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Comunicarea cu sfinţii
Imi spui că nu poţi pricepe cum se întâmplă că ne ascultă sfinţii din ceruri când
ne rugăm lor. Dar cum se face că razele Soarelui se revarsă peste noi
pretutindeni şi că luminează peste tot pământul? In universul spiritual sfinţii
sunt ceea ce sunt razele soarelui în universul material. Dumnezeu este Soarele
veşnic, dătător de viaţă, sfinţii sunt razele acestui Soare al raţiunii. După cum
ochii Domnului privesc fără încetare pe pământ şi asupra fiilor pământului, tot
astfel şi ochii sfinţilor; ei nu pot să nu se îndrepte într-acolo unde se îndreaptă
vederea proniatoare a Domnului făpturilor şi unde sunt şi comorile lor
(trupurile lor, faptele lor, locurile lor sfinte şi cinstitorii lor). „Căci unde este
comoara ta, acolo va fi ai inima ta" (Matei 6, 21).
Ştii că inima poate vedea repede, departe şi limpede (îndeosebi cele ale lumii
spirituale). Poţi observa aceasta mai cu seamă în cele duhovniceşti, unde multe
lucruri nu pot fi percepute decât prin credinţă (prin „văzul" inimii). Inima este
ochiul fiinţei noastre. Cu cât este mai curată, cu atât vede mai departe, mai
repede şi mai clar. La sfinţii lui Dumnezeu ochiul duhovnicesc a atins încă din
timpul vieţii suprema treaptă de curăţie accesibilă omului, iar după moarte,
când s-au unit cu Dumnezeu, capacitatea lor de a vedea s-a limpezit şi mai mult,
a devenit mai cuprinzătoare, prin har dumnezeiesc. De aceea sfinţii văd foarte
desluşit, cuprinzător şi departe. Văd trebuinţele noastre duhovniceşti. Ii văd şi îi
aud pe toţi cei ce îi cheamă, din toată inima, adică pe cei ai căror ochi lăuntrici
sunt îndreptaţi către ei şi pe care nici îndoiala, nici necredinţa nu-i
deznădăjduieşte şi nu-i întunecă atunci când îi cheamă pe sfinţi, când privirile
rugătorilor întâlnesc - ca să spunem aşa - privirile celor la care se roagă. Este o
vedere mistică!
Cine a dobândit o asemenea experienţă mă poate înţelege. Aşa se explică de ce
comunicarea cu sfinţii se face atât de lesne. Trebuie numai să cureţi ochiul
inimii, să-l întorci neclintit spre sfântul pe care îl cunoşti, să ceri ceea ce vrei să-i
ceri şi ţi se va da. Ce este însă Domnul în raport cu vederea? Totul în El este
vedere, sfinţenie, cunoştinţă. De El este plin cerul şi pământul, tot locul, El vede

tot şi pretutindeni. „Ochii Domnului sunt pretutindeni, veghind asupra celor
buni şi a celor răi" (Pildele lui Solomon 15, 3).
(Sfântul Ioan de Kronstadt - Viaţa mea în Hristos)
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