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I.ÎNCEPUTULSLOVEIA

-PENTRUAVVAANTONIE-

1.Sfântulavva1Antonie,şezândodatăîndeşert,afostcuprinsdeacedie2şide
omareîntunecaredegânduri.ŞiziceacătreDumnezeu:„Doamne,vreausămă
mântuiescşinumălasăgândurile.Cevoifaceînnecazulmeu?Cummăvoi
mântui?“Şi,sculându-sepuţin,aieşitafară,şiavăzutpecinevacapesine
şezândşilucrând,apoisculându-sedelalucruşirugându-se,apoiiarăşi
şezândşiîmpletindfunia,apoiiarăşisculându-selarugăciune.Acestaeraun
îngeralDomnuluitrimisspreîndreptareaşiîncredinţarealuiAntonie.Şia
auzitpeîngerzicând-i:„Făaşaşiteveimântui“.Iarel,auzindaceasta,aluat
multăbucurieşiîndrăzneală;şifăcândaşasemântuia. 
-----------------
1AvvasauPărinte–Mc.14,36;Rom.8,1y5;Gal.4,6;cuvântaramaic(limbavorbităde
Mântuitorul)folositînEgipt,PalestinaşiSiriacuunconţinutharismatic,desemnându-ipe
asceţii,călugăriişipustniciicaresedistingeauprinsfinţeniavieţiişiprinexperienţa
duhovnicească.

2 Acedie-Staredeplictisealălâncezitoare,lâncezeală,dezgust

2.FericitulAntoniepovestea:„Unanîntregm-amrugatsămisedescopere
loculdrepţilorşialpăcătoşilor.Şiamvăzutunmareuriaş,careajungeapânăla
nori.Eranegruşiaveamâinileîntinsepânălacerşisubelseaflaunlacavând
măsuramării.Şiamvăzutsufletezburândcaniştepăsări.Şicelecezburau
deasupramâinilorşicapuluiuriaşului,semântuiau.Dimpotrivă,celeceerau
prinsedemâinilelui,cădeauînlac.Şiajunselamineunglascarezicea:«Aceste
sufletepecarelevezizburândmaisusdeacela,suntsufleteledrepţilorcarese
mântuiescînrai.Iarcelelaltesuntatraseîniad,urmândvoilortrupuluişi
ţineriidemintearăului»
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3.Zis-aavvaAntonie:„Părinţiiceidedemult,cândmergeauînpustie,întâise
vindecaupeeiînşişi,şi,făcându-sedoctorialeşi,vindecauşipealţii.Iarnoi,
ieşinddinlume,maiînaintedeanevindecapenoiînşine,îndatăîncepema

vindecapealţii;şi,întorcându-seboalaasupranoastră,sefacnouăceledepe
urmămaiamaredecâtceledintâi(Lc.11,26),şiauzimdelaDomnul:«Doctore,
vindecă-temaiîntâipetineînsuţi»(Lc.4,23)“.

 4.AcestavvaAntonie,căutândlaadânculjudecăţilorluiDumnezeu,acerut
zicând:„Doamne,cumsefacecăuniimordetineri,iaralţiipreaîmbătrânesc?
Şipentruceuniisuntsăraci,iaralţiibogaţi?Şicumceinedrepţisuntbogaţi,iar
ceidrepţisăraci?“Şiavenitluiunglaszicând:„Antonie,iaamintedetine,că
acesteasuntjudecăţialeluiDumnezeuşinu-ţiesteţiedefolosaleşti“.

 

5.AîntrebatcinevapeavvaAntonie,zicând:„Cetrebuiesăpăzesceucasăplac
luiDumnezeu?“Şirăspunzândbătrânul,azislui:„Celece-ţiporuncescţie,
păzeşte-le:Oriundeveimerge,peDumnezeusă-Laiînainteatatotdeauna;
oriceveiface,săaimărturiedinSfinteleScripturi;şioriîncelocveişedea,să
nutemiştidegrabă.Acesteatreipăzeşte-leşiteveimântui“.

6.Zis-aavvaAntoniecătreavvaPimen:„Aceastaestelucrareaceamarea
omului:greşealasasăopunăasuprasaînaintealuiDumnezeuşisăaştepte
ispitapânălarăsuflareaceamaidepeurmă“ 

7.Totacestaazis:„Nimenineispititnuvaputeasăintreînîmpărăţiacerurilor.
Căcis-azis:«Ridicăispiteleşinimeninuestecaresăsemântuiască»

 

8.AîntrebatavvaPamvopeavvaAntonie:„Cesăfac?“.Zis-aluibătrânul:„Să
nuteîncreziîndreptateata,sănu-ţiparărăupentrulucrutrecutşisă-ţi
înfrânezilimbaşipântecele“.
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9.Zis-aavvaAntonie:„Amvăzuttoatecurselevrăjmaşuluiîntinsepepământşi
suspinândamzis:«Oarecinepoatesăletreacăpeacestea?».Şiamauzitglas
zicându-mi:«Smerenia!»“.

 10.Zis-aiarăşi:„Suntuniicareşi-autopittrupurilelorînascezăşi,pentrucă
n-auavutdreaptăsocotinţă,departedeDumnezeus-aufăcut“.

 

11.Zis-aiarăşi:„Delaaproapeleesteviaţaşimoartea.Cădevomdobândipe
fratele,peHristosdobândim;iardevomsmintipefratele,luiHristosgreşim“. 

12.Zis-aiarăşi:„Precum peştii,rămânândmulttimppeuscatmor,aşaşi
monahii,zăbovindafarădinchiliesaupetrecândcumireniiseslăbănogesc
cătretărialiniştii.Trebuiedecica,precumpeştelecătremare,aşaşinoicătre
chiliesănegrăbim;canucumvazăbovindafară,săuităm păzireacea
dinlăuntru“.

13.Zis-aiarăşi:„Celceşadeînpustieşiselinişteşte,detreirăzboaieeste
slobod:deauzire,degrăireşidevedere;şinumaicuunulmaiarealupta:cu
celalinimii.

14.S-audusniştefraţilaavvaAntonie,casă-ispunădesprenălucirilepecare
levedeauşisăseînveţedeladânsuldacăsuntadevăratesaudeladraci.Şi
aveauunmăgar,careamuritpecale.Deci,dupăceauvenitlabătrânul,
apucândacestamaiînainte,le-azislor:„Cumamuritmăgăruşulpecale?“Au
zislui:„Deundeştii,avvo?“Iarelle-azislor:„Draciimi-auarătat“.Şieiauzis
lui:„Noipentruaceastaamvenit,casăteîntrebăm,căvedemnălucirişide
multeorisefacadevărate;nucumvaneînşelăm?“Şii-aîncredinţatpeei
bătrânul,dinpildamăgarului,cădeladracisunt.

 

15.Eraunomcarevânaanimalesălbaticeprinpustie,şiavăzutpeavva
Antonieglumindcufraţii;şis-asmintit.Iarbătrânul,vrândsă-lîncredinţezepe
elcătrebuiecâtepuţinsăsepogoarefraţilor,i-azislui:„Punesăgeataînarcul
tăuşiîntinde-l“.Şiafăcutaşa.Şibătrânuli-azislui:„Întinde-lîncăpuţin“.Şia



5

întins.Şiiarăşii-azis:„Întinde-lşimaimult“.Şiazisvânătorul:„Devoiîntinde
arculpestemăsură,sevafrânge“.Zis-aluibătrânul:„Aşaşilalucrullui

Dumnezeu:dacă-iîntindempefraţipestemăsură,degrabăsefrâng.Trebuie
deci,câtepuţinşicâteodată,anepogorîfraţilor“.Acesteaauzindvânătorul,s-a
umilit.Şimultfolosindu-sedelabătrânul,s-adus.Iarfraţii,întărindu-se,au
merslalocullor.

 

16.AauzitavvaAntoniedespreunmonahmaitânărcareafăcutunsemn
(minune)caacestapecale:Văzândelpeniştebătrânicălătorindşislăbindpe
cale,aporuncitunorasinisălbaticideauvenitşiaupurtatpebătrânipânăau
ajunslaAntonie.Decibătrâniil-auînştiinţatdeaceastapeavvaAntonie.Şiazis
lor:„Miseparecăacestmonahseaseamănăcuocorabieplinădebunătăţi,
care,însă,nuştiudevaajungeînport“.Şi,dupăuntimp,avvaAntonieîncepe
deodatăsăplângăşisă-şismulgăpărulşisăsetânguiască.Îizicluiucenicii:
„Deceplângi,avvo?“Iarbătrânulazis:„MarestâlpalBisericiiacăzutacum
(ziceadespremonahulceltânăr).Mergeţipânălaelşivedeţiceeaces-afăcut“.
Decis-audusuceniciişil-auaflatpemonahşezândperogojinăşiplângând
păcatulpecareîlfăcuse.Iarel,văzândpeuceniciibătrânului,le-azis:„Ziceţi
bătrânuluicasăroagepeDumnezeusă-mideanumaizecezileşinădăjduiesc
căvoidarăspuns“.Şidupăcincizileamurit.

 

17.UnmonahafostlăudatdefraţicătreavvaAntonie.Acestadinurmă,cânda
venitmonahulladânsul,l-aîncercat,săvadăderabdănecinstea.Şi,aflându-l
cănuorabdă,i-azis:„Eştiasemeneaunuioraş,carepedinainteesteîmpodobit,
iarpedinapoiestejefuitdetâlhari“.

 

18.Unfratei-azisluiavvaAntonie:„Roagă-tepentrumine!“Zis-aluibătrânul:
„Nicieunutemiluiesc,şiniciDumnezeu,dacătuînsuţinu-ţiveidasilinţaşinu
veicereluiDumnezeurugându-te“.

19.AumersodatăniştebătrânilaavvaAntonie,şiavvaIosifcudânşii.Şivrând
bătrânul[Antonie]să-iîncerce,apusînaintealoruncuvântdinScriptură,şi,
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începânddelaceimaimici,îiîntrebaceînseamnăacelcuvânt.Şifiecare
răspundeadupăputereasa.Însăbătrânulziceafiecăruia:„N-aiaflatîncă“.Mai

peurmădetoţi,aziscătreavvaIosif:„Tucum zicicăestecuvântul
acesta?“Răspuns-a:„Nuştiu“.AtunciazisavvaAntonie:„Cuadevărat,avva
Iosifaaflatcalea,căciazis:Nuştiu.“

20.S-audusniştefraţidelaSchit3laavvaAntonieşi,intrândîntr-ocorabiesă
meargălael,auaflatpeunbătrâncareşielvoiasămeargă;iarfraţiinu-l
cunoşteau.Şişezândîncorabie,grăiaucuvintede-alePărinţilorşidinScripturi
şipentrulucrulmâinilorlor.Iarbătrânultăcea.Ajunşiînport,auaflatcăşi
bătrânulmergelaavvaAntonie.Şidupăceauajunslaavva,le-azislor
[Antonie]:„Bunăînsoţireaţiavutînbătrânulacesta“.Azisşibătrânului:„Buni
fraţiaiaflatcutine,avvo“.Răspuns-abătrânul:„Bunisunt,cuadevărat,însă
ogradalorn-areuşă,şicelcevoieşteintrăîngrajdşidezleagămăgarul“.Iar
aceastaziceapentrucăcelecelevinlagură,acelealeşigrăiesc.
—————————
3SchitnumeştepescurtPustiaSchetia,situatălacirca70kilometrideDeltaNilului,într-ovale
marelungăde30dekilometrişilargăde6–7kilometri,alcăreifundseaflăsubnivelulmăriişi
undesegăsesclacuri[zecelanumăr]căroralis-adatnumeledeUadiel-Natrun[adică:Valea
Natrun]dinpricinasalpetruluinitric[sărurişicarbonaţidenatriu,pecarevechiiegipteniîl
foloaseaulamumificareamorţilorlor]extrasdeacoloîncădinantichitate.Aicisesitueazăpustia
Schetia,undeînanul330s-astabilitMacarie.Elcunoşteabinelocurile,deoarece,cămilarfiind,
veneaadeseorisăcautesalpetru.[…]Schetianuvaîntârziasădevină[înultimeledeceniiale
secoluluialIV-lea]centrulcelmaiînfloritoralvieţiianahoretice,aicilocuindPărinţiiceimai
renumiţi

 

21.S-audusniştefraţilaavvaAntonieşii-auzis:„Spune-nenouăcuvânt:cum
sănemântuim?“Zis-alorbătrânul:„AţiauzitScriptura?Îndeajunsvăeste“.Iar
eii-auzis:„Voimsăauzimşidelatine,părinte“.Atuncile-azisbătrânul:
„Evangheliazice:«deteloveştecinevapesteobrazuldrept,întoarce-işipe
celălalt»(Mt.5,39).Zis-aului:„Nuputemfaceaceasta“.Zis-alorbătrânul:„De
nuputeţiîntoarceşipecelălalt,măcarpeaceeaunasăosuferiţi“.Zis-aului:
„Niciaceastanuputem“.Zis-abătrânul:„Dacăniciaceastanuputeţi,nudaţiîn
loculceleiprimite“.Şiauzisei:„Niciaceastanuputem“.Atunciazisbătrânul
cătreuceniculsău:„Fă-lelorpuţinăfiertură,căsuntneputincioşi“.Iarcătreeia
zis:„Dacăaceastanuputeţişiaceeanuvreţi,cesăvăfacvouă?Derugăciuni
estetrebuinţă“.
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22.Unfrate,cares-alepădatdelumeşiaîmpărţitaverilesalesăracilor,ţinând
puţinepentrusine,amerslaavvaAntonie.Şi,despreacesteacercetându-l
bătrânulcude-amănuntul,i-azis:„Devoieştisătefacimonah,mergiînsatul
cutare,cumpărăcarne,şipune-oîmprejurultrupuluităugolşiapoivinoaici“.
Şifăcândfrateleaşa,câiniişipăsărileîirupeautrupul.Şi,ajungândella
bătrânul,acestaîlîntrebădeafăcutcuml-asfătuit.Iaracela,arătându-itrupul
luisfâşiat,sfântulAntoniei-azis:„Ceiceseleapădădelumeşivoiescsăaibă
bani,astfelsuntsfâşiaţidedraciicare-iluptă“.

 

23.Unuifrateis-aîntâmplatodatăispităînmănăstirealuiavvaIlie.Şi,alungat
fiinddeacolo,s-adusînmuntelaavvaAntonie.Şirămânândfrateleuntimppe
lângădânsul,l-atrimislamănăstireadeundevenise.Iarceidinmănăstire,
văzându-l,iarăşil-aualungat.Iarels-aîntorslaavvaAntonie,zicând:„N-au
voitsămăprimească,părinte“.Decil-atrimisbătrânulînapoi,zicând:„O
corabies-aspartînmijloculnoianuluișiaprăpăditpovaraşicuostenealăa
scăpatlauscat.Iarvoicelescăpatelauscatvoiţisăleînecaţi.Iarei,auzindcă
avvaAntoniel-atrimis,l-auprimitdeîndată.

