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I

1. Vreai să ştii cine-i mîndru?
- cel care nu vrea să asculte de sfatu-

rile nimănui.

2. Vreai să afli care lucru este cel mai în-
grozitor din toate?

- Căinţa întîrziată.

3. Vreai să afli ce este mai bun din toate?
- Pocăinţa neîncetată.

4. Vreai să afli care suferinţe sînt cele 
mai amare?

- Cele născute din propriile noastre ră-
tăciri.
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5. Vreai să afli care fericire este cea mai 
înaltă?

- Cea pentru care ne-am lepădat de noi 
înşine.

6. Vreai să afli cînd poţi trăi uşor şi fe-
ricit?

- Cînd în inimă nu este nimic decît 
Dumnezeu.

7. Vreai să afli cînd este greu şi chinuitor 
a trăi?

- Cînd ai de toate, dar nu-L ai pe Dum-
nezeu.

8. Vreai să afli ce este fericirea?
- Este atunci cînd noi mergem după 

Dumnezeu.

9. Vreai să afli ce este nefericirea?
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- Este atunci cînd Dumnezeu merge 
după noi.

10. Vreai să cunoşti iubirea Dumneze-
iască?

- Învaţă-te să nu te mîndreşti. 

11. Vreai să afli ce înseamnă să te încre-
dinţezi lui Dumnezeu? 

- Să nu ai frică în faţa primejdiilor.

12. Vreai să afli ce este cel mai dorit?
- Liniştea în Hristos.
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II

1. Vreai să-l cunoşti pe cel smerit?
- Este cel mai neobservat din toţi.

2. Vreai să afli ce este cel mai uşor?
- A te lăuda.

3. Vreai să ştii ce este de niciun folos?
- Inima omorîtă de patimi.

4. Vreai să afli ce este cel mai necesar?
Inima care începe să trăiască în harul 

lui Dumnezeu.

5. Vreai să afli ce este veselia lumească?
- Dans pe propriul mormînt.
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6. Vreai să afli trăsăturile inimii cuprin-
se de cele lumeşti?

- Inima care şi-a făcut din lumea aceas-
ta un idol şi s-a lipit de rău.

7. Vreai să afli ce este răul?
- Este „Eu”-l nostru rău. Renunţă la el 

şi răul îşi va pierde puterea.

8. Vreai să afli ce este binele?
- Iubirea faţă de Dumnezeu. Iubeşte-L 

şi El te va ajuta să devii bun.

9. Vreai să afli cum să-L iubeşti pe Dum-
nezeu? 

- Uită pentru totdeauna de lumea 
aceasta.

10. Vreai să afli ce este lumea aceasta?
- Vei muri şi vei afla.
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11. Vreai să afli cum să biruieşti lumea 
aceasta?

- Leapădă-te de sine.

12. Vreai să afli taina lepădării de sine?
- Încredinţează-te pe deplin lui Hris-

tos.
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III

1.Vreai să înveţi a răbda?
- Spune-ţi: “Voi răbda o mie de ani, 

apoi îmi va fi mai uşor”.

2. Vreai să înveţi rugăciunea?
- Fă-te nicovală în mîinile lui Dumne-

zeu.

3. Vreai să te înveţi să-L iubeşti pe Dum-
nezeu?

- Dă-ţi inima ta în cuptorul iubirii 
dumnezeieşti.

4. Vreai să înveţi rugăciunea desăvîrşi-
tă?
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- Învaţă-te să trăieşti fără cugete rele şi 
să-I mulţumeşti Domnului pentru toate.

5. Vreai să înveţi încrederea în Dumne-
zeu?

- Prefă scîrbele şi bucuriile tale în ru-
găciune.

6. Vreai să înveţi smerenia?
- Învaţă-te să-ţi păstrezi pacea sufletu-

lui, cînd nu eşti luat în seamă.

7. Vreai să înveţi să fii liber de griji?
- Trăieşte acolo unde te va aduce Dum-

nezeu.

