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Voorwoord van de auteur 

Dit boek is gebaseerd op de Christelijke leringen van de 
asceten betreffende het Jezus Gebed, met behulp waarvan 
zij de Heer in hun hart konden vinden en met Hem spre-
ken. In dit werk worden de ervaringen van vele heiligen en 
gebedsbeoefenaars samengebracht. 
Dit boek is bedoeld om hen behulpzaam te zijn die, be-
schermd en gesteund door tweeduizend jaar ervaring der 
heiligen, in de huidige tijd – zo vol van Gods genade en 
ontelbare subtiele verleidingen - God willen aanschou-
wen. 
De auteur heeft gedurende meer dan twintig jaar ervaren, 
dat de gebedsoefeningen die in dit boek worden beschre-
ven, de mogelijkheid bieden om het geestelijke Pad te be-
treden en te volgen, zonder dat men zich uit het sociale en 
familieleven behoeft terug te trekken. 

Konstantin Serebrov,

Moskou, juni 2007 
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Hoofdstuk 1. De dag van de heilige Nicolaas 

Toen hij bij de kerk in de naam van de heilige Nicolaas 
aankwam, zag broeder Kasyan opeens het stralende beeld 
van de Heer Jezus Christus boven de gouden koepels. 
‘Het is vandaag de dag van de heilige Nicolaas,’ dacht Ka-
syan, ‘en het heeft de Heer behaagd deze kerk te bezoeken 
en te verlichten met Zijn geestelijk licht.’ Broeder Kasyan 
ging de volle kerk binnen. Het was er druk en benauwd en 
Kasyan’s ziel verloor het visioen van het stralende beeld van 
Christus, maar toen zijn blik op de icoon van de heilige Ni-
colaas viel, kwam er vrede in zijn ziel. De ogen van de hei-
lige keken Kasyan aan, alsof ze zeiden: ‘Waarom heb je niet 
gebiecht en gebeden voor de gezondheid van je broeders 
en zusters?’ Hij begon in gedachten tot de Heer te bidden 
en zijn laatste zonden van veroordeling van anderen en van 
boosheid op te biechten. Hij vroeg zijn broeders en zusters 
om vergeving en smeekte God hun ziel kracht te geven. 
Al gauw kwam er een bijzondere lichtheid in zijn hart. De 
mensen om hem heen fluisterden en duwden en het lukte 
hem nauwelijks zich op de Heer Jezus Christus te concen-
treren, totdat opeens de innerlijke ruimte van zijn ziel hel-
der werd en hij weer het beeld van Christus zag, omgeven 
door geestelijk licht. Het licht troostte hem en verbrandde, 
tegelijkertijd, zijn ziel. Broeder Kasyan begreep, dat het 
hem, door zijn vroegere zonden, niet was toegestaan om 
zich aan de straling van het Goddelijk Licht over te geven. 
Dat betekende, dat zijn ziel onrein was en dat hij tot de 
Heer moest bidden om vergeving voor zonden, die hij al 
lang vergeten was. 
‘Eeuwige Heer, in Uw verblindend licht, sta mij toe Uw 
voeten aan te raken. Geliefde Hemelse Vader, Schepper 
van alle werelden, Heer Sabaoth, verlaat Uw dienaar niet,’ 
bad broeder Kasyan en verzonk in de innerlijke aanschou-
wing van het Allerhoogste, en vergat de tijd. Toen de litur-
gie ten einde was en de priester zei: ‘En maak ons waardig, 
Meester, dat wij vrijmoedig, zonder vrees voor een oordeel, 
het wagen U, hemelse God en Vader, aan te roepen en te 
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zeggen...’, opende zich in broeder Kasyan’s hart een, als het 
ware, verborgen deur naar het Hemelse Koninkrijk. 
In het diepst van zijn hart, als van ver, hoorde hij de stem 
van de Schepper van alle hemelen: ‘Ik ben altijd onzicht-
baar bij je aanwezig, maar als je Mij wilt aanschouwen 
moet je in een staat vaninnerlijke stilte komen.’ 
‘Hemelse Vader,’ smeekte broeder Kasyan, ‘verlaat Uw 
dienaar niet, want zonder U is mijn leven ondraaglijk.’ Er 
kwam een diepe stilte in Kasyan’s hart. De hemelse stilte in 
zijn hart meedragend, ging Kasyan naar huis. 
Een paar dagen later besloot hij naar Kupavna te gaan om 
oudvader Nicodemus te bezoeken. 
Hoewel de feestdag ter ere van de icoon van de Moeder 
Gods ‘Onverwachte vreugde’ pas was begonnen, kon Ka-
syan Haar komst al voelen. Toen hij langs het Donskoy 
klooster liep, zag hij Haar stralende beeld boven de gouden 
koepels en zijn ziel vulde zich met blijdschap. 
In Kupavna trok hij zich terug in een monnikscel, knielde 
voor het geïnspireerde gelaat van de Heilige Moeder Gods 
en bad nederig: ‘Heilige Moeder Gods, Maagd Maria, ge-
huld in Goddelijk Licht, laat mij de genade van Uw lief-
hebbend hart voelen.’ Een golf van zacht licht droeg hem 
op vleugels van genade. De geestelijke straling maakte 
plaats voor schittering en een zacht, aangenaam licht. En 
weer voelde broeder Kasyan, dat als de kracht van de Geest 
nog groter zou worden, de vleugels van zijn ziel zouden 
verbranden en hij als een vlinder in het vuur zou vliegen. 
Want zijn ziel was nog niet gereinigd van zonden, die haar 
verduisterden, waardoor het Goddelijk Licht haar zou ver-
branden.
Een uur later betrad broeder Kasyan, die de straling van 
het verborgen licht nog 
in zijn ziel meedroeg, de keuken, waar oudvader Nicode-
mus en de broeders thee dronken.  
‘Dank je, Mikhail,’ zei broeder Kasyan, toen de jonge no-
vice hem begroette. ‘Je hebt een mooie kluis voor gebed 
en meditatie voor mij gebouwd, daarvóór had ik geen plek 
om me terug te trekken.’ 
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‘Ik heb al lang geleden ontdekt, dat Mikhail alles kan,’ zei 
zuster Sonja opgewekt. ‘Het is zo eenvoudig om in een 
kluis in diep gebed te zijn.’ 
‘Maar ik heb je daar nog nooit zien bidden, zuster Sonja,’ 
zei broeder Gouri, het voorhoofd fronsend. 
‘Dat is niet waar!’ zei ze, van haar stuk gebracht en verliet 
de kamer. 
‘Op alles wat ik de priesters vraag antwoorden zij altijd 
met: ‘Bid tot God en Hij zal je helpen,’ zei Mikhail. ‘Kan 
God mijn gebed echt horen?’ 
‘Het ware gebed kan een sacrament zijn, een gesprek met 
de Heer,’ antwoordde oudvader Nicodemus. 
‘Hoe kan ik zo’n volmaakt gebed bereiken?’ vroeg Mik-
hail. 
‘Daarvoor moet je je hart, denken en lichaam van harts-
tochten reinigen,’ antwoordde Nicodemus, ‘en dat kan ja-
ren van dagelijkse inspanningen duren.’ 
‘Ik wil graag mijn lichaam, hart en denken zo grondig rei-
nigen, dat mijn gebed een gesprek met de Heer wordt,’ zei 
Mikhail. 
‘Dat zal jou geen moeite kosten,’ zei zuster Sonja, die weer 
terug was. 
‘Hoe zal deze zelfingenomen student zoiets voor elkaar 
krijgen, als zijn ogen bij één blik op zuster Sonja al vol 
begeerte zijn?’ riep broeder Peter uit. 
‘Ik kan zelfs raden waarover hij op dit moment droomt,’ 
lachte broeder Gouri. 
‘Wat zijn jullie ordinair!’ zei zuster Sonja en fronste haar 
voorhoofd. 
‘Luister liever naar wat Nilus van Sinaï over het heilige ge-
bed zei,’ onderbrak Nicodemus hen. 