 

24.AzisavvaAntonie:„Socotesccătrupulareomişcarefireascăamestecatăcu
el,darnulucreazădenuvavoisufletul,cinumaiînsemneazăîntrup
nepătimaşămişcare.Esteîncăşioaltămişcare,cestăînahrănişiaîncălzi
trupulcumâncărişicubăuturi,dincarecăldurasângeluideşteaptătrupulspre
lucrare.PentruaceastaşiziceApostolul:«Nuvăîmbătaţicuvinîntrucareeste
pierzare»(Ef.5,18).ŞiiarăşiDomnulînEvanghelie,porunceşteucenicilorSăi:
«Luaţiseamalavoiînşivă,sănuseîngreuiezeinimilevoastreîndezmăţşi
beţie»(Lc.21,34).Esteîncăşioaltămişcare,laceicesenevoiesc,careseface
dinvrăjmăşiaşizavistiadracilor.Pentruaceastatrebuieaşti,cătreisunt
mişcăriletrupeşti:unafirească,altadinneluareaaminteahraneişiatreiade
ladraci“.

25.Zis-aiarăşi:„Dumnezeunusloboaderăzboaielepesteneamulacestaca
pesteceivechi,căciştiecăsuntslabişinulepotpurta“. 



8

26.LuiavvaAntonieis-adescoperitînpustie:„Esteînoraşoarecineasemenea
ţie,doctorcuștiinţa,caredinprisosinţaluidăcelorceautrebuinţăşiîntoate
zilelecântă«SfinteDumnezeule»cuîngerii“.

 

27.Azisiarăşi:„Vavenivremeacaoameniisăînnebuneascăşicândvorvedea
pecinevacănuînnebuneştesevorsculaasupralui,zicându-icăelestenebun,
pentrucănuesteasemenealor“.

 

28.AuvenitniştefraţilaavvaAntonieşiaupusînaintealuiuncuvântdin
Levitic.DeciaieşitbătrânulînpustieşiamersavvaAmmonapeurmaluiîn
ascuns,ştiindu-iobiceiurile.Şi,dupăcemults-adepărtatbătrânul,stândla
rugăciune,astrigatcuglasmare:„Dumnezeule,trimitepeMoisecasămă
înveţecuvântulacesta!“Şiavenitluiglasvorbindcudânsul.Deciazisavva
Ammona:„Glasulcarevorbeacudânsull-amauzit,darputereacuvântului
n-amînţeles-o“.

 

29.TreipărinţiaveauobiceiuldemergeaulafericitulAntonieînfiecarean.Şi
doiîlîntrebaupentrugândurilelorşipentrumântuireasufletului,iaraltreilea
totdeaunatăcea,nimicîntrebându-l.Iardupămulttimpi-azisavvaAntonie:
„Iată,deatâtatimpviiaicişinimicnumăîntrebi!“Şirăspunzândfratelei-azis:
„Destulîmiesteşinumaisătevăd,părinte“.

 

30.Sespunecăunuldintrebătrânii-acerutluiDumnezeusă-ivadăpePărinţi.
Şii-avăzutpeeifărăavvaAntonie.Deciazisceluicei-iarăta:„Undeesteavva
Antonie?“Iaracelai-azis:„ÎnloculundeesteDumnezeu,acoloesteel“.

 

31.Unfrateafostacuzatpenedreptînmănăstirepentrudesfrânareşi
sculându-seamerslaavvaAntonie.Şiauvenitfraţiidelamănăstirecasă-l
vindeceşisă-liaşiauînceputsă-izică:„Aşaaifăcut“.Iarelseapărazicând:
„Nimicdeacestfelnuamfăcut“.Iar,dupăîntâmplare,s-aaflatacoloavva
Pafnutie,zisKefala,şiaspusopildăcaaceasta:„Amvăzutpemalulrâuluiun
ombăgatînnoroipânălagenunchişiveninduniisă-ideamâna,l-auafundat
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pânălagrumazi“.ŞiazisloravvaAntoniepentruavvaPafnutie:„Iatăom
adevărat,carepoatesăvindeceşisământuiascăsuflete“.Deciumilindu-seei
decuvintelebătrânului,aupusmetaniefratelui.Şi,îndemnaţidePărinţi,l-au
luatpefratelamănăstire.

 

32.ZiceauuniidespreavvaAntoniecăerapurtătordeDuh,darnuvoiasă
grăiascăpentruoameni.Că,într-adevăr,vesteaceleceseîntâmplauînlume,
precumşiceleceaveausăvină.

 

33.AprimitodatăavvaAntoniescrisoaredelaîmpăratulConstanţiucasă
meargălaConstantinopol;şicercetacudinadinsulcesăfacă.Deciaziscătre
avvaPavel[celSimplu],ucenicullui:„Oaredatorsuntsămerg?“„Deveimerge,
i-arăspunsacesta,Antonieteveichema;iardenuveimerge,avvaAntonie“.

 

34.Zis-aavvaAntonie:„EunumămaitemdeDumnezeu,ciÎliubesc.Căci
«dragosteascoateafarăfrica».

 

35.Acelaşiazis:„TotdeaunasăaiînainteaochilorfricadeDumnezeu.Să-ţi
aduciamintedecelce«omoarăşifaceviu»(IRegi2,6).Săurâţilumeaşitoate
celecesuntîntr-însa.Săurâţitoatăodihnatrupească.Lepădaţi-vădeviaţa
aceasta,casăvieţuiţiluiDumnezeu.Aduceţi-văaminte,ceaţifăgăduitlui
Dumnezeu.Căcereaceastadelavoiînziuajudecăţii:săflămânziţi,săînsetaţi,
săumblaţiînhainesărace,săprivegheaţi,săvatânguiţi,săplângeţi,să
suspinaţicuinimavoastră;săvăîncercaţidesunteţivrednicideDumnezeu;să
defăimaţitrupul,casăvământuiţisufletelevoastre“.

 

36.AmersoarecândavvaAntonielaavvaAmunînmunteleNitriei4şidupăce
auvorbitunulcualtul,azisavvaAmuncătreel:„Fiindcăprinrugăciuniletale
s-auînmulţitfraţiişivoiescuniidintr-înşiisă-şizideascăchiliideparte,casăse
liniştească,câtporunceştisăfiededepartechiliilecesezidescdecelede
aici?“Iarelazis:„Săgustămlaceasulalnouăleaşisăieşimsămergemprin
pustieşisăcercetămculuareamintelocul“.Iardupăces-audusprinpustie,
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pânăavenitsăapunăsoarele,azisavvaAntoniecătreel:„Săfacemrugăciune
şisăpunemaicicruce,caaicisăzideascăceicevorsăclădeascăchilii.Ciceide
acolocândvorvenilaaceştia,dupăcevorgustamicalorbucăţicădepâinela
ceasulalnouălea,aşasăvieşiceiceseducdeaici,acelaşilucrufăcând,să
rămânăfărădetulburare,cândmerguniilaalţii“.Şieradepărtarea
douăsprezecesemne(aproximativ18–19km).
 ——————————

4Nitria(pustiasaumunteleNitriei),înDeltaNilului,esteunadintreceletreicelemaiimportante
aşezărimonasticedinEgiptulInferior(nord-vestulEgiptului),întemeiatădeavvaAmmun
«Nitriotul»,ucenicalsfântuluiAntoniecelMare,pelaanul320–325.

37.Zis-aavvaAntonie:„Celcebatebucatadefier,întâicerceteazăculuare
amintegândulcearesăfacă:seceră,sabiesausecure?Aşaşinoi,datorisuntem
săsocotimcarefaptăbunăsăumblămadobândi,casănuneostenimînzadar“.

 

38.Zis-aiarăşi:„Supunereacuînfrânaresupunefiara“.

 

39.Zis-aiarăşi:„Ştiumonahicare,dupămulteosteneli,aucăzutşiîntruieşire
dinminţiauvenit,pentrucăs-aunădăjduitînlucrullorşiamăgindu-senuau
înţelesporuncaceluiceazis:«Întreabăpetatăltăuşiîţivavestiţie»(Deut.,32,
7)“.

 

40.Zis-aiarăşi:„Deestecuputinţă,monahulestedatorşicâţipaşifacesaucâte
picăturibeaînchiliasa,cuîncrederesălefacăcunoscutebătrânilor,canu
cumvasăgreşeascăîntruacestea“.

-PENTRUAVVAARSENIE-

1.AvvaArsenie,fiindîncăînpalateleîmpărăteşti,s-arugatluiDumnezeu
zicând:„Doamne,îndreptează-mă,casăştiucummăvoimântui“.Şii-avenit
glaszicându-i:„Arsenie,fugideoamenişiteveimântui“.
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2.Acesta,dupăces-aduslaviaţăpustnicească,iarăşis-arugat,acelaşicuvânt
zicând(Mt.26,44).Şiaauzitglaszicându-i:„Arsenie,fugi,taci,linişteşte-te;că
acesteasuntrădăcinilenepăcătuirii“.

 

3.OdatăauvenitdraciilaavvaArsenieînchilie,năcăjindu-l.Şivenindceice
slujeauluişistânddinafarădechilie,l-auauzitstrigândcătreDumnezeuşi
zicând:„Dumnezeule,număpărăsi!Nimicbunn-amfăcutînainteaTa;dar
dă-mi,dupăbunătateaTa,săpunînceput.

4.Seziceacă,precumînpalatnimeninupurtahainemaibunedecâtdânsul,tot
aşaniciînBisericănimeninupurtamaiproastedecâtdânsul.

 

5.AzisunoarecarefericituluiArsenie:„Cum noidinatâtaînvăţăturăşi
înţelepciunenimicnuavem,iaraceştiţăraniegipteniaudobânditatâteafapte
bune?“Zis-aavvaArsenielui:„Noidinînvăţăturalumiinimicnuavem,iar
aceştiţăraniegiptenidinostenelilelorşi-audobânditfaptelebune“.

 

6.ÎntrebândavvaArsenieoarecândpeunbătrânegipteanpentrugândurile
sale,unaltul,văzându-l,i-azis:„AvvoArsenie,cumatâtaînvăţăturălatinească
şielineascăavând,întrebipeacestţăranpentrugânduriletale?“Iarelazis
cătredânsul:„Învăţăturalatineascăoameucuadevărat,daralfabetulacestui
ţăranîncănul-amînvăţat“.

 

7.AvenitodatăfericitulTeofil,arhiepiscopul[Alexandriei],cuundregătorla
avvaArsenieşil-arugatpebătrânsăaudădelaelcuvânt.Iarbătrânul,tăcând
puţintel,i-arăspuns:„Şidacăvăvoispuneuncuvânt,îlveţipăzi?“Iareii-au
făgăduitcă-lvorpăzi.Şile-azislorbătrânul:„OriundeveţiauzicăesteArsenie,
sănuvăapropiaţi“.
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8.Altădată,vrândiarăşiarhiepiscopulsămeargălaavvaArsenie,atrimisîntâi
săştiede-ivadeschideuşa.Iarbătrânuli-atrimisacestrăspuns,zicând:„De
veiveni,îţivoideschide;şideîţivoideschideţie,tuturorvoideschide;şi
atuncinuvoimaişedeaaici“.Acesteaauzindarhiepiscopul,azis:„Dacămăduc
casă-lalungpeel,atuncinumăvoimaiduce“.

 

9.UnfratearugatpeavvaArseniecasăaudăcuvântdelael.Şii-azislui
bătrânul:„Pecâtîţiestecuputinţă,sârguieşte-tecalucrareataceadinlăuntru
săfiedupăDumnezeuşiveibiruipatimileceledinafară“.

 

10.Zis-aiarăşi:„DevomcăutapeDumnezeu,Sevaarătanouă;şide-Lvomţine
peEl,varămânecunoi“.

 

11.Zis-aoarecinecătreavvaArsenie:„Mănăcăjescgândurile,zicându-mi:«Nu
poţisăposteşti,nicisălucrezi,decimăcarcerceteazăpeceibolnavi;căcişi
acestlucruestedragoste.»“.Iarbătrânul,ştiindsemănăturiledracilor,i-azislui:
„Mergi,mănâncă,bea,dormişinulucra;numaidelachilienutedepărta“.Căci
ştiacărăbdareaînchilieîladucepemonahlarânduialalui.

 

12.ZiceaavvaArsenie:„Monahulstrăinînţarăstrăinăsănuseamesteceîn
nimicşiatuncivaaveaodihnă“.

 

13.Zis-aavvaMarcucătreavvaArsenie:„Pentrucefugidenoi?“Zis-alui
bătrânul:„Dumnezeuştiecăvăiubescpevoi,darnupotsăfiuşicuoameniişi
cuDumnezeu.Celedesus,miişizecidemii,aunumaiovoie,iaroameniiau
multevoi.DecinupotsălaspeDumnezeuşisăvinîntrupetrecerecuoamenii“.

 

14.SpuneaavvaDanielpentruavvaArseniecătoatănoapteapetrecea
priveghindşicândvoiasădoarmădimineaţapentrunevoiafirii,zicea
somnului:„Vino,robrău“.Şiaţipeapuţinşezândşiîndatăsescula.
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 15.Zis-aavvaArsenie,cădeajunsestemonahuluisădoarmăunceas,deeste
nevoitor.

 

16.Spuneaubătrânii,căs-audatoarecândlaSchetiapuţinesmochineuscateşi,
cauneleceeraudenimic,nui-autrimisluiavvaArsenie,casănuseparăcăîl
ocărăsc.Iarbătrânulauzind,n-avenitlabiserică,zicând:„M-aţidespărţitpe
mine,nedându-mibinecuvântareapecareatrimis-oDumnezeufraţilorşide
carenuamfostvrednicsămăîmpărtăşesc“.Şiauauzittoţişis-aufolositde
smereniabătrânului.Şimergândpreotul,i-adusluismochinele,şil-auaduspe
ellabisericăcubucurie.

 

17.SpuneaavvaDaniel:„Atâţiaaniapetrecutcunoişinumaiomăsurădegrâu
îifăceampean;şicândmergeamlael,mâncamdinacelgrâu“. 

18.SpuneaiarăşicinevapentruavvaArsenie,cănumaiodatăîntr-unan
schimbaapaîncaremuiastâlpăriledefinic,şi-atuncinumaiadăugalacea
veche.Căîmpleteafâşiişilecoseapânălaceasulalşaselea.Şil-aurugat
bătrânii,zicând:„Decenuschimbiapastâlpărilor,cămiroasegreu?”Şile-azis
lor:„Înloculmirodeniilorşiaromatelor,decarem-amîndulcitînlume,trebuie
săiauacestmiros“.

 

19.Seziceaiarăşicădupăceauzeacăs-aucopttotfeluldepoame,atunci
singurzicea:„Aduceţi-mi“.Şigustaosingurădatăpuţindintoate,mulţumind
luiDumnezeu.

 

20.S-aîmbolnăvitodatăavvaArsenielaSchitşiîntruatâtasărăcieajunsese,
încâttrebuindu-iocămășuţădeinșineavândcuces-ocumpere,aluatdela
unulmilostenieşiazis:„Mulţumescu-ŢiŢie,Doamne,căm-aiînvrednicitsăiau
milosteniepentrunumeleTău“.
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21.Sespuneapentrudânsul,căerachilialuidepartedetreizecişidouăde

mile5[deSchetia]şinuieşeadegrabă;căcialţiiîifăceauslujba.Şicânds-a
pustiitSchitul,aieşitplângândşizicând:„ApierdutlumeaRomaşicălugării

Schitul6“
———————————

5 32demileînseamnămaimultde50dekilometri
6 RomaacăzutsubvizigoţiiluiAlaricîn410.Schetiaafostdevastatăînmaimulterânduride

incursiunilebarbarilor;deexempluîn357şi434desaracini,în407–408şi578şidetribul
berbericalmazakinilor.Îndeosebidupădistrugereaintegralădin407–408mulţipustnicis-au
refugiatînaltecentremonahale:avvaSiluancuînsoţitoriiluis-audusînSinaişiavvaSisoeîn
Clisma.