8. Vreai să înveţi să fii fără de patimi?
- Învaţă-te să asculţi liniştit totul ce-ţi 

vor spune.

9. Vreai să înveţi să fii fără frică?
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- Dobîndeşte harul lui Dumnezeu şi 
vei vedea că în Hristos nu este nicio 
frică. 

10. Vreai să înveţi a trăi în bucurie du-
hovnicească?

- Să nu ai dorinţa de a insista asupra 
voii tale.

11. Vreai să înveţi să nu insişti asupra 
voii tale?

- Învaţă-te să-L auzi pe Hristos.

12. Vreai să înveţi să-L auzi pe Hris-
tos?

- Caută tăcerea, căci Hristos se află în 
tăcere.
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 IV

1. Vreai să afli care viaţă este cea mai 
bună?

- Cea mai bună viaţă – e cea duhovni-
cească.

2. Vreai să afli cum să înveţi a trăi viaţa 
duhovnicească?

- Întotdeauna să ai gîndul că eşti în 
faţa lui Dumnezeu.

3. Vreai să afli cum să petreci mereu în 
faţa Domnului?

- Există numai un singur mijloc - în-
vaţă rugăciunea neîncetată.
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4. Vreai să înveţi rugăciunea neîncetată?
Învaţă-te să ţii mereu în minte cuvintele 

preţioase şi sfinte ale rugăciunii lui Iisus: 
“Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă”.

5. Vreai să înveţi a ţine neîncetat în min-
te aceste cuvinte preţioase?

- Deprinde-te să fii permanent întru 
această sfîntă lucrare.

6. Vreai să înveţi cum să practici neînce-
tat rugăciunea lui Iisus? 

- Învaţă să fii întotdeauna atent faţă de 
inima ta. 

7. Vreai să înveţi să fii atent întotdeau-
na faţă de inima ta?

- Învaţă-te să fii mereu atent către sine 
şi, pe cît este cu putinţă, să nu fii distrat.

8. Vreai să te înveţi să fii mereu atent 
către sine şi să nu fii distrat?
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- Uită de lume pe cît poţi şi atunci nu 
vei fi distrat.

9. Vreai să uiţi de lume şi să nu fii distrat?
- Nu ţine în inimă pe nimeni şi nimic, 

decît pe Hristos.

10. Vreai să înveţi cum să nu ţii în inimă 
pe nimeni şi nimic, decît pe Hristos?

- Uită definitiv de tine, pe cît îţi este 
cu putinţă.

11. Vreai să uiţi definitiv de tine?
- Iubeşte-L pe Hristos cu toată inima 

ta, ca Hristos să intre în ea.

12. Vreai să-L iubeşti pe Hristos cu toa-
tă inima ta?

- Dăruieşte-I pe deplin inima ta lui 
Hristos şi El va intra în ea şi te va învăţa 
Iubirea Dumnezeiască.
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V

1. Vreai să înţelegi ce poate să ne dea 
susţinere şi sprijin în viaţă?

- Susţinere şi sprijin în viaţă ne poate da 
doar aceea pentru care merită să trăieşti.

2. Vreai să înţelegi pentru ce merită să 
trăieşti?

- Se merită să trăieşti pentru a te con-
vinge că în Dumnezeu nu există moarte.

3. Vreai să înţelegi fără de ce nu se poate trăi?
- Nu se poate trăi fără a-L cunoaşte pe 

Dumnezeu: fără această cunoaştere nu poţi 
evita rătăcirea şi deznădejdea în viaţă.

4. Vreai să scapi de rătăcire şi deznădej-
de în viaţă?
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- Tinde să îndeplineşti tot ce aşteaptă 
de la tine Dumnezeu.

5. Vreai să înţelegi ce aşteaptă de la tine 
Dumnezeu?

- Îndeplinirea făgăduinţei dumneze-
ieşti despre dobîndirea vieţii veşnice, 
care nu are moarte.

6. Vreai ca şi asupra ta să se împlinească 
făgăduinţele dumnezeieşti?

-Tinde să lepezi stricăciunea şi să în-
viezi în Hristos.