Hoofdstuk 2. De juiste wijze van bidden 

1. Gebed is een gesprek van de beoefenaar met God. 
 Het denken van de beoefenaar moet kristalhelder zijn, zo-
dat het niet gestoord wordt door gedachten van buitenaf 
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en op kan stijgen naar de Heer, zodat de beoefenaar recht-
streeks tot Hem te spreken. 

‘Ik heb zo vaak tot God gebeden, maar Hij heeft mij nog 
nooit geantwoord,’ zei Mikhail droevig. 
‘Wie ben jij om de eer van een gesprek met God te heb-
ben?’ zei broeder Gouri . ‘De heilige oudvader en oudere 
beoefenaars hebben hun leven geofferd voor de eer van het 
aanschouwen van God. Jij bidt pas een paar maanden en 
je wilt al dat de Grote Schepper van het Universum jou 
onmiddellijk antwoordt.’ 
‘Dat gebeurt alleen in sprookjes,’ zei zuster Sonja glimla-
chend. 
‘Je zult de ijzeren zolen van je laarzen moeten verslijten om 
een antwoord van God te krijgen,’ zei broeder Kasyan. 
‘Luister naar de woorden van de heilige Nilus van Sinaï,’ 
onderbrak oudvader Nicodemus hen. ‘Zo onderwees hij de 
asceten die op de goede manier wilden bidden: 

2. Sta stil en bid vastberaden, laat wereldse zorgen en ge-
dachten van je afglijden, want zij leiden je af en ondermij-
nen de impuls van je gebed. 
3. Maak je denken tijdens het gebed doof en stom, dan zul 
je het gebed van het hart ervaren. 
4. Zuiver gebed bedwingt woede en maakt nederig. 
5. Genadevol gebed geneest droefheid en vertwijfeling. 

‘Ik zie niet in,’ zei Mikhail, ‘hoe gebed het wondermiddel 
voor alle problemen kan zijn.’ 
‘Als je in gebed God om hulp vraagt,’ antwoordde broeder 
Kasyan, ‘wordt het een wondermiddel. Het is God, die jou 
kan bevrijden van alle problemen en ellende, want jij bent 
Zijn schepping.’ 
‘Maar om zover te komen dat God je kan helpen, moet 
je jarenlang een geestelijke strijd voeren,’ merkte oudvader 
Nicodemus op. 
‘Hoe leer ik goed te bidden?’ vroeg Mikhail. 