 

22.Întrebat-aavvaMarcupeavvaArsenie,zicând:„Bineesteanuaveacineva
închiliasamângâiere?Căamvăzutpeunfratecareaveapuţineverdeţurişile
smulgeapeele“.ŞiazisavvaArsenie:„Bineeste,însădupăaşezareaomului;că
denuvaaveaputereîntr-acestchipdepetrecere,iarăşilevasădi“.

 

23.Povestit-aavvaDaniil,uceniculluiavvaArsenie,zicând:„M-amaflatodată
aproapedeavvaAlexandruşil-aapucatpeelodurereşidinpricinaacelei
dureris-aîntinscufaţaînsus.S-aîntâmplatatuncisăvinăfericitulArsenieca
săvorbeascăcuel;şil-avăzutîntins.Deci,dupăcei-avorbit,i-azislui:„Cine
eramireanulacelapecarel-amvăzutaici?“Şii-azisavvaAlexandru:„Undel-ai
văzut?“Şiazis:„Cândmăcoboramdinmunte,amcăutataicisprepeşterăşiam
văzutpecinevaîntinscufaţaînsus“.Şii-afăcutluimetanie,zicând:„Iartă-mă,
euamfost;căcimăapucaseodurere“.Şii-azisluibătrânul:„A,tuaifost?Bine.
Euamsocotitcăestevreunmirean,şipentruaceastate-amîntrebat“.

 

24.AltădatăavvaArsenieaziscătreavvaAlexandru:„Dupăceveidespica
smiceleletale,vinosăguşticumine;iarde-ţivorvenistrăini,mănâncăcuei“.
DaravvaAlexandrulucraîncetșimoaleși,sosindceasul,încămaiaveasmicele
şivoindsăpăzeascăcuvântulbătrânului,astatsăsfârșeascăsmicelele.Deci,
văzândavvaArseniecăazăbovit,aluatgustarea,socotindcăaavutstrăini.Iar
avvaAlexandrudupăceasfârșittârziu,s-adus.Şii-azisluibătrânul:„Aiavut
străini?“Iarelarăspuns:„Nu!“Şii-azisluiiarăşi:„Darcumnuaivenit?“Iarel
azis:„Pentrucămi-aispus:«dupăceveidespicasmiceleletale,vino».De



15

aceea,păzindcuvântultău,n-amvenit,fiindcănuterminasem“.Şis-aminunat
bătrânuldeluareaamintealuiceacude-amănuntulşii-azis:„Maide
dimineaţăsădezlegipostul,caşipravilasăţi-ofacişiapatasăobei;iardenu,
degrabăaresăsebolnăveascătrupultău“.

 

25.AmersodatăavvaArsenieîntr-unloc,şieraacolotrestieşisemişcadin
cauzavântului.Şiaîntrebatbătrânulpefraţi:„Ceestesunetulacesta?“Iarfraţii
i-auspuscăestesunetultrestiei.Zis-abătrânulcătredânşii:„Cuadevărat,de
vaşedeacinevaînlinişteşivaauziglasdepasăre,nuareinimaaceeaşilinişte;
cuatâtmaimultvoi,avândsunetultrestiiloracestora“.

 

26.SpuneaavvaDaniil,căoarecarifraţivrândsămeargălaTebaidapentru
torturidein,auzis:„Cuacestprilejsă-lvedemşipeavvaArsenie“.Şiaintrat
avvaAlexandruşiazisbătrânului:„NiştefraţiveninddelaAlexandria,voiesc
sătevadă“.Zis-abătrânul:„Înştiinţează-tedeladânşii,pentrucarepricinăau
venit“.Şiînştiinţându-secămerglaTebaidapentruin,avestitbătrânului.Şiel
azis:„Cuadevărat,nuvorvedeafaţaluiArsenie,căcinuauvenitpentrumine,
cipentrutreabalor“.Odihneşte-ipeeişi-isloboadecupace,zicându-lecă
bătrânulnupoatesă-iîntâmpine.

 

27.Unfrates-aduslachilialuiavvaArsenielaSchitşis-auitatpefereastrăşia
văzutpebătrânulpestetotcafocul(căcieravrednicfrateledeavedeauneleca
acestea).Şicumabătut,aieşitbătrânulşivăzândpefratelecaşispăimântat,
i-azislui:„Estemultăvremedecândbaţi?Nucumvaaivăzutceva?“Şii-a
răspunsluifratele:„Nu!“Şidupăce-avorbitcuel,i-adatdrumul.

 

28.ŞezândodatăavvaArsenielaCanop7,avenitdelaRomaofecioarădebun
neam,bogatăfoarteşitemătoaredeDumnezeu,casă-lvadă.Şifiindprimităde
arhiepiscopulTeofil,l-arugatcasă-lînduplecepebătrânulsăoprimească.Şi
venind[arhiepiscopul]lael,l-arugatzicând:„Cutarefecioară,debunneam,a
venitdelaRomaşivoieştesătevadă“.Iarbătrânuln-aprimitsăseîntâlnească
cuea.Deci,dupăcei-avestitaceasta,eaaporuncitsăisepregătească
dobitoacele,zicând:„CredluiDumnezeucă-lvoivedea.Cănuomamvenitsă
văd–căcisuntşiîncetateanoastrămulţioameni;ciproorocamvenitsăvăd“.
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Şidupăceaajunslachiliabătrânului,diniconomialuiDumnezeu,agăsitpe
bătrânulpetrecândafarădinchilie,zăbovindu-secuoarecarelucrare;şi
văzându-l,acăzutlapicioarelelui.Elînsăaridicat-ocumânieșialuatseamala
dânsazicând:„Dacăfaţameavreis-ovezi,iat-o,priveşte-o!“Iareaderuşine
n-acăutatlafaţalui.Şii-azisbătrânul:„N-aiauzitdelucrurilemele?Acestea
suntdenevoiesălevezi.Cumaiîndrăznitsăfaciatâtacalepemare?Nuştiică
eştifemeieşinuţisecadesăieşiniciodatănicăieri?SaucasămergilaRomaşi
săzicicătrecelelaltefemei:«AmvăzutpeArsenie»,şisăsefacămareadrum
defemei,caresăvinălamine?“Iareaazis:„DevavoiDomnul,nuvoilăsape
niciunasăvinăaici.Ciroagă-tepentrumineşimăpomeneştetotdeauna!“Iarel
răspunzândazis:„MărogluiDumnezeu,casăseşteargăpomenireatadin
inimamea“.Şiacesteaauzind,aieşittulburată.Şidacăavenitîncetate,de
mâhnireacăzutînfriguri.ŞiavestitfericituluiTeofilarhiepiscopulcăe
bolnavă.Şivenindlaea,orugasă-ispunăceare.Iareaaziscătredânsul:„O,de
n-aşmaifivenitaici!Căamzisbătrânului:«Pomeneşte-măpemine»,şielazis:
«MărogluiDumnezeu,casăseşteargăpomenireatadininimamea».Şiiată,eu
mordemâhnire“.Şii-aziseiarhiepiscopul:„Aunuştiicăeştifemeieşiprin
femeivrăjmaşulîiluptăpesfinţi?Pentruaceastaazisbătrânulaşa;căpentru
sufletultăuseroagătotdeauna“.Şiaşas-amângâiatsufletuleişis-aduscu
bucurielaalesale.

———————————
7.OraşsituatpeunuldinbraţelevesticealeDelteiNilului,la25kmdeAlexandria.Înantichitate
eracelmaiimportantportalEgiptului,peundetreceatotcomerţuldintregrecişiegipteni.

 

29.Povestit-aavvaDaniilpentruavvaArsenie,căavenitodatăunmagistru
(învăţătordelegi),aducându-iodiată(testament)aunuiboier,rudeniealui,
careîilăsafoartemultămoştenire.Şiluând-opeea,avrutsăorupășiacăzut
magistrullapicioarelelui,zicând:„Rogu-te,nuorupe,cămiseiacapul“.Şii-a
zisavvaArsenie:„Eumaiînaintedeacelaammurit,iarelacumamurit“.Şil-a
trimisînapoi,nimicprimind.

 

30.Sespuneaiarăşipentruel,căînsearasâmbetelor,pecândseluminaspre
duminică,lăsasoareleînapoialuişiîntindeamâinilelacer,rugându-se,până
iarăşistrăluceasoareleînainteafeţeiluișiașaşedea.
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31.SeziceapentruavvaArsenieşipentruavvaTeodoralFermeică,maimult
decâttoate,urauslavaoamenilor.PentruaceastaArsenienuîntâmpinalesne
pecineva,iaravvaTeodorîntâmpinacuadevărat,darcaosabieîiera.

 

32.ŞezândodatăavvaArsenieînpărţileceledejosşisupărându-seacolo,a
socotitsălasechiliașineluândnimicdintr-însa,aşas-aduscătreuceniciisăi
faraniţiAlexandruşiZoil.Decii-azisluiAlexandru:„Scoală-teşimergicu
corabiaperâuînsus“.Şiafăcutaşa.ŞiluiZoili-azis:„Vinocuminepânălarâu
şiîmicautăocorabiecaresămeargălaAlexandria,şiapoiiaşituocorabiepe
râuînsuspânălafrateletău!“IarZoil,tulburându-sepentrucuvântulacesta,a
tăcut.Şiaşas-audespărţituniidealţii.Decibătrânuls-apogorâtînpărţile
Alexandrieişis-aîmbolnăvitdeboalăgrea.Iarslujitorii[ucenicii]luiauzis
unulcătrealtul:„Nucumvavreunuldinnoiamâhnitpebătrânulşipentru
aceastas-adespărţitdenoi?“Şin-auaflatnimicîntruei,nicicănul-auascultat
pedânsulcândva.Iardupăces-aînsănătoşitbătrânulazis:„Măvoiducela
Părinţiimei“.Şiaşamergândcucorabiaperâuînsus,avenitlaPetra,unde
erauslujitoriilui.Şifiindelaproapederâu,venindocopilăetiopiană,s-aatins
decojocullui.Iarbătrânulacertat-o;darcopilai-azis:„Deeşticălugăr,du-tela
munte!“Iarbătrânul,umilindu-sedecuvântulacesta,ziceaîntrusine:„Arsenie,
deeşticălugăr,du-telamunte!“Şinumaidecâtdupăacestea,auvenitîntru
întâmpinarealuiAlexandruşiZoil.Şicăzândeilapicioarelelui,s-aaruncatşi
bătrânuljos,şiauplânscâteştrei.Şiazisbătrânul:„Nuaţiauzitcăm-am
îmbolnăvit?“Şii-auzislui:„amauzit“.Şiazisbătrânul:„Şipentrucenuaţi
venitsămăvedeţi?“Şii-azisluiavvaAlexandru:„Despărţireatadenoinua
fostplăcutăşimulţinus-aufolosit,zicând:«Denuarficălcatcuvântul
bătrânuluinus-arfidespărţitdedânşii»“.Zis-alor:„Iarăşidarvorziceoamenii:
«Nuaaflatporumbiţaodihnăpicioarelorsaleşis-aîntorslaNoeîncorabie.»
(Fac.8,9)“.Şiaşas-aumângâiatșiapetrecutcudânșiipânălasfârşitulsău.

 

33.Zis-aavvaDaniil:„Ne-apovestitnouăavvaArseniecapentrualtul–deşi
poatechiarelera–căşezândunbătrânînchiliasai-avenitunglaszicând:
«Vinoşiîţivoiarătalucrurileoamenilor».Şisculându-se,aieşit;şil-adus
într-unloc,şii-aarătatunetiopiantăindlemneşifăcândopovarămare.Şise
căzneaacelasăoridice,darnuputea;şiînlocdeamailuadinea,elîncămai
tăialemneşiadăugapestepovară.Şiafăcutaceastavremeîndelungată.
Şimergândpuţinmaiînaintei-aarătatunomstândlângăunlacşiscoţândapă
dinelşiturnând-oîntr-unjgheabgăurit,dincareapacurgeaiarăşiînlac.
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Şii-azisluiiarăşi:«Vinosă-ţiarătaltul».Şiavăzutobisericăşidoioameni
călăripecaiţinândoprăjinăde-acurmezişul,unulîmpotrivaceluilalt;şivoiau
săintrepeuşăşinuputeau,pentrucăeraprăjinade-acurmezişul.Şiniciunul
nus-asmeritpesineînapoiaceluilalt,casăîntoarcăprăjinadreaptă;şipentru
aceastaaurămasafarădeuşă.«Aceştioameni–i-azisvocea–suntceicare
poartăjuguldreptăţiicumândrie,şinus-ausmeritcasăseîndreptezepeei
înşişişisăcălătoreascăpecaleaceasmerităaluiHristos;pentruaceastaşi
rămânafarădeîmpărăţialuiDumnezeu.Iarcelcetăialemne,esteomulcel
întrumultepăcatecare,înlocdeasepocăi,adaugăaltefărădelegilapăcatele
sale.Şicelcescoteaapăestecelcarefacelucruribune,darpentrucăareîntru
eleamestecarerea,cuaceastaprăpădeşteşilucrurilecelebunealesale.Deci
totomultrebuiesăfietreazlalucrurilesale,casănuseosteneascăîndeșert»“.

 

34.TotacestaapovestitcăodatăauvenitniştepărinţidelaAlexandriacasă-l
vadăpeavvaArsenie.ŞiunuldintredânşiieraunchialluiTimoteiceluide
demult,careafostarhiepiscopalAlexandrieișisenumeaneagonisitor,adică
sărac.Șiaveatovarășpeunuldincopiiifrateluisău.Iarbătrânulseaflaatunci
bolnavşinuavoitsă-iîntâlneascăpeei,casănumaivinăşialţiisă-lsupere.Și
eraatuncilaPetraTroieiiareis-auîntorsmâhniţi.Dupăaceeas-aîntâmplatde
s-afăcutnăvălireabarbarilor,şivenindel,apetrecutprinpărţileceledejos.Şi
auzindaceia,iarăşiauvenitsă-lvadăşicubucuriei-aprimitpedânșii.Şii-azis
luifratelecareeracuei:„Nuştii,avvo,cănoiamvenitşilaTroiasătevedemşi
nune-aiprimit?“Şii-azisluibătrânul:„Voiaţigustatpâineşiaţibăutapă,iar
eu,fiule,cuadevărat,nicipâine,niciapăn-am gustat,niciam şezutjos,
chinuindu-măpeminepânăcândm-amînştiinţatcăaţiajunslaloculvostru;
căcişivoipentruminev-aţiostenit.Însăiertaţi-mă,fraţilor“.Şimângâindu-se
ei,s-audus.

 

35.Acesta[avvaDaniil]zicea,căl-achematîntr-oziavvaArsenieşii-azis:
„Odihneştepepărinteletău,ca,dupăcevamergecătreDomnul,săseroage
pentrutineşisă-ţifiebine“.