7. Vreai să înţelegi ce înseamnă să lepezi 
stricăciunea şi să înviezi în Hristos?

- Cunoaşte-L şi îndrăgeşte-L pe Hris-
tos – şi ţi se va descoperi încă aici pe 
pămînt, viaţa veşnică.

8. Vreai să înţelegi ce înseamnă să-L cu-
noşti şi să-L îndrăgeşti pe Hristos?

- Încredinţează-i lui Hristos toată via-
ţa şi suflarea ta.
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9. Vreai să înţelegi ce înseamnă să-I în-
credinţezi lui Hristos toată viaţa şi sufla-
rea ta?

- Închină-ţi sufletul în deplină ascultare 
faţă de Biserică şi de părintele duhovnic.

10. Vreai să înţelegi ce înseamnă asculta-
rea faţă de Biserică şi de părintele duhovnic?

- Să te faci una cu Biserica şi cu părin-
tele duhovnic, întru Duhul Sfînt.

11. Vreai să înţelegi ce înseamnă să fii 
una cu Biserica şi cu părintele duhovnic, 
întru Duhul Sfînt?

- Aceasta înseamnă să găseşti în viaţă 
o susţinere şi un sprijin nezdruncinat, ne-
clintit, nebiruit şi să dobîndeşti mîntuirea.

12. Vreai să înţelegi ce înseamnă să do-
bîndeşti mîntuirea?

- Desprinde-ţi mîinile cu care te ţii de 
această lume deşartă şi apucă-te de Hristos.
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VI

1. Vreai să înveţi să biruieşti patimile?
- Nu lupta cu ele, dar învaţă-te să nu 

te temi de ele.

2. Vreai să înveţi să nu te temi de patimi?
- Învaţă-te să nu le atragi nicio atenţie.

3. Vreai să înveţi cum să nu le atragi pati-
milor nicio atenţie?

- Îndreaptă-ţi atenţia în întregime asu-
pra rugăciunii neîncetate şi, pe cît îţi este 
cu putinţă, îndrăgeşte curăţia sufletului.

4. Vreai să te înveţi cum să fii atent în 
întregime?

- Învaţă-te cu smerenie, cumpătare şi cu 
răbdare nesfîrşită să înfrunţi, pe cît îţi este cu 
putinţă, năvălirea patimilor şi a cugetelor.
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5. Vreai să înfrunţi cu smerenie, cumpă-
tare şi cu răbdare nesfîrşită năvălirea pati-
milor şi a cugetelor?

- Învaţă-te cu bărbăţie să înfrunţi nă-
vălirea patimilor şi a cugetelor, iarăşi şi 
iarăşi dobîndind răbdarea, în pofida tu-
turor căderilor şi înfrîngerilor.

6. Vreai să înveţi cu bărbăţie să înfrunţi 
năvălirea patimilor?

- Învaţă-te să atragi harul dumneze-
iesc prin păzirea cu răbdare a atenţiei şi 
prin rugăciunea neîncetată.

7. Vreai să ştii cum să atragi harul dum-
nezeiesc?

- Învaţă-te cu smerenie şi blîndeţe să 
chemi harul în ajutor, aflîndu-te în rugă-
ciune neîncetată.

8. Vreai să înveţi cum să chemi în ajutor 
harul dumnezeiesc?

- Învaţă-te să-L iubeşti pe Hristos, pe 
cît îţi este cu putinţă.
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9. Vreai să înveţi cum să-L iubeşti pe 
Hristos, pe cît îţi este cu putinţă?

- Învaţă-te cu smerenie să aştepţi ve-
nirea Lui, ca să-L primeşti în suflet cu 
mare mulţumire şi dorinţă.

10. Vreai să înveţi cu smerenie să aştepţi 
venirea lui Hristos?

- Lipeşte-te de Hristos cu tot sufletul şi 
nu te despărţi de El nici pentru o clipă.

11. Vreai să înveţi să te lipeşti de Hristos 
cu tot sufletul?

- Învaţă-te mereu, cu nădejde neclin-
tită să-I încredinţezi lui Hristos întreaga 
viaţă şi neputinţele tale.

