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Cuvântul al VII-lea

Despre poc\in]\ [i str\pungerea inimii

1. De cugetul curviei cine îl va slobozi pe păcătos ca să
fie liber, fără numai leacul cel mai de seamă și cel mai bun
al pocăinței? Căci și profetul, greșind, s-a folosit de această
practică, zicând cu lacrimi: „Spăla-voi în fiecare noapte patul
meu, cu lacrimile mele așternutul meu voi uda”1. Căci și uce-
nicii medicilor obișnuiesc să poruncească buna rânduială a
mâncărurilor pentru fiecare dintre boli, fiindcă prin neorân-
duiala lor, rana ajunge la mai rău. La fel și patimile sufletești,
prin beții și ospețe fără sațiu, lucrează o cangrenă de nevin-
decat. Dar, cu înfrânarea prin virtuți, aceste patimi se ușurează
prin cuvântul potrivit al mângâierii. Doctorul ceresc vindecă,
precum zice prin profet: „Eu rănesc și Eu tămăduiesc”2.

2. Dar trebuie să Îl avem în vedere pe Hristos, Cel mai bun
doctor al sufletelor noastre, cum curăță cangrena și șterge
puroiul rănii putrede. Căci iată vindecarea mântuitoare a
Sfântului Pavel, care se abătuse și, vătămat fiind de necredință
prin râvna cea față de lege, de voie s-a supus neorânduielii,
alergând la întuneric. Și apoi astfel Iubirea de oameni un-
gându-l și cerând acela putere, a aflat-o pe aceasta prin po-
căință, când a zis: „Ce să fac, Doamne?”3. Pentru aceea și aude:
„intră în Damasc și acolo ți se va spune ce să faci”. Pentru
aceea, punându-se în rânduială prin post de trei zile, și-a
ușurat sufletul, făcându-l pe el mai încercat prin rugăciune,

1   Ps. 6, 6. 
2   Deut. 32, 39. 
3   Fapte 9, 6. 
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iar prin punerea mâinilor lui Anania și prin căderea sol-
zilor, a văzut limpede. Căci așa cum cel ce suferă durere se
vaită în prezența doctorului care face tăierea, la fel vezi-mi și
pe locuitorii Ninivei, cărora li se interzisese să mai trăiască,
rugându-L pe Dumnezeu, de a căror rană – a bărbaților și a
femeilor, a pruncilor și dobitoacelor –, îndurându-Se Dum-
nezeu, a încetat urgia cea aprinsă, biruită de negrăita mi-
lostivire și bunătate. Căci cuvântul pustiirii profetului a fost
dat de rușine4, fiindcă în loc de coroană de pietre scumpe,
pe capul regelui s-a aflat cenușă, în loc de porfiră, a fost adus
înainte sac. Pentru aceea, a păzit o așa de mare cetate care
avea să cadă și a pus post de trei zile, împreună cu lacrimi
fierbinți, care au tămăduit rana de nevindecat.

3. Așadar, o, omule, nu te îndoi în privința vindecării su-
fletului, apropiindu-te de Doctorul ceresc. Nu spune: cine
va achita pe nelegiuit sau pe ucigaș sau pe curvar sau pe cel
de alt neam, pe elin sau pe samaritean sau pe vameș în relele
făptuite? De vreme ce, printr-un singur cuvânt, prin pocă-
ință, i-a vindecat pe toți, zicând: „Nu am venit să chem pe
drepți, ci pe păcătoși la pocăință”5 și nu trebuie să fie oamenii
necredincioși prin deznădejde, avem loc de iertare de la Stă-
pânul. Ci să ne îngrijim ca prin pocăință să ne ferim de fapte
rele, pentru a nu ne desfăta de viața aceasta. Căci ca să ne
cruțe pe noi, a spus prin profetul: „Şi voi depărta fărădelegea
din Iacob”6. Are și ucigașul pocăință. Căci tâlharul pe cruce
prin cuvântul mărturisirii a devenit moștenitor al Raiului.
Dar chiar dacă ai și curvit, apropie-te, nu uita de râul lacri-
milor desfrânatei, care, exprimând prin sărutări dorul inimii
pentru mărturisire, a primit răcorirea iertării. După cum și
David, suspinând, striga: „Stropi-mă-vei cu isop, și mă voi

4   ἐστηλιτεύθη, a fost gravat pe o stelă sau stâlp ca infam. 
5   Lc. 5, 12. 
6   Is. 27, 9. 
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curăți, spăla-mă-vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi”7.
Căci și dacă ai fost rănit la inimă, încetând, pocăiește-te. Căci
prin [cuvântul lui] Isaia, mare S-a făcut pentru noi, îndem-
nându-ne: „depărtați răutatea din sufletele voastre dinaintea
ochilor Mei”8. Și de alt neam fiind, nu fi necredincios, că prin
pocăință vei fi socotit împreună cu fiii lui Dumnezeu. Aceasta
văzând-o mai dinainte Profetul Isaia, zicea: să nu spună cel
de alt neam care s-a alipit de Domnul: „Oare, mă va despărți
Domnul de poporul Său?”9. Iar dacă ai păcătuit cu cuvântul,
cu fapta vezi-l pe vameș arătat drept prin pocăința mărtu-
risirii, care, stând în ascuns, își bătea pieptul și striga către
Dumnezeu: „Milostiv fii mie păcătosului!”10 Iar dacă ai fost
păgân, avem stăpân milostiv și iubitor de oameni, pe Hristos,
Mântuitorul lumii, Care a tămăduit pe leprosul ce era sama-
rinean, de a cărui credință s-a mirat, că, întorcându-se, a dat
slavă lui Dumnezeu11. Și a primit să fie văzut de elini prin
Filip și Andrei12. Dar pe lângă toți aceștia, este de acord cu
noi și apostolul care zice: „Dar pentru cei chemați, și iudei,
și elini, pe Hristos, puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea
lui Dumnezeu”13. Căci mâncând împreună cu vameșii și cu
păcătoșii, zicea: „Nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei
bolnavi”14, fiindcă toată pocăința către El era puternică. Căci
El mântuiește poporul Său din păcatele lor, după cum și în
Psalmi se arată pocăința, potrivit celui ce spune: „Miluieș-
te-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea

7   Ps. 50, 9.
8   Is. 1, 16.
9   Is. 56, 3.
10   Lc. 18, 13.
11   Lc. 17, 15-18.
12   In 12, 20.
13   I Cor. 1, 24.
14   Mt. 9, 12.