36.SespuneapentruavvaArsenie,căbolnăvindu-seodatăînschit,s-adus
preotulşil-aaduslabisericăşil-apuspeaşternutcuopernămicălacapullui.
Şiiatăunbătrânvenindsă-lcercetezepeelșivăzându-lpeaşternutşiperna
subcapullui,s-asmintitzicând:„AcestaesteavvaArsenie?Şipeacesteaeste
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culcat?“Şiluându-lpreotuldeoparte,i-azis:„Celucruaiavutînsatultău?“Iar
elazis:păstoramfost.„Cumdar–amaiîntrebatel–petreceaiviaţata?“Iarel
azis:„Cumultăostenealăpetreceam“.Şii-azisluiiarăşi:„Daracumcum
petrecilachilie?“Iarelazis:„Maimultmăodihnesc“.Şiatuncii-azis:„Vezipe
acestavvaArsenie?Înlumeerapărintealîmpăraţilorşimiiderobiîncinşicu
brâurideaurşicubrăţări,şiîmbrăcaţicuhainedemătasestăteauînaintealui;
şicovoarescumpeerausubpicioarelelui.Iartu,păstorfiind,nuaiavutînlume
odihnapecareoaiacumșiacestan-areaicidesfătareapecareaavut-oînlume.
Iată,dar,tuteodihneştiiaracestasetrudește“.Iarelauzindacestea,s-aumilit
şiapusmetaniezicând:„Iartă-mă,avvo,căamgreşit.Într-adevăr,aceastaeste
caleaceaadevărată:căacestaavenitlasmerenie,iareulaodihnă“.Şi
folosindu-sebătrânul,s-adus. 

37.AvenitunpărintelaavvaArsenieşi,bătândînuşă,bătrânuli-adeschis,
socotindcăesteslujitorulsău.Şidacăavăzutcăestealtul,s-aaruncatcufaţala
pământ.Iaracelai-azislui:„Scoală,avvo,casămăînchinţie“.Şii-azisbătrânul
lui:„Număscol,denuteveiduce“.Şimultrugându-se,nus-asculatpânăce
s-adus.

 

38.Sespuneapentruunfratecareavenitlaschitcasă-lvadăpeavvaArsenie,
căvenindlabiserică,serugaclericilor,casăseîntâlneascăcuavvaArsenie.
Decii-auzislui:„Odihneşte-tepuţintel,frate,şi-lveivedea“.Iarelazis:„Nu
gustnimicdenumăvoiîntâlnicuel“.Autrimisdarunfratecasă-lducă,căera
departechilialui.Şibătândînuşă,auintratamândoişiînchinându-se
bătrânului,auşezuttăcând.Deciazisfrateleceldelabisericaschitului:„Eumă
duc,rugaţi-văpentrumine!“Iarfratelecelstrăin,neaflândîndrăznealăcătre
bătrânul,azisfratelui:„Vinşieucutine“.Şiauieşitîmpreună.Însăfratelecel
străinl-arugatzicând:„Ia-măşilaavvaMoiseceldintâlhari“.Şivenindeila
acela,i-aprimitcubucurieşigăzduindu-i,i-aslobozit.Şii-azisfratelecelce-i
ducea:„Iată,te-am duslacelstrăin(Arsenie)şilaegiptean(Moise);care
dintr-amâdoiţi-aplăcut?“Iarel,răspunzând,azis:„Mie,astădată,egipteanul
mi-aplăcut“.Şiauzindunuldinpărinţiacestea,s-arugatluiDumnezeuzicând:
„Doamne,arată-milucrulacesta,căunulfugepentrunumeleTău,iaraltul
îmbrăţişeazăpentrunumeleTău“.Şi,iată,is-auarătatdouăcorăbiimariperâu
şiavăzutpeavvaArsenieşipeDuhulluiDumnezeuplutindculinişteîntr-una;
iaravvaMoiseşiîngeriiluiDumnezeuplutindînalta,șiîlhrăneaupeelcu
faguridemiere.
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39.ZiceaavvaDaniilcăvrândsămoarăavvaArseniele-aporuncit,zicând:«Să
nuvaîngrijiţisăfaceţidragoste(milostenie)pentrumine.Căeudemi-amfăcut
miedragoste,aceastaams-ogăsesc»“.

 

40.CânderaavvaArseniesămoară,s-autulburatuceniciilui.Şile-azislor:
„Încănuavenitceasul;iarcândvaveniceasul,văvoispunevouă.Însăamsă
măjudeccuvoiladivanulluiHristosdeveţidatrupulmeucuiva“.Iareiauzis:
„Şicevomface,cănuştimsă-lîngropăm?“Şile-azislorbătrânul:„Nuştiţisă
legaţiofuniedepiciorulmeuşisămătrageţilamunte?“
Şiacestaeracuvântulbătrânului,adicăobişnuiabătrânulazice:„Arsenie,
pentruceaiieşit[dinlume]?Căamgreșit,demulteorim-amcăit;iarcăam
tăcut,niciodată“.Iarcânderaaproapedeamuri,l-auvăzutfraţiiplângândşi
i-auzis:„Într-adevărşitutetemi,părinte?“Şile-azislor:„Într-adevăr,fricace
estecumineacum,înceasulacesta,cumineestedecândm-amfăcutcălugăr“.
Şiaşaaadormit[întruDomnul].

 

41.Semaispuneacăîntoatăvremeavieţiisale,cândşedealalucrulmâinilor,
aveaocârpăînsân,pentrulacrimilecarecurgeaudinochiisăi.Şiauzindavva
Pimencăaadormit[întruDomnul],lăcrimândazis:„Fericiteşti,avvoArsenie,
căte-aiplânspetineînlumeaaceasta.Căacelacenuseplângepesineaici,
acolosevaplângeveşnic.Deci,oriaicidevoie,oriacolodechinuri,estecu
neputinţăanuplânge“.

 

42.Povestit-aavvaDaniilpentrudânsul,căniciodatănuvoiasăgrăiascăvreo
întrebaredinScriptură,măcarcăputeasăgrăiască,dearfivoit.Încănici
scrisoaredegrabănuscria.Şicândvenealabisericăcâteodată,şedeadinapoia
stâlpului,canimenisănuvadăfaţalui,nicielsăcautelaaltul.Şierachipullui
îngeresccaalluiIacov.Eracutotulalb,încuviinţatlatrup,daruscăţiv.Şiavea
barbalungă,ajungândpânălapânteceiarperiiochilorcăzuserădeplâns.Şi
eralung,darsegârbovisedebătrâneţe.Şiamuritînvârstadenouăzecişicinci
ani.Apetrecutînpalaturilefericituluiîntrupomenire,împăratuluiTeodosie
celmare,anipatruzeci,făcându-sepărintealfiilorlui,ArcadieşiOnorie.Şi
acoloafăcutanipatruzeci,iarzeceaniafăcutlaTroinalBabilonuluiceluide
sus,înpreajmaMemfisuluişitreianiînCanopulAlexandrieişiceilalţidoii-a
petrecutiarăşiînTroinşiacoloaadormit,săvârşindu-şicălătoriacupaceşicu
fricaluiDumnezeu.CăcierabărbatbunşiplindeDuhSfântşidecredinţa.Şi
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mi-alăsatmiehainaluiceadepieleşiveşmântulcelalbdepărşi
încălţăminteleceledecoajădefinic.Şieunevrednicul–ziceavvaDaniil–
le-ampurtatpeelecasămăbinecuvintez.

 

43.Povestit-aiarăşiavvaDaniilpentruavvaArsenie,căodatăelachematpe
părinţiimei,adicăpeavvaAlexandruşipeZoilşismerindu-sepesine,azis:
fiindcădraciiseluptăcumineşinuştiudemăfurăînsomn,deciînnoaptea
aceastaosteniţi-văcumineşipăziţi-mă,dacădormitezlapriveghere.Şiau
şezutunulde-adreaptaluişialtulde-astânga,decuseară,păstrândtăcere.Şi
spuneaupărinţiimei–ziceavvaDaniil–cănoiamadormitşinune-amsculat
şinul-amsimţitpeel,dacădormitează.Şicătredimineaţă–Dumnezeuştie,de
lasineafăcutcasăsocotimcăadormit,saucuadevăratfireasomnuluiavenit
–asuflattreisuflăturişiîndatăs-asculat,zicând:amdormitcuadevărat?Iar
noiamrăspuns:nuştim!

 

44.AuvenitodatăoarecaribătrânilaavvaArsenieşimultl-aurugatcasăse
întâlneascăcudânsul.Iarelle-adeschislor.Şil-aurugatpeelsălespunălor
cuvântpentruceiceseliniştescşicunimeninuseîntâlnesc.Şile-azislor
bătrânul:cândfecioaraesteîncasatatăluisău,mulţivorsăselogodeascăcu
dânsa.Iardupăcevaluabărbat,nuplacetuturora;uniiodefaimă,iaralţiio
laudăşin-arecinsteaşamultăcaîntâicânderaascunsă!Aşaşiceleale
sufletului:dupăcesevorvădi,nupotsăîncredinţezepetoţi.

-PENTRUAVVAAGATHON-

1.Zis-aavvaPetru,acelaalluiavvaLot,căeraodatălachilialuiavvaAgathon
şiavenitcătreacestaunfrate,zicând:voiescsălocuiesccufraţii;deci
spune-mi,cumvoilocuicuei?Zis-aluibătrânul:caînziuadintâi,cândintrila
dânşiiaşasăpăzeştistrăinătateataîntoatezilelevieţiitale,casănuai
îndrăznealăcudânşii.Zis-aavvaMacarielui:şicefaceîndrăzneala?Zis-alui
bătrânul:asemeneaesteîndrăznealacuarşiţaceamare,carecândseface,toţi
fugdelafaţaei,rodulpomilorîlstrică.Zis-aavvaMacarielui:aşadecumplită
esteîndrăzneala?ŞiazisavvaAgathon:nuestealtăpatimămaicumplitădecât
îndrăzneala;căcieaestemaicăşinăscătoareatuturorpatimilor.Şilucrătorul
trebuiesăsepăzeascădeîndrăzneală,măcarsingurdevafiînchilie.Căciştiu
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eucăunfratelocuindmultăvremedinchilieşiavândunpătişor,aziscăs-a
mutatdinchilie,necunoscândpătişorulacesta.Unulcaacestaestelucrătorşi
luptător.

 

2.Zis-aavvaAgathon:călugărultrebuiesănulaseconştiinţasă-lînvinuiascăîn
niciunlucru.

 

3.Zis-aiarăşi:fărădepăzireadumnezeieştilorporunci,nusporeşteomulîn
niciofaptăbună.

 

4.Zis-aiarăşi:niciodatănum-amculcatsădormavând(ceva)asupracuiva,
niciam lăsatpecinevasăseculce,sădoarmăavând(ceva)asupramea.
Aceasta,pecâtamputut.

 

5.SespuneapentruavvaAgathon,căs-audusoarecariladânsulauzindcăare
dreaptăşimaresocoteală.Şivrândsă-lcercedeasamânie,i-auzislui:tueşti
Agathon?Amauzitpentrutinecăeşticurvarşimândru.Iarelazis:eibine,aşa
este.Şii-auzislui:tueştiAgathonbârfitorulşiclevetitorul?Iarelazis:eusunt.
Auzisiarăşi:tueştiAgathonereticul?Iarelarăspuns:nusunteretic.Şil-au
rugatpeel,zicând:spune-nenouă,pentruceatâteacâteţi-amzisţiele-ai
primit,iarcuvântulacestanul-aisuferit?Zis-alor:celedintâiasuprameale
scriu,căciestesprefolosulsufletuluimeu.Iarcuvântulacestaereticeste
despărţiredeDumnezeuşinuvoiescsămădespartdeDumnezeu.Iaraceia
auzind,s-auminunatdedreaptaluisocotealăşis-auduszidiţi,adicăfolosiţi.

 

6.PovestescuniipentruavvaAgathon,căafăcutvrememultăzidindochilie
împreunăcuuceniciiluişidupăceausfârşiteichilia,auvenitapoisăşadăîn
ea.Şiavăzutbătrânulînsăptămânadintâilucrulcenu-ifoloseaşiazis
ucenicilorsăi:sculaţi-vă,sămergemdeaici.Iareis-autulburat,zicând:dacă
aveasocotealădeanemuta,pentruceamfăcutatâtaostenealăzidindchilia?Şi
smintindu-seoameniiasupranoastră,iarăşiorsăzică:iată,iarăşis-aumutat
nestatornicii.Şivăzându-ipeeiîmpuţinaţicusufletul,le-azislor:deşisevor
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smintivreunii,însăiarăşisevorzidialţii,zicând:fericiţisuntuniicaaceştia,că
pentruDumnezeus-aumutatşitoatele-audefăimat.Însăcelcevoieştesăvină,
săvină,căcieumămut.Şis-auaruncateipesinelapământ,rugându-sepână
cândvorfiiertaţisăcălătoreascăîmpreunăcudânsul.

 

7.Sezicea,iarăşipentrudânsul,cădemulteoris-amutat,avândnumailabrâu
cuţitaşulcucarespintecasmicelele.

 

8.AfostîntrebatavvaAgathon:ceestemaimare:ostenealaceatrupească,sau
păzireacelordinăuntru?Iarbătrânulazis:omulesteasemeneaunuipom;deci,
ostenealaceatrupeascăestefrunza,iarpăzireacelordinăuntruesteroada.Şi
fiindcă,dupăceeaceestescris:totpomulcarenufaceroadăbună,setaieşiîn
focsearuncă(Mt.VII,19),arătatestecăpentruroadăestetoatăosârdia
noastră,adicăpentrupăzireaminţii.Darestetrebuinţăşideacoperământulşi
podoabaceadefrunze,caresuntostenelileceletrupeşti.

 

9.L-auîntrebatpeeliarăşifraţii,zicând:carefaptăbună,părinte,între
petreceri,aremaimultăosteneală?Zis-alor:iertaţi-mă,eusocotesccănueste
altăosteneală,carugăciuneacătreDumnezeu.Căcitotdeaunacândvoieşte
omulsăseroage,voieştevrăjmaşulsă-ltaiepeelcăcielştiecănuseîmpiedică
dealtceva,fărănumaiderugăciuneaceacătreDumnezeu.Şitoatăpetrecerea
pecareovafaceomul,răbdândîntrudânsa,dobândeşteodihna.Iar
rugăciuneapânălarăsuflareaceadepeurmă,aretrebuinţădenevoinţă.

 

10.ŞieraavvaAgathonînţeleptcuminteaşifărădepregetcutrupulşise
îndestulacutoateşiculucrulmâinilorşicuhranaşicuîmbrăcămintea.

 

11.Acestamergeapeundrumcuuceniciiluişiunuldintr-înşiigăsindunpăruţ
delemnverdepedrum,azisbătrânului:părinte,porunceştesă-liau.Iar
bătrânuls-auitatlaelminunându-seşii-azis:l-aipusacolo?Şiarăspuns
fratele:nu!Şiazisbătrânul:cumdarvreisăieiceeacenuaipus?
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12.UnfrateavenitlaavvaAgathon,zicând:lasă-măsălocuiesccutine.Şi
mergândpedrumagăsitpuţinsăpunşil-aaduslael.Şiazisbătrânul:undeai
găsitsăpunul?Zis-afratele:pedruml-amgăsit,cândumblamşil-amluat.Zis-a
luibătrânul:dacăaivenitsălocuieşticumine,cumailuatceeacen-aipus?Şi
l-atrimissă-lducădeundel-aluat.

 

13.Unfrateaîntrebatpebătrânul,zicând:m-aajunsoporuncăşiundeeste
poruncă,esterăzboi.Decivoiescsămergpentruporuncă,darmătemde
război.Şiazisluibătrânul:dearfifostAgathon,făceaporuncaşibiruia
războiul.

 

14.Făcându-seodatăsoborlaschitpentruopricinăşipunându-selarânduială,
maipeurmăavenitşiacestAgathonşiazispărinţilor:nuaţipuspricinala
bunărânduială.Iareii-auzislui:dartucineeştidegrăieştiaşa?Iarela
răspuns:fiualomului.Căciestescris:degrăiţiadică,dreptatedupăadevăr,
judecaţicelenedrepte,fiiioamenilor.(Psalm57,1).