12. Vreai să înveţi cum să-I încredinţezi 
mereu lui Hristos întreaga viaţă şi neputin-
ţele tale?

- Permite-I lui Hristos să te păzească 
şi El Însuşi o să te elibereze de toate pa-
timile şi neputinţele.
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VII

1. Vreai să înveţi să-ţi aminteşti neînce-
tat de Dumnezeu?

- Orice vei face, ataşează-te de Hristos 
cu toată inima.

2. Vreai să te ataşezi de Hristos cu toată 
inima?

- Învaţă iscusinţa cea mai înaltă: să 
trăieşti fără gînduri rele şi pasiuni, ţinîn-
du-te de Hristos cu toată inima.

3. Vreai să te înveţi să trăieşti fără cuge-
te  rele şi pasiuni?

- Învaţă-te să păstrezi rugăciunea în 
tot lucrul şi în toate împrejurările.
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4. Vreai să înveţi să păstrezi rugăciu-
nea?

Învaţă-te prin rugăciunea neîncetată 
să alungi mereu cugetele şi pasiunile de-
şarte.

5. Vreai să înveţi întotdeauna să alungi 
cugetele rele şi pasiunile deşarte?

- Învaţă-te să-le urăşti ca pe ucigaşii 
sufletului tău.

6. Vreai să înveţi să urăşti cugetele şi le-
găturile lumeşti?

- Iubeşte curăţia şi nevinovăţia sufle-
tului, pe cît îţi este cu putinţă.

7. Vreai să înveţi curăţia sufletului?

- Învaţă-te să răbzi orice suferinţă şi 
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durere, atunci cînd vei alunga gîndurile 
şi pasiunile deşarte. 

8. Vreai să înveţi cum să înfrunţi cu răb-
dare orice suferinţă şi durere, cînd vei alun-
ga cugetele şi legăturile lumeşti?

- Învaţă-te să nu deznădăjduieşti ni-
ciodată cînd nu-ţi va reuşi să alungi 
gîndurile şi pasiunile deşarte şi să aş-
tepţi cu nădejde neclintită ajutorul lui 
Dumnezeu.

9. Vreai să înveţi să ai nădejde neclintită 
în ajutorul lui Dumnezeu?

- Învaţă cu hotărîre neclintită în ori-
ce moment să-ţi dai viaţa pentru iubirea 
faţă de Hristos şi să mori, păzindu-ţi su-
fletul de gînduri şi pasiuni deşarte.
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10. Vreai să înveţi cu hotărîre neclintită 
în orice moment să-ţi dai viaţa pentru iu-
birea faţă de Hristos şi să mori, păzindu-ţi 
sufletul de gînduri şi pasiuni deşarte?

- Pregăteşte-te să mori neîncetat re-
nunţînd la toate gîndurile şi pasiunile 
deşarte, pentru a rămîne în iubirea faţă 
de Hristos.

11. Vreai să mori pentru a rămîne în iu-
birea lui Hristos şi pentru ca să trăieşti veş-
nic?

- Leapădă-te de tine însuţi în acest 
moment şi de toate cugetele şi pasiuni-
le deşarte, pentru a rămîne în iubirea lui 
Hristos.

12. Vreai să te lepezi de tine însuţi şi de 
toate gîndurile tale, chiar în acest moment 
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pentru a rămîne în iubirea lui Hristos?
- Uită pentru totdeauna de tine şi de 

toată lumea şi începe să trăieşti doar 
pentru Domnul Iisus Hristos, fără a avea 
careva gînduri şi pasiuni, şi vei trăi veş-
nic de acum şi în vecii vecilor.





VIII

1. Vreai să te apropii de Dumnezeu?
- Învaţă-te să-I mulţumeşti Domnului, 

fiindcă nu este nimic mai înalt decît o 
iubire recunoscătoare.

2. Vreai să trăieşti nedespărţit de Dum-
nezeu?

- Nu dori nimic, decît pe Dumnezeu şi 
să nu ai nimic decît pe Dumnezeu. 

