‑
lui, să‑și asu me obligaţia de a întreţine două per‑
soane. și bi neînţeles să specifice în ce rere nume‑
le can didatului pe care și‑l doresc. Ieri mi‑au fă‑
cut cinstea de a mă propune ofi cial, iar eu mi‑am 
dat consimţă mântul. aseară m‑a vi zi tat Serioja, 
i‑am spus ce mi s‑a pro pus, și s‑a întristat. re‑
gret că va tre bui să‑i părăsesc pe acești oameni, 
pe care îi iubesc în Dom nul, dar, pe de altă par‑
te, mă simt atras de această no uă slujire. Îmi pa‑
re rău de el, mă tem că în loc să se mân tu iască, 
se va afunda și mai mult în pă cat. Încerc să pun 
totul pe seama voinţei lui Dum ne zeu și a nemăr‑
ginitei Sale mi lo sârdii. Dacă Domnul nu mă va 
lăsa să plec de aici, o va fa ce rându ind să cad la 
exa men sau în vreun alt fel, iar pen tru examen 
nu mă simt din cale‑afară de pregătit. Ieri, omul 
de serviciu a pier dut cheile de la bise rică. acum 
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biserica este încuiată, nu putem intra în ea decât 
spărgând lacă tul.”

11 ianuarie 1925:
„Ce înseamnă să‑ţi plângi păcatele cu «ini‑

ma zdro bi tă»? În slavonă, cuvântul înseamnă 
să spargi, să mă run ţești ceva (fără să distrugi 
în totalitate). Inima trebuie să ne fie zdro bită ca 
de cea mai mare nenorocire, când Îl mâ niem pe 
Dumnezeu și atunci trebuie să deplângem fap‑
tul de a fi ajuns până aici. Întocmai ca un logod‑
nic ca re deplânge moartea iubitei sale, jelind pâ‑
nă la «zdro bi rea inimii», noi trebuie să ne plân‑
gem mintea pentru că a făcut să ni se în vârtoșeze 
sufletul din cauza păcatelor. Întocmai ca logod‑
nica ce‑și plânge logodnicul pe care și l‑a pierdut 
înainte de nuntă și de a cunoaște patul nup ţi al, 
așa și sufletul nostru trebuie să se zdrobească, 
tân jind după Domnul. Inima noas tră este ase‑
menea unei trestii rupte de pe malul unui râu, 
care trăiește cu spaima că s‑ar putea usca de tot 
din cauza rupturii și a arșiţei pă ca te lor care a su‑
flat peste ea, amenin ţând‑o să fie luată și pur‑
tată de vânt departe de rădăcina din care a prins 
vi aţă. Nu‑i mai rămâne decât să stea trează și 
să nădăjdu ias că așteptând venirea «Mirelui tâ‑
năr» care să o în drep te după ce a fost frântă de 
păcate, adiind deasupra ei o boa re dătătoare de 
har. fie ca mintea și inima noastră să se pătrun‑
dă de conștiinţa poverii păcatelor și să se umple 
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de tristeţea de a‑și fi pierdut Logodnicul ceresc, 
Cel mai fru mos dintre fiii oamenilor. Cum să în‑
ţelegem această ale gorie? Că suntem orbi și că 
am pierdut dru mul către ade văr. Suntem vici‑
oși, impregnaţi de păcat în toată fi in ţa noastră 
sufle tească și trupească; senti mentele pe ca re le 
naște și le nu trește inima noastră se îndreaptă în‑
tr‑o di recţie greșită, ase menea unor ochi bolnavi 
(ochii care nu pot distinge între ele culorile) și de 
aceea adevărul și tot ce este firesc ni se pare ne‑
firesc și fals.”

11 ianuarie 1925, sâmbăta seara:
„Mi‑e sufletul pustiu, inima apăsată de pă‑

cat... Dacă aș pu tea să plâng, să suspin, să simt 
durere, dar nu pot. Vai mie, Doamne! Ce să fac? 
Îmi ies mereu din fire, mă su păr, de ce? Pentru 
ce, pe cine? Pe un gândac, pe care, ia tă, îl văd 
urcându‑se pe perete... Mă doboară somnul și 
tru pul care cere odihnă. Ce să fac? Scapă‑mă, 
Doamne, că pier!”