 

15.SespuneapentruavvaAgathon,cătreianis-aostenit,ţinândpiatrăîngura
sa,pânăcânds-adeprinssătacă.

 

16.SespuneaiarăşipentruelşipentruavvaAmun,căatuncicândvedeavreun
vas,odatăspuneapreţulşiceeaceliseda,luautăcândculinişte.Şiiarăşi,când
vroiausăcumpereceva,ceeacelisespunea,dauîntăcereşiluauvasul,
negrăindnimic.

 

17.AcelaşiavvaAgathonazis:niciodatăn-amdatdragoste,adicămilostenie;ci
milosteniameaeraadaşialua,socotindcăfolosulfrateluimeuestelucrual
rodirii.
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18.Acelaşipărintecândvedeavreunlucruşivoiagândulluisă-ljudece,îşi
zicealuişi:Agathoane,sănufacituaceasta!Şiaşaselinişteagândullui.

 

19.Acestaşi-aziscămâniosulmăcardevasculavreunmort,nuesteprimitla
Dumnezeu.

 

20.AveaodatăavvaAgathondoiucenici,carepetreceauviaţasihăstrească
deosebi.Deci,într-unadinzileaîntrebatpeunul:cumpetreciînchiliata?Iarel
azis:postescpânăsearaşimănâncdoipesmeţi.Şii-azislui:bunăeste
rânduialamâncării,neavândostenealăpreamare.Zis-aşiceluilalt:tucum
petreci?Iarelazis:douăzilepostescşidoipesmeţimănânc.Şii-azislui
bătrânul:teosteneştifoartemult,suferinddouărăzboaie.Cădemănâncă
cinevaînfiecarezişinusesatură,seosteneşte.Darestealtulcarevoieştesă
posteascăcâtedouăzileşisăsesature.Iartuîndoitpostind,nutesaturi.

 

21.UnfrateaîntrebatpeavvaAgathonpentrupăcatulcurvieişii-arăspuns
aceluia:mergi,aruncăneputinţataînaintealuiDumnezeuşiveiaveaodihnă.

 

22.S-abolnăvitodatăavvaAgathonşiunoarecaredinbătrâni.Şizăcândeiîn
chilie,citeaunfratelacarteaFaceriişiavenitlacapulundeziceIacov:Iosifnu
este,Simeonnueste;şipeVeniaminîlveţilua?Şiîmiveţipogorîbătrâneţilecu
mâhniciunelaiad!(Fc.47,36şi37.)Şirăspunzândbătrânul,azis:nu-ţiajung
ceilalţizece,avvoIacove?Zis-aavvaAgathon:încetează,bătrânule!Dacă
DumnezeuesteCelceîndreptează,cineestecelceosândeşte?(Rom.VIII,33şi
34.)

 

23.Zis-aavvaAgathon:de-mivaficinevafoarteiubitşivoicunoaştecămă
duceînvreogreşeală,îlînlăturdelamine.

 

24.Zis-aluiiarăşi:omultrebuiesăiaaminteîntotceasullajudecatalui
Dumnezeu.
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 25.Oarecarifraţivorbindpentrudragoste,avvaIosifazis:aunoiştimceeste
dragostea?ŞispuneapentruavvaAgathoncăaveauncuţitaşşiavenitlaelun
frateşil-alăudatşinul-alăsatsăiasăpânăcenualuatcuţitaşul.

26.ZiceaavvaAgathon:demi-arfifostcuputinţăsăgăsescunbubossă-idau
trupulmeuşisăiaupeallui,bucurieaşfiavut,căciaceastaestedragosteacea
desăvârşită.

 

27.Sespuneaiarăşipentrudânsul,căvenindodatăîncetatesă-şivândăvasele,
adicălucrulmâinilorsale,agăsitpeunomstrăin,lepădatpeuliţăşibolnav,
neavândcinesă-lcaute.Şiarămasbătrânulcudânsulluândocasăcuchirieşi
dinlucrulmâinilorsaleplăteachiria,iarce-imairămâneacheltuialatrebuinţa
bolnavului.Şiapetrecutpatruluni,pânăcânds-avindecatbolnavul.Şiaşa
bătrânuls-aduslachiliasacupace.

 

28.SpuneaavvaDaniil,cămaiînaintedeaveniavvaArsenielapărinţiimei,au
rămasşieicuavvaAgathon.ŞiiubeaavvaAgathonpeavvaAlexandru,căera
nevoitorşiblând.Şis-aîntâmplatcatoţiuceniciiluisă-şispelehaineleînrâu,
iaravvaAlexandruspălaîncet.Ceilalţifraţiauzisbătrânului:frateleAlexandru
nufacenimic.Şivrândsă-iodihnească,i-azislui:frateAlexandre,spală-lebine
căcisuntinuri.Iareldacăaauzit,s-amâhnit.Şidupăaceastal-amângâiatpeel
bătrânul,zicând:audoară,nuştiam,căbinefaci?Daracesteaţile-amspus
înaintealor,casăodihnesccugetullorcuascultareata,frate.

 

29.SepovesteştepentruavvaAgathon,căsesileasăfacătoateporuncileşi
cândtreceaîncorabie,elîntâiapucalopataşicândmergeauladânsulfraţii,
îndatădupărugăciune,mânaluipuneamasa,căcieraplindedragostealui
Dumnezeu.Iarcândavrutsăsesăvârşească,arămastreizileavândochii
deschişişinemişcaţi.Şil-aumişcatfraţiizicând:avvoAgathoane,undeeşti?Şi
le-arăspunslor:înainteajudecăţiistau.I-auzislui:şitutetemi,părinte?Le-a
zislor:cuadevăratm-amsilitdupăputereamea,casăpăzescporuncilelui
Dumnezeu;darom suntşideundeştiudeauplăcutlucrurilemelelui
Dumnezeu!Şii-auzislui:darnunădăjduieşti,călucrultăuestedupă
Dumnezeu?Zis-abătrânul:nunădăjduiesc,denuvoiîntâmpinapeDumnezeu,
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căcialtaestejudecataluiDumnezeu,şialtaaoamenilor.Iarcândauvrutsă-l
maiîntrebealtcuvânt,le-azislor:faceţibineşinumaigrăiţiacumcumine,
căcin-amvreme.Şiîndatăs-asăvârşitcubucurie.Că-lvedeautrăgându-se,în
cefelheretiseştecinevapeprieteniişiiubiţiisăi.Aveaînsăpăziremareîntoate
şizicea,căfărădepăziremarenupăşeşteomullaniciofaptăbună.

 

30.AintratodatăavvaAgathonîncetatesă-şivândăpuţinelevaseşiagăsitpe
unleproslepădatîncale.I-azisluileprosul:undeteduci?şii-arăspunsavva
Agathon:încetate,săvândniştevase.Zis-aluileprosul:fămilostenie,demăia
acolo!Şiluându-lpespatelesău,l-adusîncetate.I-azisluiacesta:undevei
vindevaseletale,acolosămăpui.Şiafăcutbătrânulaşa.Şidupăcevindeaun
vas,ziceabubosul:cucâtl-aivândut?Şi-irăspundea:cuatâta.Şi-iziceaiarăşi:
cumpără-mioplăcintă.Şi-icumpăra.Şiiarvindeaaltvas.Şiîizicealeprosul
iarăşi:daracestacucât?Şi-irăspunsebătrânul:cuatâta.Şi-izicea:cumpără-mi
acestlucru.Şi-icumpăra.Decidupăceavânduttoatevaseleşivroiasăseducă,
i-azisbubosul:teduci?Şii-arăspunslui:da!Şii-azisdinnou:făiarăşi
milostenie,demăduundem-aigăsit!Şiluându-lpespatelelui,l-aduslalocul
lui.Şii-azislui:binecuvântateştiAgathone,deDomnulîncerşipepământ.Şi
ridicândochiisăi,penimenin-avăzut.CăafostîngerulDomnuluicareavenit
să-lispitească.

-PENTRUAVVAAMMONA-

1.UnfrateaîntrebatpeavvaAmmona,zicând:spune-miuncuvântcasămă
mântuiesc!Şii-arăspunsbătrânul:mergişi-ţifăgândultău,precum fac
făcătoriiderele,caresuntîntemniţă.Căaceiaîntreabăpurureapeoameni:
undeestestăpânitorulşicândvaveni.Şidinaceaaşteptareplâng.Aşaşi
călugărul;trebuiesăiaamintetotdeaunaşisă-şimustresufletulsăuzicând:vai
mie!CumamsăstauînaintelajudecataluiHristos?Şicumamsă-idauLui
răspuns?Dacăaşaveicugetatotdeauna,poţisătemântuieşti.

 

2.SpuneauuniipentruavvaAmmona,căşivasilisc(şarpeveninos)aomorât.
Căciducându-seînpustiecasăscoatăapădinfântânăşivăzândunvasilisc,s-a
puscufaţaînjos,zicând:Doamne,saueuamamuri,sauacesta!Şiîndatăa
crăpatvasiliscul,cuputerealuiHristos.
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 3.Zis-aavvaAmmona:patrusprezeceaniamfăcutînschit,rugându-mălui
Dumnezeunoapteaşiziua,casă-midăruiascăsăbiruiescmânia.

 

4.Povestit-aunuldinpărinţicăeralachilii8unbătrânostenitorpurtând
rogojinăşimergând,s-aduslaavvaAmmona.Şil-avăzutpeelbătrânul
purtândrogojinaşii-azislui:aceastanimicnutefoloseşte.Şil-aîntrebatpeel
bătrânul,zicând:treigândurimăsupără;sausămergînpustietăţi,sausămă
ducînstrăinătate,undenimeninumăcunoaşte,sausămăînchidînchilieşicu
nimenisănumăîntâlnesc,mâncânddupădouăzile.Zis-aavvaAmmonalui:
niciunadintr-acesteatreinu-ţiestedefolossăfaci;cimaivârtosşeziînchilia
taşimănâncăpuţinînfiecarezişiaitotdeaunacuvântulvameşuluiîninimata.
Şiaşapoţisătemântuieşti.
 ————————
8Chiliile(Kellia)sesituaula70kmsud-estdeAlexandria,laintrareaîndeşertullibian,şi18–20
kmsuddeNitria(aşezareîntemeiatădeavvaAmun),decareaşidepinsiniţial,fiindunlocdeo
maimareretragerepentrumonahiidinNitriadoritorideoascezămaiasprăşideoviaţăde
liniştire,maiisihastă.

5.Unorfraţilis-aîntâmplatoscârbălalocullorşivrândsă-lpărăseascăs-au
duslaavvaAmmona.Şiiată,bătrânulmergeacucorabiapeapăşivăzându-i
umblândpemarginearâului,aziscorăbierilor:scoateţi-mălauscat!Şi
chemândpefraţi,le-azislor:eusuntAmmona,lacarevoiţisămergeţi.Şi
mângâindu-leinimilelor,i-afăcutdes-auîntorsînapoideundeieşiseră.Cănu
aveapricinavătămaredesuflet,ciscârbăomenească.

6.Venit-aodatăavvaAmmonasătreacăunrâuşiagăsitocorabiedregându-se
şiaşezutlângădânsa.Şiiatăaltăcorabie(luntre)avenitşiatrecutpeoamenii
careerauacolo.Şii-auzislui:vinoşituavvoşitrecilanoi.Iarelle-azislor:de
nuvoitrececucorabiaceadeobşte,înaltanumăsui.Şiaveaolegăturăde
smiceleşişedeaîmpletindfunieşiiarăşidespletind-o,pânăces-adrescorabia,
aşaatrecut.Decii-aufăcutfraţiimetanie,zicând:pentruceaifăcutaceasta?Şi
le-azislorbătrânul:canutotdeaunagrăbindu-măgândul,săumblu.Cişi
aceastaestepildă,casăumblămîncalealuiDumnezeu,cuorânduială.
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7.ApurcesodatăavvaAmmonasămeargălaavvaAntonieşiapierdutdrumul.
Şişezând,aadormitpuţin.Şisculându-sedinsomn,s-arugatluiDumnezeu,
zicând:mărogŢie,Doamne,Dumnezeulmeu,sănupierzizidireaTa.Şiis-a
arătatluicaomânădeomatârnatădecer,arătându-idrumul,pânăcânda
venitşiastătutdeasuprapeşteriiluiavvaAntonie.

 

8.AcestuiavvaAmmonai-aproorocitavvaAntonie,zicând:osăsporeştiîntru
fricaluiDumnezeu.Şiscoţându-lafarădinchilie,i-aarătatopiatrăşii-azis:
ocărăştepiatraaceastaşiobate.Iarelafăcutaşa.Şii-azisavvaAntonie:nu
cumvaagrăitpiatra?Iarelazis:nu.Şii-azisiarăşiavvaAntonie:aşaşitu,osă
ajungiaceastămăsură.Ceeaces-aşifăcut,căciasporitavvaAmmonaatâta,
încâtdinmultabunătatenumaicunoşteaceesterăutatea.Şiaşafăcându-seel
episcop,auaduslaelofecioarăavândînpânteceşii-auzislui:cutareaufăcut
lucrulacesta,dă-lelorcanon,adicăpedeapsăpentrupăcat!Iarel,făcând
semnulcruciipepânteceleei,aporuncitsăisedeaşaseperechidecearşafuri,
zicând:nucumvamergând,sănascăşivamuri,saueasauprunculşinuvaafla
celedeîngropare?Iarpârâşiieii-auzislui:deceaifăcutaceasta?Dă-lecanon!
Iarelazislor:vedeţi,fraţilor,căaproapeestedemoarteşicepoteusăfac?Şia
slobozit-opeeaşin-aîndrăznitbătrânulsăosândeascăpenimeni.

 

9.Sespuneapentrudânsul,căauvenituniilaelsăsejudece,iarbătrânulse
făceanebun.Şiiată,ofemeieziceacătrevecinaei:acestbătrânestenebun.Şia
auzit-opeeabătrânulşichemând-o,îizice:câteosteneliamfăcuteuprin
pustii,casăcâştignebuniaaceastaşipentrutinesăoprăpădescastăzipeea?
Nu!

 

10.AvenitodatăavvaAmmonasăgustecevaîntr-unlocşieraacolounucare
aveanumerău.Şices-aîntâmplatdeavenitofemeieşiaintratînchilia
frateluiceluiceaveanumerău.Deci,aflândceicelocuiauînloculacelas-au
tulburatşis-auadunatcasă-lizgoneascăpeeldinchilie.Şicunoscândcă
episcopulAmmonaesteînloculacela,venindl-aurugatsămeargăîmpreună
cudânşii.Şiînţelegândfratele,luândfemeia,aascuns-oîntr-unchiupmare.Şi
pânăsăvinănorodul,avăzutavvaAmmonaceeacesefăcuseşipentru
Dumnezeuaacoperitlucrul.Şiintrând,aşezutdeasuprachiupuluişia
poruncitsăsecautetoatăchilia.Deci,dupăceaucăutatşinuauaflatpefemeie,
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azisavvaAmmona,ceesteaceasta?Dumnezeusăvăierte!Şirugându-se,a
făcutpetoţisăseducăşiapucânddemânăpefrate,i-azis:iaamintedetine,
frate!Şiaceastazicând,s-adus.

 

11.AfostîntrebatavvaAmmona:careestecaleaceastrâmtăşiîngustă?Şi
răspunzând,azis:caleastrâmtăşiîngustăaceastaeste,să-şisileascăcineva
gândurilesaleşisă-şitaievoilesalepentruDumnezeu.Şiaceastaesteceeace
s-azisdeapostoli:IatănoiamlăsattoateşiamvenitdupăTine(Mat.XIX,27.).