3. Vreai să le vorbeşti urechilor oameni-
lor?

- Vorbeştele prin cuvinte.

4. Vreai să vorbeşti inimilor oamenilor?
- Vorbeştele prin exemplu propriu.
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5. Vreai să-i iubeşti pe toţi oamenii?
- Uneşte-te cu inimile lor.

6. Vreai să te uneşti cu inimile tuturor 
oamenilor?

- Roagă-te ca nici un om să nu-şi piar-
dă sufletul.

7. Vreai să te rogi ca nici un om să nu-şi 
piardă sufletul?

- Depărtează-te de lume şi fă-te mo-
nah.

8. Vreai să devii un călugăr adevărat?
- Străduie-te ca în sufletul tău să se să-

lăşluiască Hristos.

9. Vreai ca în sufletul tău să se sălăşlu-
iască Hristos?

- Străduie-te să te asemeni lui Hristos, 
pe cît îţi este cu putinţă.
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10. Vreai să te asemeni lui Hristos?
- Străduie-te să intri în Taina Dumne-

zeirii Lui.

11. Vreai să intri în taina dumnezeirii 
lui Hristos?

- Biruie înţelepciunea lumească şi 
Hristos nu va întîrzia Să Se descopere 
ţie. Pentru ca tu să-L iubeşti pe El din 
toată inima ta, din tot sufletul tău şi din 
tot cugetul tău.

12. Vreai să-L iubeşti pe Hristos din toa-
tă inima ta, din tot sufletul tău şi din tot 
cugetul tău?

- Caută ceea ce îi este plăcut lui Hris-
tos şi tu Îl vei iubi pe El din toată inima 
ta, din tot sufletul tău, şi din tot cugetul 
tău.
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IX

1. Vreai să înţelegi ce înseamnă adevăra-
ta lepădare?

- Lepădarea de lume pentru iubirea 
faţă de Dumnezeu şi aproapele.

2. Vreai să înţelegi ce este falsa lepădare?
-Lepădarea de lume pentru nedorinţa 

de a purta neputinţele aproapelui.

3. Vreai să înveţi lepădarea adevărată?
Caută să găseşti mîngîiere doar în 

Unul Dumnezeu.

4. Vreai să înveţi să nu te mînii?
- Învaţă-te să înţelegi că tot ce se pe-

trece cu tine este lăsat de Dumnezeu se 
întîmplă din voia lui Dumnezeu şi după 
pronia Lui.
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5. Vreai să înveţi să vezi că tot ce se înt-
împlă cu tine are loc după voia şi pronia lui 
Dumnezeu?  

- Învaţă-te să-i vezi pe toţi oamenii ca 
fiind buni, iar pe tine ca fiind unicul vi-
novat pentru toate nenorocirile tale.

6. Vreai să înveţi să-i vezi pe toţi oame-
nii fiind buni?

- Învaţă-te să vezi că tot răul este în 
tine, iar Dumnezeu prin oameni, cu mi-
lostivire te vindecă de neputinţele tale.

7. Vreai să vezi că Dumnezeu, prin oa-
meni,  cu milostivire te vindecă de neputin-
ţele tale?

- Învaţă-te permanent să te corectezi 
doar pe tine.

8. Vreai să înveţi cum întotdeauna să te 
corectezi doar pe tine?

- Învaţă-te să înţelegi că atunci cînd te 
corectezi, te ajuţi şi pe tine şi pe aproapele.
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9. Vreai să înveţi să te ajuţi şi pe tine şi 
pe aproapele?

- Învaţă-te să tai toate gîndurile, do-
rinţele şi patimile cu ajutorul rugăciunii 
neîncetate.

10. Vreai să înveţi să tai totdeauna gîn-
durile, dorinţele şi patimile cu ajutorul ru-
găciunii neîncetate?

- Îndrăgeşte să te afli permanent în li-
nişte fără gînduri, dorinţe şi patimi.