12 ianuarie 1925:
„am fost la Sianovo. Le‑am scris scrisoarea 

și an ga ja  mentul adresate Preasfinţitului referi‑
toare la nu mirea mea și la hirotonia întru pre‑
ot. Mi‑am dat cuvântul să‑mi dau și viaţa pentru 
păstoriţi, cu condiţia să‑mi dea as cul ta re. Dacă 
ţi‑ai dat cuvântul, ţine‑ţi‑l! există acolo, pe cât se 
pare, oa meni simpli, credincioși.”
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21 ianuarie 1925:
„La Narovciat, dosarul celor de la Sianovo și 

al meu, fi  rește, pare să nu meargă bine, proba‑
bil că exista pie dici. totuși, trebuie să mă pre‑
gătesc de examen. De ce să fiu trist? Ce‑ar tre‑
bui să mă preocupe? Nimic. Scopul vie ţii noas‑
tre este de a‑L slăvi pe Dumnezeu. Slă veas că‑Se 
Dom nul, Dumnezeul meu în toată fapta noas tră 
și în tot gândul! Sufăr fiindcă mă știu păcătos și 
că prin mi ne nu se proslă vește numele Domnu‑
lui. Dar dacă prin fap tele mele păcă toase nu se 
proslăvește numele Lui, mă car am dorinţa de a o 
face! Doamne! Preaslă vește‑te, fie înjosindu‑mă, 
fie înălţându‑mă, după cum Îţi este vo ia și după 
cum consideri că‑mi este mai de folos.

om de nimic, jalnic și singur ce sunt! Preaslă‑
vește‑L pe Domnul! De ești sărman, preaslăveș‑
te‑L prin neago ni sire și prin răbdare; de ești în‑
destulat, preaslă vește‑L prin faceri de bine; dacă 
îţi este prinsă mintea într‑o lu cra re binecuvânta‑
tă, preaslăvește‑L muncind cu răbdare pen tru nu‑
mele Lui; dacă mintea îţi este slobodă, prea slă veș‑
te‑L prin rugăciune și prin strigare de laudă. Da‑
că te bu curi tu însuţi de slavă și respect, înalţă‑le 
pe acestea în tru slava Dulcelui Iisus; slava cea ca‑
re ni se aduce no uă ne înjosește pe noi și faptele 
noastre (așa se întâmplă de fiecare dată). Să ne 
smerim în faţa smereniei Sale, a Ce lui ascultător, 
a Celui care S‑a lăsat răstignit. Slavă ţie, Doam‑
ne! Slavă ţie, Doamne! Slavă ţie, Doamne!”
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24 ianuarie 1925, vineri:
„Ieri am fost la Preasfinţitul, împreună cu 

reprezen tan ţii Sovietului parohial bisericesc din 
Sianovo. S‑a re a  lizat un acord între aceștia și pa‑
rohul de la Mo nas tar s koe în sensul că acesta din 
urmă va sluji la Sianovo pâ nă la Du minica to‑
mii. Mie mi s‑a spus să mă pregătesc de exa men, 
fiindcă de îndată ce mă voi fi pre gătit, va fi che ‑
mată comisia de examinare.

Puţin câte puţin încep să‑mi însușesc obiec‑
tele pro gra mei de examen. Uneori învăţ într‑o 
dispoziţie obiș nui tă, alteori simt că ceea ce ci‑
tesc începe să‑mi placă. Ca te his mul face lumi‑
nă în viaţa duhovnicească, îţi arată calea pe ca‑
re trebuie să mergi; istoria Bisericii o parcurg cu 
dra gos te de Biserică și de slujitorii ei. Miercuri 
seară a trecut pe la mine șeful miliţiei, președin‑
tele Sovietului să tesc, Mi hail Sergheevici Kolov, 
și Konstantin gri go rie vici, mem bru al Partidu‑
lui Comunist din rusia. Se rio ja și Sio ma și în‑
că vreo două per soane erau la mine; stă team de 
vorbă, ca de obicei, despre mântuire. «Ce faceţi 
aici? ţi neţi adu na re?», m‑a întrebat miliţia nul. 
I‑am spus că nu ţi nem nici o adu nare. a răsfoit 
căr ţile pe care le aveam pe ma să, a vrut să știe ce 
citim. N‑a zis nimic. Dar ce‑avea de zis? Lite ra‑
tu ra cea mai nevino vată: Evan ghe lia, Ca te his mul, 
Călăuza prac tică pentru preot etc. a do ua zi, prie‑
tenii mei au fost aver tizaţi să nu se mai încurce 
cu popii.”