-PENTRUAVVAAHILA-

1.S-audusodatătreibătrânilaavvaAhilaşiunuldintr-înşiiaveanumerău.Şi
i-azisunuldinbătrâni:avvo,fă-miomreajă(plasă)!Iarelazis:nu-ţifac.Şi
celălalti-azis:fămilostenie,casă-ţiavempomenireataînmănăstire!Iarela
zis:n-amvreme.Îiziceluicelălalt,careaveanumelecelrău:fă-mimieomreajă,
avvo,cas-oamdinmâiniletale!Iarelrăspunzândîndată,i-azis:îţivoiface.Şi
i-auzisluideosebiceidoibătrâni:cumnoite-amrugatşin-aivoitsănefaci,
iaracestuiai-aiziscă-iveiface?Le-azislorbătrânul:v-amzisvouăcănuvăfac
şinuv-aţimâhnit,fiindcănuamvreme.Iaracestuiadenu-ivoiface,vazice:
pentrupăcatulmeuauzindbătrânulnuavoitsă-mifacă,şiîndatătăiemaţa.
Decicuaceastaamridicatsufletullui,casănufieînghiţitdemâhnireunulca
acesta(Corint.II,7.).

 

2.Zis-aavvaVitimie:pogorându-măeuodatălaschit,mi-audatuniipuţină
miere,casăledaubătrânilorşiambătutînuşachilieiluiavvaAhilacasă-idau
lui.Iarelazis:cuadevărat,frate,numi-arfifostvoiasă-mibaţiacumînuşă,
chiardearfifostmană.Darnicilaaltăchilienutemaiduce.Decim-amdusla
chiliameaşile-amduslabiserică.

 

3.AvenitodatăavvaAhilalachilialuiavvaIsaiaînschitşil-agăsitmâncând:
acestapusesesareşiapăîntr-uncastron.Şivăzându-lbătrânulcăaascuns
castronuldupăfunii,i-azis:spune-micemănânci?Iarelazis:iartă-măavvo,că
tăiamsmiceleşim-amsuitpearşiţăşi-ampusîngurameapâinecusare;cămi
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s-auscatgâtlejuldearşiţăşinusepogorapâinea.Pentruaceastaamfostsilit
deampuspuţinăapăpestesare,caaşasăpotgusta.Deci,iartă-mă!Şiazis
bătrânul:veniţidevedeţipeIsaia,cămănâncăzeamăînschit.Dacăvreisă
mănâncizeamă,du-teînEgipt.

 

4.AvenitunuldinbătrânilaavvaAhilaşil-avăzutpeelscuipândsângedin
guraluişil-aîntrebat:ceesteaceastapărinte?Răspuns-abătrânul:este
cuvântulfrateluicarem-amâhnitşim-asilitsănu-lvestescluişim-amrugat
luiDumnezeucasă-lridicedelamine.Şis-afăcutcuvântulluicasângeleîn
gurameaşil-amscuipatjosşim-amliniştitşimâhnireaamuitat-o.

 

5.ZiceaavvaAmmoi:ne-amduseuşiavvaVitimielaavvaAhilaşil-amauzit
citindcuvântulacesta:nutetemeIacove,atepogorîînEgipt(Fc.46,3.).Şi
multastătutcitindcuvântulacesta.Şibătândnoi,ne-adeschisşine-aîntrebat,
deundesuntemşitemându-nesăzicemcăsuntemdelachilii,amziscă
suntemdepemunteleNitriei.Şine-azis:cesăvăfac,dacăsunteţidedeparte.
Şine-abăgatînăuntru.Şil-amgăsitcălucranoapteamultăîmpletiturăpentru
coşniţe.Şil-amrugatsănespunăvreuncuvânt.Iarelazis:eudeasearăpână
acumamîmpletitdouăzecidestânjeni.Şiîntr-adevăr,n-amtrebuinţădedânşii;
darnucumvasăsemânieDumnezeuşisămăînvinuiască,zicând,cădeşi
putândsălucrez,nuamlucrat,pentruaceastamăostenescşilucrezdintoată
putereamea.Şifolosindu-ne,ne-amdus.

-PENTRUAVVAAMMOI-

1.Sespuneapentru,căatuncicândseducealabiserică,nulăsapeuceniculsău
săumbleaproapedeel,cidedeparte.Şideveneasă-lîntrebepentrugânduri,
dupăce-ispunea,îndatăîlizgonea,zicând:nucumvavorbindnoipentrufolos,
săcadăvreovorbăstrăină.Pentruaceastanutelasaproapedemine.

 

2.SespuneaiarăşipentruavvaAmmoi,căerabolnavpepatmulţianişi
niciodatăn-alăsatgândulsăusăiaamintelachiliaceamaidinăuntru,săvadă
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ceare.Cămulteîiaduceauluipentruboală.ŞicândintraşiieşeaIoan,ucenicul
lui,elîşiînchideaochii,casănuvadăceface,căciîlştiacăestecălugăr
credincios.

 

3.Zis-aavvaPimen,căunfrateavenitlaavvaAmmoicerânddeladânsul
vreuncuvânt.Şirămânândcudânsulşaptezile,nui-arăspunsluibătrânul.Dar
petrecându-i,i-azislui:iaamintedesine-ţi,cămieacumpăcatelemis-aufăcut
zidîntunecatîntremineşiDumnezeu.

 

4.SespuneapentruavvaAmmoi,căafăcutcincizecidemăsuridegrâupentru
trebuinţasaşile-apuslasoare.Şimaiînaintedeaseuscabine,avăzutînlocul
acelaunlucrucarenu-ifolosealui.Şiazisucenicilorsăi:săneducemdeaici.
Iareifoartes-aumâhnit.Şivăzându-ipeeimâhniţi,le-azislor:vămâhniţi
pentrupâini?Cuadevărateuamvăzutpeoarecaricăaufugitşiaulăsatfirizile
văruiteîmpreunăcucărţidemembraneşin-auînchisniciuşile,cis-audus
lăsându-ledeschise.

-PENTRUAVVAAMMUNNITRIOTUL-

1.AvvaAmmunnitriotuls-aduslaavvaAntonieşii-azislui:vădcăeumai
multăostenealăamşicumdenumeletăus-amăritîntreoamenimaimult
decâtalmeu?Zis-aluiavvaAntonie:pentrucăeuiubescpeDumnezeumai
multdecâttine.

 

2.AcelaşiavvaAmmuns-aduslaavvaPimenşii-azislui:cândmăduclachilia
aproapelui,saucândelvinelaminepentruvreotrebuinţă,nesfiimsăvorbim
unulcualtul,canucumvasăseiveascăvreovorbăstrăină.Şii-azislui
bătrânul:binefaci,căcitinereţeaaretrebuinţădepăzire.Zis-aavvaAmmun
iarăşi:bătrâniisporindînfaptabunănuaveauîndânşiialtceva,saustrăinîn
gurăcasăvorbeascăaceea.Şiiarăşiaîntrebat:deci,dacăvafinevoiecasă
vorbesccuaproapele,voieştisăvorbescdinScripturisaudincuvintele
bătrânilor?Zis-abătrânul:dacănupoţisătaci,maibineestesăvorbeştidin
cuvintelebătrânilorşinudinScriptură,căcinumicăprimejdieeste.
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 3.UnfrateavenitdelaschitlaavvaAmmunşii-azis:mătrimitepărintele
meulaslujbăşimătemdecurvie.I-azisluibătrânul:oriînceceasîţivaveni
ispita,ziaşa:Dumnezeulputerilor,pentrurugăciunilepărinteluimeu,
scapă-mă!Deciînunadinzileofatăaîncuiatuşadupădânsul.Iarelstrigând
cuglasmare,azis:Dumnezeulputerilor,pentrurugăciunilepărinteluimeu,
scapă-mă!Şiîndatăs-aaflatpecaleacătreschit.

-PENTRUAVVAANUV-

1.Povestit-aavvaIoan,căavvaAnuvşiavvaPimenşiceilalţifraţiailor,
dintr-unpântecefiindşifăcându-secălugăriînschit,cândauvenitmazachiiişi
aupustiitschitulîntâi,s-audusdeacoloşiauvenitlaunloccesecheamă
Terenut,pânăîşivorluaseamacumtrebuiesărămână.Şiaurămasacolo
într-ocapişte(templuidolesc)vechecâtevazile.ŞiazisavvaAnuv,careera
maimaredecâtceilalţi,cătreavvaPimen:fămilostenietuşifraţiităi,fiecaresă
selinişteascădeosebişisănuneîntâlnimuniicualţiisăptămânaaceasta.Şia
zisavvaPimen:cumvoieşti,facem.Şiaufăcutaşa.Şieraunidoldepiatrăîn
aceacapişteşisesculaavvaAnuvîntoatedimineţileşiaruncacupietreîn
obrazulidoluluişiîntoateserilezicealui:iartă-mă!Şiaîmplinitsăptămâna
făcândaşa.Iarsâmbătăs-auîntâlnituniicualţiişiazisavvaPimenluiavva
Anuv:te-amvăzut,avvo,însăptămânaaceasta,căaruncaicupietreînobrazul
idoluluişidupăaceeaîifăceailuimetanie.Spune-mi,dar,unomcredincios
faceaceasta?Răspuns-abătrânul:aceastapentruvoiamfăcut.Cândm-aţi
văzutcăamaruncatcupietreînobrazulidolului,nucumvaagrăit,oris-a
mâniat?Răspuns-aavvaPimen:nu.Iarăşiaîntrebatbătrânul:darcândîi
făceammetanie,nucumvas-atulburatşiazis:nuteiert?Zis-aavvaPimen:nu.
Şiazisbătrânul:şinoi,fraţilor,suntem şaptefraţi;devoiţisăpetrecem
împreună,sănefacemcaidolulacestacare,desevaocărîsausevaslăvi,nuse
tulbură.Iardenuvoiţisăvăfaceţiaşaiatăpatruporţisuntîncapişteaaceasta;
fiecaredinvoi,undevavoi,sămeargă.Şiauzindfraţii,s-auaruncatpesinejos,
zicându-ilui:cumvoieşti,părinte,aşafacemşiascultămcumneveizicenouă.
ŞiazisavvaPimen:ampetrecutîmpreunătoatăvremeanoastră,lucrânddupă
cuvântulbătrânuluicarel-aziscătrenoi.Şiapuseliconompeunuldinnoi.Şi
totcenepuneanouă,mâncamşieracuneputinţăsăzicăvreunuldinnoi:
adu-nenouăaltceva,saucăvoimaceastasămâncăm.Şiampetrecuttoată
vremeanoastrăîntruodihnăşipace.
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2.Zis-aavvaAnuv:decânds-achematnumeleluiHristospestemine,nuaieşit
minciunădinguramea.

-PENTRUAVVAAVRAAM-

1.Sespuneadespreunbătrân,căafăcutcincizecideani,nicipâinemâncând,
nicivinbânddegrabşiziceacăaomorâtcurvia,iubireadeargintşislava
deşartă.ŞiavenitlaelavvaAvraam,auzindcăaspusacestcuvânt.Şii-azislui:
tuaispuscuvântulacesta?Arăspunsbătrânul:da.Şii-azisAvraam:iată,intră
închiliata,şigăseştiperogojinataofemeie:poţisăsocoteşticănuestefemeie?
Răspuns-abătrânul:nu,darmăluptcugândulsănumăatingdeea.Atuncia
zisAvraam:iată,n-aiomorâtpatima,ciestevie;darestelegată.Iarăşicând
umblipedrum,vezipiatrăşihârburi,iarînmijloculacestora,aur;poate
minteasăsocoteascăpeacestacapeacelea?Zis-abătrânul:nu,darmăluptcu
gândulsănu-liaupeel.ŞiazisAvraam,iatăesteviepatima,darestelegată.
Maideparte,ziceiarăşiavvaAvraam:iată,auzidespredoifraţi,căunulte
iubeşte,iaraltulteurăşteşitevorbeştederău.Devorvenilatine;îlai
deopotrivăpeamândoi?Răspuns-abătrânul:nu,darmăluptcugândulsăfac
bineceluicemăurăştecaşiceluicemăiubeşte.Zis-aluiAvraamlui:apoiiată
căsuntviipatimile,darsuntnumailegatedesfinţi.

 

2.UnfrateaîntrebatpeavvaAvraam,zicând:demisevaîntâmplasămănânc
demulteori,ceeste?Şirăspunzândbătrânulazis:cegrăieşti,frate?Atâta
mănânci,sausocoteşticăaivenitlaarie?

 

3.SpuneaavvaAvraampentruunuldelaschit,căerascriitorşinumânca
pâine.Deciavenitlaelunfrate,rugându-sesă-iscrieocarte.Decibătrânul
avându-şiminteasalaprivire,ascristrecândstihurişin-apussoroace(pauze).
Iarfrateleluiluândşivrândsăpunăsoroace,agăsitniştecuvintesăriteşii-a
zisbătrânului:avvo,suntniştestihurilăsate.I-azisbătrânul:du-teîntâidefă
celescriseşiapoiveivenişi-ţivoiscrieşicelelalte.
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-PENTRUAVVAARI-

AmersavvaAvraamlaavvaAri.Şişezândei,avenitunfratelabătrânulşii-a
zislui:spune-mi,cevoifacecasămământuiesc?Iareli-azis:du-te,petreci
anulacestamâncândsearapâineşisareşivinoiarăşişi-ţivoigrăi!Şi
ducându-seafăcutaşa.Şidupăces-aîmplinitanul,avenitiarăşifratelelaavva
Arişis-aaflatatuncişiavvaAvraamacolo.Şiazisiarăşibătrânulfratelui:
du-te,posteşteşiîntruacestan,mâncânddindouăîndouăzile.Şidupăces-a
dusfratele,azisavvaAvraamluiavvaAri:pentrucegrăieştituturorfraţilorcu
cumpănăuşoară,iaracestuifrateîipuisarcinigrele?I-azisbătrânul:fraţii,
precumvincăutând,aşaseşiduc;iaracestapentruDumnezeuvine,săasculte
cuvânt.Căciestelucrătorşioricevoizicelui,cusârguinţăface.Pentruaceasta
şieuîigrăiesclui,cuvântulluiDumnezeu.

-PENTRUAVVAALONIE-

1.Zis-aavvaAlonie:denuvaziceomulîntruinimasacăeusingurşi
Dumnezeusuntemînlume,nuvaaveaodihnă.

 

2.Zis-aiarăşi,denuaşfistricattot,n-aşfipututsămăzidesc;adică,den-aşfi
lăsattotcemiseparebundinvoinţamea,n-aşfipututsădobândescfaptele
bune.

 

3.Zis-aiarăşi:devavoiomul,dedimineaţăpânăsearaajungeînmăsură
dumnezeiască.