11. Vreai să înveţi să te afli permanent 
în linişte fără gînduri, dorinţe şi patimi?

- Îndrăgeşte să dobîndeşti adevărata li-
nişte a lui Hristos, ceea ce lumea această 
deşartă nu ne poate da.

12. Vreai să dobîndeşti pacea şi liniştea 
lui Hristos?

- Învaţă-te să-L rogi zi şi noapte pe 
Domnul şi Mîntuitorul nostru Iisus Hris-
tos să-ţi descopere taina păcii şi liniştii 
dumnezeieşti, pe care această lume tre-
cătoare niciodată nu ţi le poate da. 
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X

1. Vreai să înţelegi ce este singurătatea 
adevărată?

Această singurătate este atunci cînd 
exişti doar tu şi Dumnezeu.

2. Vreai să afli ce este singurătatea falsă?
- Este acea singurătate cînd exişti doar 

tu fără Dumnezeu.

3. Vreai să afli ce este adevărata părăsire 
a lumii?

- Atunci cînd Însuşi Dumnezeu îl ea 
pe om din această lume.

4. Vreai să afli ce este falsa părăsire a 
lumii?

- Atunci cînd omul singur cu propri-
ile puteri încearcă să se elibereze de 
această lume.
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 5. Vreai să te înveţi adevărata părăsire 
a lumii?

- Roagă-L pe Domnul Iisus Hristos să 
te elibereze de această lume minciunoa-
să şi deşartă – şi El îţi va îndeplini rugă-
mintea şi lumea niciodată nu va putea să 
te cuprindă. 

6. Vreai să te înveţi adevărata singură-
tate?

- Leapădă toate gîndurile, dorinţele şi 
patimile după pragul cămeruţei inimii.  

7. Vreai să lepezi toate gîndurile, dorin-
ţele şi patimile după pragul chiliei inimii?

- Învaţă-te să lepezi  toate gîndurile, 
dorinţele şi patimile după pragul chiliei 
inimii.

8. Vreai să înveţi să lepezi toate gînduri-
le, dorinţele şi patimile după pragul chiliei 
inimii?

- Învaţă-te să păstrezi chilia inimii liberă 
de toate gîndurile, dorinţele şi patimile.
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9. Vreai să înveţi cum să păstrezi chilia 
inimii liberă de toate gîndurile, dorinţele şi 
patimile?

- Pune un paznic neadormit la uşa ini-
mii tale.

10. Vreai să înveţi să ţii un paznic nea-
dormit la uşa inimii tale?

- Fă atenţia să-ţi fie acel paznic nea-
dormit la uşa inimii tale, care să nu per-
mită să intre hoţii şi ucigaşii: gîndurile, 
dorinţele şi patimile. 

11. Vreai să ai atenţie neadormită la uşa 
inimii tale?

- Întăreşte atenţia ta cu rugăciunea 
neîncetată către Domnul nostru Iisus 
Hristos.

12 Vreai să înveţi să te rogi neîncetat?
- Dăruieşte toată inima ta Domnului 

Iisus Hristos – şi El va intra prin rugă-
ciunea neîncetată în inimă şi Îşi va face 
în ea sălaşul Său.
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XI

1. Vreai să te înveţi să fii milostiv?
- Învaţă-te să ierţi pe toţi oamenii.

2. Vreai să înveţi să ierţi pe toţi oame-
nii?

- Învaţă-te să-ţi vezi răul care zace în 
tine.

3. Vreai să înveţi să-ţi vezi răul care zace 
în tine?

- Învaţă-te să priveşti în conştiinţa ta 
şi să vezi răul în tine, iar nu în alţii. 

4. Vreai să înveţi să te vezi pe tine?
- Învaţă-te să înţelegi că anume tu eşti 
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rădăcina şi izvorul tuturor relelor, pe 
care trebuie să le dezrădăcinezi.

 5. Vreai să înveţi să te pedepseşti pe 
tine?

- Învaţă-te să permiţi oamenilor să-ţi 
facă observaţie şi să te înjosească.

6. Vreai să înveţi să suporţi cu bunăvo-
inţă toate observaţiile şi înjosirile?

- Învaţă-te să înţelegi: pentru faptul că 
încă nu L-ai cunoscut pe Dumnezeu, anume 
tu eşti rădăcina şi izvorul tuturor relelor.

7. Vreai să înveţi să-L cunoşti pe Dum-
nezeu?

- Învaţă-te să-ţi curăţi definitiv inima 
de întinare şi păcat.

 8. Vreai să-ţi curăţi inima de întinare şi 
păcat?
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- Învaţă-te să dezrădăcinezi din inimă 
toate felurile de gînduri, dorinţe şi patimi. 

9. Vreai să dezrădăcinezi din inimă toate 
felurile de gînduri, dorinţe şi patimi?

- Învaţă rugăciunea neîncetată.

10. Vreai să înveţi rugăciunea neîncetată?
- Învaţă să nu te jeleşti pe tine.

11. Vreai să înveţi să nu te jeleşti pe 
tine?

- Zilnic pune un început nou: să ai o 
inimă iubitoare şi milostivă.

12. Vreai să ai o inimă iubitoare şi mi-
lostivă?

- Să nu doreşti cu nimic să-L superi pe 
Hristos – şi harul Său nu va întîrzia să-ţi 
transforme inima ta cruntă şi îndărătni-
că într-o inimă capabilă să iubească pe 
aproapele.
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XII

1. Vreai să înţelegi cum să-i ajuţi pe alţii 
şi pe tine?

- Mori pentru tine şi trăieşte pentru 
alţii.

2. Vreai să înţelegi ce înseamnă să mori 
pentru tine?

- Permite-i harului să lucreze în tine.

3. Vreai să înţelegi ce înseamnă “să lucre-
ze harul în tine”?

- Fii întotdeauna gata să te lepezi de 
tine şi de cugetarea ta, ca să poţi primi 
harul dumnezeiesc.

4. Vreai să înţelegi ce înseamnă să fii 
gata să te lepezi de tine?

- Să nu ai încredere în tine ci întru toate 
să te încredinţezi harului dumnezeiesc.
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5. Vreai să înţelegi ce înseamnă să te în-
credinţezi întru toate harului dumnezeiesc?

- Să înţelegi direct şi nemijlocit că 
toate acţiunile harului dumnezeiesc se 
fac cu înţelepciune şi spre folosul nostru 
şi al aproapelui.

6. Vreai să înţelegi ce înseamnă să cu-
noşti direct şi nemijlocit toate acţiunile ha-
rului dumnezeiesc?

- Să te afli în rugăciune neîncetată 
după darul Sfîntului Duh.

7. Vreai să înţelegi ce înseamnă să te afli 
în rugăciune neîncetată?

- Să ai inima curată de toate gînduri-
le, dorinţele şi patimile prin rugăciunea 
neîncetată.

8. Vreai să ştii cum este o inimă curată 
prin rugăciunea neîncetată?

- Inima care direct şi nemijlocit deo-
sebeşte acţiunile harului dumnezeiesc 
de falsficările şi imitaţiile  diavolului.
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9. Vreai să ştii cum este inima care direct 
şi nemijlocit deosebeşte acţiunile harului 
dumnezeiesc?

- Inima paşnică, bunăvoitoare, blîndă, 
smerită şi înjosită. 

10. Vreai să ştii cum este inima care a 
primit falsificarea şi imitaţia diavolului?

- Inima mîndră, supărăcioasă, neliniş-
tită şi mînioasă.

11. Vreai să ştii cu ce se aseamănă inima 
mîndră, supărăcioasă, neliniştită şi mînioasă?

- Astfel de inimă se aseamănă cu dia-
volul.

12. Vreai să ştii cu cine se aseamănă ini-
ma paşnică, bunăvoitoare, blîndă, smerită 
şi înfrîntă?

Aşa inimă înfrîntă şi smerită este ase-
menea Domnului şi Mîntuitorului nostru 
Iisus Hristos.

Amin.
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