 

4.Întrebat-aodatăavvaAgathonpeavvaAlonie,zicând:cumvoiputeaţine
limbameasănugrăiascăminciuni?Şii-arăspunsluiavvaAlonie:denuvei
minţi,multepăcateaisăfaci.Iarelazis:cumvineaceasta?Şii-arăspuns
bătrânul:iatădoioameni,aufăcutînainteataucidereşiunulafugitînchiliata.
Şiiatădregătorulîlcautăpeelşiteîntreabăzicând:înainteatas-afăcut
uciderea?Denuveiminţi,daipeomlamoarte.Maibinelasă-lpeelînaintealui
Dumnezeufărălegături,căciElştietoate.
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-PENTRUAVVAAPFI-

Povestitu-s-apentruepiscopulOxirinhului,anumeavvaApfi,căînvremea
cânderacălugăr,multepetreceriasprefăcea.Iardupăces-afăcutepiscop,
voiasăuneltească(încerce)aceeaşipetrecereasprăşiînlume,darn-aputut.Şi
s-aaruncatpesineînaintealuiDumnezeu,zicând:nucumvapentruepiscopie
s-adusdelaminedarul?Şiis-adescoperitluicănu.Atuncieraisingurîn
pustieşinefiindom,Dumnezeuîţiajuta;iaracumeştiînlumeşioameniiîţi
ajutăţie.

-PENTRUAVVAAPOLLO-

1.Eraunbătrânlachilii,anumeApollo.Şideveneacinevasă-lcearălaoricefel
delucru,cubucurieseducea,zicând:cuHristosamastăzisălucrezpentru
sufletulmeu,căciaceastaesteplatasufletului.

 

2.SespuneapentruoarecareleavvaApollodelaschit,căeraţăranpăstordeoi.
Şivăzândînţarinăofemeiecăaveaînpântece,îndemnându-sedediavolul,a
zis:voiescsăvădcumstăprunculînpânteceleei.Şidespicând-opeea,avăzut
pruncul.Şiîndatăl-alovitpeelinimaşiumilindu-se,avenitlaschitşiavestit
părinţilorceeaceafăcut.Şii-aauzitpedânşiicântând:zileleanilornoştriîntru
dânşiişaptezecideani,iardevorfiînputereoptzecideani.Şiceestemaimult
decâtaceştia,ostenealăşidurere(Psalm89,10şi11.).Şiazislor:suntde
patruzecideanişiorugăciunen-amfăcutşiacumdevoitrăialţipatruzecide
ani,nuvoiîncetarugândpeDumnezeu,casă-miiertepăcatelemele.Deci,nici
unlucrudemâininufăceacitotdeaunaseruga,zicând:amgreşitcaunom,iar
TucaunDumnezeucurăţeşte-mă!Şiis-afăcutluirugăciuneaaceastaîntru
cugetareziuaşinoaptea.Şieraunfratepetrecândcuelşil-aauzitzicând:
supăratu-Te-am,supăratu-Te-am,Doamne,lasă-măcasămăodihnescpuţin.Şi
is-afăcutluiîncredinţare,căi-aiertatDumnezeutoatepăcateleluişiale
femeii,iarpentrucopilnus-aîncredinţat.Şii-azisluiunuldinbătrâni:şi
păcatulcopiluluiţil-aiertatDumnezeu,dartelasăîndurere,căestedefolos
sufletuluitău.
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3.Acestaazispentruprimireafraţilor:trebuiesăneînchinămfraţilorcelorce
vinlanoi;căcinulor,ciluiDumnezeuneînchinăm.Căcisezicecădacăaivăzut
pefrateletău,aivăzutpeDomnulDumnezeultău.ŞiaceastadelaAvraamam
luat-o(Fc18,2.).Şicândîiprimiţi,să-lsiliţispreodihnă,căşiaceastadelaLot
amînvăţat,careaprimitpeîngeri(Fc19,2.)

-PENTRUAVVAANDREI-

ZiceaavvaAndrei:trebuiesccălugăruluiacesteatrei:străinătatea,sărăciaşi
tăcereaîntrurăbdare.

-PENTRUAVVAAIO-

SespuneapentruunbătrândelaTebaida,anumeavvaAntian,cămulte
petreceriafăcutîntinereţilesaleşilabătrâneţes-abolnăvitşiaorbitşipentru
boalaluimultămângâiereîifăceaufraţiişiîipuneauîngură.Şiauîntrebatpe
avvaAiopentruaceasta,adicăcevafidintr-aceastămângâiere?Şile-arăspuns
lor:zicvouăcădevavoiinimaluişisevapogorîcudulceaţă,chiardeva
mâncaocurmală,Dumnezeuovaridicadinostenealalui.Iardenu,păzeşte
ostenealaluiîntreagă,cănevrândestesilitşiaceiaîşiauplata.

-PENTRUAVVAAMMONATHA-

AvenitodatăunboierlaPelusiuşivroiasăcearădajdiedelacălugări,caşide
lamireni.Şis-auadunattoţifraţiilaavvaAmmonathapentruaceastaşiau
rânduitpeoarecaridinpărinţisămeargălaîmpăratulşile-azisloravva
Ammonatha:nuestetrebuinţădesupărareaceasta,cimaivârtosliniştiţi-văîn
chiliilevoastreşipostiţidouăsăptămânişicudarulluiHristoseusingurvoi
faceacestlucru.Şis-audusfraţiilachiliilelor,iarbătrânuls-aliniştitînchilia
sa.Deci,dupăces-auîmplinitpatrusprezecezile,s-aumâhnitfraţiiasupra
bătrânului,cănul-auvăzutpeeldusundeva,zicândcăalăsattreabalorîn
părăsire.Iarînacincisprezeceazis-auadunatfraţii,dupăfăgăduinţă.Iar
bătrânulavenitladânşiiavândhrisovulpecetluitdeîmpăratul.Şivăzândfraţii,
s-auuimit,zicând:cândl-aiaduspeacesta,avvo?Şile-azislorbătrânul:
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credeţi-mă,fraţilor,căîntr-aceastănoaptem-amduslaîmpăratulşiascris
hrisovulacesta.ŞivenindlaAlexandria,l-amiscălitpentruboierşiaşaam
venitlavoi.Şiauzind,s-auînfricoşatşii-aufăcutmetanie.Şiaşas-asăvârşit
trebuinţalorşinui-amaisupăratboierul.

II.ÎNCEPUTULSLOVEIV

-PENTRUMARELEVASILE-

SpuneaunuldinbătrânicăSfântulVasilemergândlaoviaţădeobşte,după
cuviincioasaînvăţătură,azisegumenului:aivreunfrateaicicaresăaibă
ascultare?Iarelazislui:toţirobiităisuntşisesârguiescsăsemântuiască,
stăpâne.Iarăşiazislui:aicuadevăratvreunulcaresăaibăascultare?Iaracela
i-aadusluiunfrate.Şil-aîntrebuinţatpeelmareleVasilieslujitorlamasă.Iar
dupăceagustat,i-adatluides-aspălat.Şii-azissfântulVasile:vinosă-ţidau
şieusătespeli!Iarelaprimit,turnândsfântulapa.Şii-azislui:cândvoiintra
înbiserică,vinosătefacdiacon!Şidupăces-afăcutaceasta,l-afăcutpreotşi
l-aluatcusinelaepiscopiepentruascultarealui.

-PENTRUAVVAVISARION-

1.ZiceaavvaDula,uceniculluiAvvaVisarion:călătorindnoiodatăpeţărmurile
mării,amînsetat.ŞiamzisluiavvaVisarion:avvo,foarteîmiestesete.Şi
făcândrugăciunebătrânul,mi-azis:beadinmare.Şis-aîndulcitapaşiambăut,
dareuamluatşiînvas,nucumvamaiîncolosă-mifiesete.Şivăzândbătrânul,
mi-azis:pentruceailuatînvas?I-amzislui:iartă-mă,canucumvamaiîncolo
săînsetez.Şiazisbătrânul:DumnezeuaicişipretutindeneaDumnezeu.

 

2.AltădatăavândtrebuinţăafăcutrugăciuneşiatrecutrâulHrisoroapedestru
şiamersdecealaltăparte.Iareuminunându-mă,ampusmetanielui,zicând:
cumîţisimţeaipicioarele,cândumblaipeapă?Şiazisbătrânul:pânălaglezne
simţeamapa,iarcealaltăeratare.

3.Altădatăiarăşimergândnoilaunbătrân,avenitsoarelesăapună.Şi
rugându-sebătrânul,azis:mărogţie,Doamne,săsteasoarele,pânăcevoi
ajungelarobultău!Şis-afăcutaşa.
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4.Altădată,iarăşiamvenitlachilialuişil-amaflatpeelstândlarugăciuneşi
mâinileluierauîntinsesprecer.Şiapetrecutpatrusprezecezile,aceasta
făcând.Şidupăaceeam-achematpemineşimi-azis:vinodupămine!Şiieşind
ne-amdusînpustie.Şiînsetând,amzis:avvo,îmiestesete.Şiluândbătrânul
cojoculmeu,s-adepărtatcalaozvârliturădepiatrăşifăcândrugăciune,mil-a
adusplindeapă.Şiumblând,am venitdeasuprauneipeşteri.Şiintrând
înăuntruamaflatunfrateşezândşilucrândfuniedecoşniţeşinecăutândîn
suslanoi,niciînchinându-se,nicivrândsăiacuvântcunoi.Şimi-azisbătrânul:
sămergemdeaici,poatenuarevestirebătrânulsăvorbeascăcunoi.Şine-am
duslaLico,pânăceamajunslaavvaIoanşiînchinându-nelui,amfăcut
rugăciune.Apoiauşezuteisăvorbeascăpentruvedeniacareavăzut-oel.Şia
zisavvaVisarion:aieşitporuncăsăsesurpecapiştileidolilor.Şis-afăcutaşaşi
s-ausurpat.Iarcândne-amîntorsnoi,amvenitiarăşilapeşteraaceea,unde
amvăzutpefrateleacela.Şimi-azisbătrânul:săintrămlael,nucumvai-a
vestitDumnezeusăvorbeascăcunoi!Şicumamintrat,l-amaflatpeelsăvârşit.
Şimi-azismiebătrânul:vino,frate,săstrângemtrupullui!Căpentruaceasta
ne-atrimisDumnezeupenoiaici.Şistrângându-lnoi,casă-lîngropăm,am
aflatcăafostfemeiecufirea.Şis-aminunatbătrânulşiazis:iatăcumşi
femeilebiruiescpeSatana,iarnoiprincetăţipetrecemcuneorânduială.Şi
proslăvindpeDumnezeu,peapărătorulcelorce-LiubescpeEl,ne-amdusde
acolo.

 

5.Avenitodatăunîndrăcitlaschitşis-afăcutrugăciunepentrudânsulîn
bisericăşinuieşeadracul,căeraaspru.Şiauzisclericii:cesăfacemdracului
acestuia?Nimeninupoatesă-lscoată,fărănumaiavvaVisarion.Şideîlvom
rugapeelpentruaceasta,nicilabisericănuvine.Deciaceastasăfacem:iată,
vinedimineaţamaiînaintedetoţilabiserică.Săfacempecelcepătimeştesă
şadăînloculluişicândvaintra,săstăm larugăciuneşisă-izicem lui:
deşteaptăşipefratele,avvo!Şiaufăcutaşa.Şivenindbătrânuldimineaţa,au
stătuteilarugăciune,şii-auzis:deşteaptăşipefratele!Şiîizicelui:scoală-te,
ieşiafară!Şiîndatăaieşitdraculdintr-însulşis-atămăduitdinceasulacela.

 

6.Zis-aavvaVisarion:patruzecidezileşinopţiampetrecutînmărăcini,stând,
nicidormind.
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7.Unfrategreşind,s-adespărţitdelabisericădecătrepreot.IaravvaVisarion
sculându-se,aieşitîmpreunăcuel,zicândcăşielestepăcătos.

 

8.AcelaşiavvaVisarionazis:patruzecideaninum-amculcatpecoastelemele,
cişezând,saustând,dormeam.

 

9.Acestaşiazis:cândeştiînpaceşinuaialtăluptă,atuncimaimultte
smereşte,canucumvabucuriestrăinăintrând,sănelăudămşisăfimdaţila
război.CădemulteoriDumnezeupentruneputinţelenoastre,nunelasăsăfim
daţispreluptă,casănupierim.

 

10.Unfratelocuindîmpreunăcualţifraţi,aîntrebatpeavvaVisarion:cevoi
face?I-azisluibătrânul:taci,şinutenumărapetinecuceilalţi.

 

11.AvvaVisarionmurind,zicea,cătrebuiesăfiecălugărulcaHeruvimiişi
Serafimii,totochi.

 

12.AupovestituceniciiluiavvaVisarionpentruviaţalui:aşaafost,caunadin
păsărileceledinvăzduh,saudinpeşti,saudinjivineleceledepeuscat,fără
tulburareşifărăgrijădecasă,nicipoftădevreunlocn-astăpânitsufletullui,
nicisăturaredebucate,niciagonisiredeavere,niciputereadecărţicicutotul
s-aarătatdesăvârşit,sloboddepatimiletrupului,cunădejdeacelorviitoare
hrănindu-seşicuîntărireacredinţeisprijinindu-se,răbdacaunrobaicişi
acolo,îngerşiîngolătatepetrecând,devăpaiasoareluiarzându-se,fărăde
acoperemântfiindtotdeauna.Trăindprinprăpăstiilepustiilor,caunrătăcitşi
prinlăţimilecelenelocuitealenisipurilordemulteori,caprintr-unnoian
umblând.Iardes-arfiîntâmplatsăvinălavreunloc,undeîşiaucălugăriiviaţa
ceadeobşte,afarădeuşăşezând,plângea.Şicaunulces-arfiaruncatafarăde
maredinvreospargeredecorabie,sevăieta.Apoiieşindvreunuldinfraţi,de-l
găseaşezândcapeuncerşetordinsăraciiceidinlume,jalnicîlîntreba,zicând:
ceplângiomule?Deaitrebuinţădecevadinceledenevoie,dincâteneeste
nouăcuputinţă,veilua,numaiintrăînăuntrudemănâncăcunoilamasă,casă
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dobândeştimângâiere.Iarelrăspundea,cănupoatesărămânăsub
acoperământ,pânăcenuvaaflaavuţiacaseisale,zicândcăapierdutmultă
bogăţieprinmultefeluridepricini.Căşiîntâlharidemareamcăzut,ziceaelşi
spargeredecorabieampătimitşidinneamulmeucelbunamcăzut,necinstit
dincinstitfăcându-mă.Iaracela,dincuvinteleluiumilindu-se,intrândşiluând
pâine,îidazicând:iaaceasta,părinte,iarcelelalte:moşie,neamşibogăţiacare
aizis,ţilevadaDumnezeu.Iarelîncămaimultjelindu-se;strigazicând:nu
ştiu,devoiputeaaflaceleceampierdut.Darmaimultăbucurieîmivafimie,
primejduindu-măpurureaînfiecarezispremoarte,neavândodihnăde
necazurilemelecelefărănumăr.Cămisecadedesumblând,rătăcindu-măsă
săvârşescalergareamea.

-PENTRUAVVAVENIAMIN-

1.SepovesteapentruavvaVeniamin,cădacăne-ampogorâtdelasecerela
schit,ne-auadusnouădelaAlexandria,dar,câteunvasdeuntdelemn,lipitcu
ipsoslagură.Şidacăavenitiarăşivremeasecerişului,oriceprisosea,fraţii
aduceaulabiserică.Iareuvasulmeunul-am destupat,cicuundreaua
găurindu-l,amgustatpuţin;şiaveainimamea,cumcămarelucruamfăcut.Şi
dacăauadusfraţiivaselelorastupatelagurăcuipsos,iaralmeueragăurit,
m-amaflatderuşine,caşicumaşficurvit.

 

2.Zis-aavvaVeniamin,preotulchiliilor,căne-amdusînschitlaunbătrânşi
amvoitsă-idămpuţinteluntdelemn.Şinezicenouă:iatăundeşadevasulcel
mic,caremil-aţiadusmaiînaintecutreiani;cuml-aţipus,aşaarămas.Şi
auzindnoi,ne-amminunatdepetrecereabătrânului.

 

3.Acelaşiazis,căne-amduslaaltbătrânşine-aopritpenoilaelsămâncămşi
punându-nenouăuleiderafane(uleideseminţederidichi),amzislui:părinte,
pune-nenouăpuţinuleimaibun!Iarelauzindşi-afăcutcruce,zicând:deeste
altulei,afarăacesta,nuştiueu.
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4.AvvaVeniamin,cândaveasămoară,azisfiilorsăi:acesteafaceţişiputeţisă
vământuiţi.Totdeaunabucuraţi-vă,neîncetatvărugaţi,pentrutoatemulţumiţi!

 

5.Acelaşiazis:pecaleaceaîmpărăteascăsăumblaţişimilelesănumăraţişisă
nudefăimaţi!

-PENTRUAVVAVIARE-

AîntrebatoarecinepeavvaViare,zicând:cesăfac,casămământuiesc?A
răspunsluibătrânul:mergişifăpânteceletăumaimicşilucrareamâinilortale
puţină,nutetulburaînchiliataşiteveimântui.

-PENTRUAVVAVICTOR-

UnfrateavenitcătreavvaVictor,celcepetreceaîntrutăcereînlavralui,
zicând:cesăfacpărinte,pentrucămăbiruieştelenevirea?Zis-aluibătrânul:
aceastăboală,fiule,estesufletească.Căprecum celuibolnavdeochi,din
cumplitadurere,iseparecăvedelumină,iarceluisănătosiseparecăvede
puţin,aşaşicelslablasuflet,dinpuţinticătrândăvieseslăveşte,părându-ică
estemarelenevirea,iarcelsănătoscusufletul,întruispitesebucurămaimult.

III.ÎNCEPUTULSLOVEIG

-PENTRUAVVAGRIGORIETEOLOGUL-

1.Zis-aavvaGrigorie,căacestetreilucruricereDumnezeuldelatotomul,care
areSfântulBotez,adică:credinţadreaptădelasuflet,adevăruldelalimbăşi
înfrânareapatimilor,adicăcurăţenie,delatrup.

 

2.Zis-aiarăşi:toatăviaţaomuluioziestelaceicepătimescdedorinţă.
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-PENTRUAVVAGHELASIE-

1.AuzisuniipentruavvaGhelasie,căaveaocarteînmembrane9,alcăreipreţ
eradeoptsprezecebani.Şierascrisăîntr-însatoatăScripturaceavecheşicea
nouăşiseaflapusăînbiserică,caoricaredinfraţivavoi,săocitească.Şi
venindunfratestrăin,cumavăzut-opeea,apoftit-oşifurându-o,aieşit.Iar
bătrânulnuaalergatdupădânsul,casă-lprindă,măcarcăapriceput.Deci,
mergândacelaîncetate,căutasăovândăşigăsindpecelcevoiasăocumpere
cereapreţuldeşaisprezecebani.Iarcelcevreasăocumpere,îizicealui:
dă-mi-osăocercşiaşaîţivoidapreţulei.Deci,adat-olui.Iarelluând-o,a
dus-olaavvaGhelasiesăocerce,spunându-isumapreţuluicerutdecelceo
vindea.Şiazisbătrânul:cumpăr-o,căestebunăşifacepreţulcarel-aispus!Şi
venindomul,aspusceluiceovindeaalteleşinuceleceazisbătrânul,zicând:
iatăamarătat-oluiavvaGhelasieşimi-aziscăestescumpăşinufacepreţul
carel-aizis.Acelaauzind,i-azislui:nimicaltcevanuţi-azisbătrânul?Zis-alui:
nu!Atunciazis:numaivoiescsăovând.Şiumilindu-se,avenitlabătrânul,
pocăindu-seşirugându-lpeelsăoprimească.Iarbătrânulnuvoiasăoia.
Atuncii-azisluifratele:denuoveiluanuamodihnă.Zis-aluibătrânul:dacă
nuteodihneşti,iatăoprimesc.Şiarămasfrateleacelaacolopânălasfârşitul
lui,fiindcăs-afolositdelucrareabătrânului.
————————
9Pieisubţirisaupergamente,careserveauînvechimeînlocdehârtie.

 

2.AcestuiavvaGhelasie,i-arămasochiliedelaunoarecarebătrân,careeraşi
elmonah,împrejurulNicopoleiavândlocuinţa.Şiaceastăchilieaveaşilivadă.
DeciunlucrătoroarecarealluiVacat,celmaimarepesteNicopole,celdin
Palestina,fiindrudeniebătrânuluiceluipristăvit,avenitcătreVacatşi-lruga
săialivadaaceea,căisepăreacădupălegelaeltrebuiasăsepogoare.Iarel
fiindrăpitor,secumpăneacumâinilesalesăialivada,iarGhelasienevrândsă
deamirenilorchiliacălugărească,nuvreasăolasepedânsasăoia.Deci,
pândindVacatdobitoaceleluiavvaGhelasiecareaduceaumăslinedelalivada
aceeaşiluândmăslinelecumâinilesale,cude-asilale-aaduslacasasaşi
de-abiamaitârziu,cuocarăle-alăsatdobitoaceleîmpreunăcuoameniilor.Iar
fericitulbătrânroadăadicănicicâtdepuţinănualuat,iarlivadanualăsat-osă
oiapentrupricinaceamaisuszisă,deundes-aaprinsVacat.Şifiindcăşialte
priciniîltrăgeaupeel,căcieraiubitordejudecăţi,amerslaConstantinopol
călătorindpejos.
Deci,venindellaAntiohia,cândacolocaunluminătormarestrăluceasfântul

Simeonşiauzinddedânsul,căeramaipresusdeom,adorit,cauncreştin,să
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vadăpesfântul;iarvăzându-lpedânsuldepestâlpsfântulSimeon,căîndatăa
intratînmănăstire,îlîntrebapeel:deundeeştişiundemergi?Iarelazis:dela
PalestinasuntşimerglaConstantinopol.Iarsfântuliarăşiaziscătreel:şi
pentru caretrebuinţă?I-arăspunsVacat:pentru multetrebuinţeşi
nădăjduiesc,curugăciunilesfinţieitalesămăîntorcşisămăînchinsfintelor
taleurme.Şii-azissfântulSimeon:nuvoieştisăspui,deznădăjduiteomule,că
mergiasupraomuluiluiDumnezeu?Darnu-ţivaficaleacubineşinicicasata
nuoveimaivedea;iardeveiascultasfatulmeu,săteîntorcideaicişisăte
pocăieşticătredânsul,dacăcu viaţăveiajungelaloc.Deciîndată
cuprinzându-sedefrigurişipunându-seînnăsăliedeceiceeraucudânsul,
mergeadupăcuvântulsfântuluiSimeon,săajungălalocşisăsepocăiască
înainteapărinteluiGhelasie,darajungândpânălaVirits-asăvârşitşin-amai
văzutcasasa,dupăproorocireasfântului.Acesteaşifiulluicaretotcuacelaşi
nume,adicăVacat,eranumit,aspusdupămoarteatatăluisău,multorbărbaţi
vrednicidecredinţă.

 

3.Încăşiaceastaaupovestit-omulţidinuceniciilui,că,oarecândfiindaduslor
unpeşte,peacestaprăjindu-lbucătarul,l-aaduslachelar,iarsosindchelarului
otrebuinţădenevoie,aieşitdinchelărielăsândpeştelejosîntr-unvas,
poruncindunuicopilmicalfericituluiGhelasiesă-lpăzeascăunceaspânăse
vaîntoarce.Iarcopilullăcomindu-ses-aapucatsămănâncepeştelefărădenici
osfială.Deci,intrândchelarulşiaflându-lmâncând,mâniindu-sepecopil,care
şedeajos,l-aîmpinscupiciorulfărădesocoteală,iardinoarecarelucrare
diavolească,fiindlovitpesteinimăleşinând,amurit.Iarchelarul,fiindcuprins
defrică,l-apuspeaşternutulsăuşiacoperindu-lapurcesdeacăzutla
picioareleluiavvaGhelasie,vestindu-ices-aîntâmplat.Elaporuncitca
nimănuisănuspună,poruncindu-işiaceasta,cădacăsevafaceseară,şisevor
aşezatoţi,să-lducăpeelînaltar,şisă-lpunăînainteajertfeniculuişisăiasăde
acolo.Şivenindbătrânulînaltar,astătutlarugăciune.Şiînvremeacântării
celeidenoaptea,adunându-sefraţii,aieşitbătrânulşicopilulurmânddupă
dânsul,neştiindnimeneaafarădeelşidechelar,pânălasfârşitullui.

 

4.SespuneapentruavvaGhelasie,nunumaideuceniciilui,cişidealţiimulţi,
careadesea,oriseduceauladânsul,cumcăînvremeaSoboruluiceluiatoată
lumeadinCalcedon,TeodosiecareaînceputînPalestinadezbinarealui
Dioscor,alergândînainteaepiscopilorcelorcevreausăseîntoarcălaalelor
biserici–căcişiacelaeraînConstantinopol,fiindgonitdelapatriasa,cacelce
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sebucurapurureadetulburări–amers,zic,pânălaavvaGhelasie,la
mănăstirealui,spunându-ideSoborulceldinCalcedon,cumcăaîntăritdogma
luiNestorie,cuaceastasocotindsărăpeascăpesfântulîntruajutorulviclenirii
şiadezbinăriisale.Iareldinaşezareaomuluiaceluiaşidinpricepereaceavea
delaDumnezeu,acunoscutvicleşugulsocoteliiluişinunumaicăn-afostrăpit
cudepărtarealuideladreaptacredinţă,caceideatuncimaitoţi,ciprecumse
cadel-aocărâtşil-aizgonit.Căaducândlamijlocpecopilulpecarel-aînviat
dinmorţi,ziceacuunchipcinstitşicubunărânduială:devoieştiagrăipentru
credinţă,aipeacestprunc,careaudecelezisedetine,şi-ţivadarăspuns,căeu
nuamvremesăascultcelecesegrăiescdetine.Ruinându-se,dardintr-acestea
şimergândlaSfântaCetate,răpeştetotcinulcălugăresc,cuchipderâvnă
dumnezeiască;răpeşteîncăşipeîmpărăteasa,fiindeaatunciacolo;şiaşa
aflândajutor,apucăcude-asilascaunulIerusalimului,maiîntâicuucideri,
aducându-lpeacestaşialtefărădelegişinedreptăţifăcând,careşipânăacum
mulţilepomenesc.Atuncidardacăl-auapucatşipoftaşi-adobândit,apucând
maiînainteşiscauneleepiscopilor,nevenindaceiaîncă,aduceşipeavva
Ghelasieşiporunceşteluicuîngrozireşicustrăşniciesăintreînaltar.Iardupă
ceaintrat,îizice:anatematiseştepeIuvenalie.Iarelnesperiindu-senicicâtde
puţin,i-azis:eupealtepiscopalIerusalimuluinuştiu,decâtpeIuvenalie.
Înfricoşându-sedeaceeaTeodosie,casănuseasemeneşialţiilarâvnaluicea
cudreaptăcredinţă,porunceştesă-lscoatăcurânddinbiserică.Apucându-l
deci,ceiceeraudedezbinarealuişistrângândlemneîmprejursprea-lardepe
el,îlîngrozeau.Darvăzândcăniciaşanuseapleacă,nicisetemenicidecum,ci
maivârtosaceias-autemutdesculareanorodului,casănufieasupralor,
pentrucăeravestitşiarătatpretutindenifericitul.Iaraceastaeramaivârtos
dinpurtareadegrijăaCeluidesus;deciauslobozitnevătămatpemucenic,
carecâtdespresine,s-afăcutluiHristosarderedetot.

 

5.Povestescuniipentruel,căîntinereţilesalevieţuiaviaţaceafărădeavere.
Decierauîntruaceeavremeşialţiimulţiprinaceleaşilocuriiubindoviaţăca
aceea,întrecareşiunbătrânoarecarefoarteprostşinestrângător,petrecând
într-ochiliepânălamoarte,măcarcăaavutucenicilabătrâneţilesale.Acesta
împreunăcuceiceeraucuels-anevoitsăpăzească,casănuaibădouăhaine
nicisăpoartegrijădeziuademâinepânălamoarte.Deci,cânds-aîntâmplat
luiavvaGhelasiedinproniedumnezeiască,aaşezaviaţădeobşteşiîiaducea
multe,adobânditîncăşiceledetrebuinţăvieţiiceleideobşte,aducându-i
dobitoacemulteşiboi.Că,CelceaajutatdumnezeiesculuiPahomiedintru-ntâi
aaşezaviaţadeobşteşiacestuiai-aajutatlatoatătocmireamănăstirii.Deci,în
acesteavăzându-lcelmaisusnumitbătrânşiavânddragostecuratăcătre
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dânsul,i-azis:mătem,avvoGhelasie,canucumvasăselegeminteatacătre
sateşicătrealtăavereachinoviei.Iareli-arăspuns:estelegatămaivârtos
minteatalaundreauacucarelucrezi,decâtcugetulluiGhelasielaaverile
acelea.

 

6.SespuneapentruavvaGhelasiecădemulteorifiindtulburatdegânduri,ca
săseducăînlăuntrulpustiei,iarmaidepeurmădacăavăzutcănupoatesăse
împotrivească,aînceputaispitigândulsău,depoatesăşadăînpustieşi
sculându-se,umblapeafarădechilie,nicipâinemâncând,civerdeţuri,nici
intrândsubacoperământ,şizicândîntrusine:ceicesuntînpustie,acestea
toatenuleau.Şipetrecândaşatreizile,aostenitşiacertatgândulcelceîl
tulburapeel,cumustrarezicând:dacănupoţisăfacilucrurilecetrebuieîn
pustie,şeziînchiliata,curăbdareplângândpăcateletale,iarnuumbladinloc
înloc.CăcipretutindeniochiulluiDumnezeuvedelucrurileomeneşti.

-PENTRUAVVAGHERONTIE-

AzisavvaGherontiecelalpietreicămulţisupărându-sepepofteletrupeşti,
neapropiindu-sedetrupuri,cuminteaaucurvit.Şitrupurilepăzindu-li-se
fecioreşti,cusufletelecurvesc.Pentruaceastabineeste,oiubiţilor,săfacă
fiecareceeaceestescrisşicutoatăgrijasă-şipăzeascăinimasa!(PildeIV,23.)

IV.ÎNCEPUTULSLOVEID

-PENTRUAVVADANIIL-

1.SespuneapentruavvaDaniil,cumcăvenindbarbariiînschit,aufugit
părinţii.Şiazisbătrânul:dacănupoartăgrijădemineDumnezeu,pentruce
maitrăiesc.Şiatrecutprinmijloculbarbarilorşinul-auvăzutpeel.Atuncia
ziscătresine:iatăapurtatgrijădemineDumnezeuşinuammurit.Fădarşitu
ceeaceestealomuluişifugicapărinţii.
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2.UnfratearugatpeavvaDaniil,zicând:dă-mioporuncăşiovoipăzipeea.Şi
azislui:niciodatăsănuîntinzimânatacufemeieînstrachinăşisămănâncicu
eaşicuaceastaveiscăpapuţindedraculcurviei.

 

3.AzisavvaDaniil,căînBabilonofatăaunuiadinceimaimariaveadrac.Şi
tatăleiaveauncălugăriubit,şiacelai-azislui:nimeninupoatesătămăduiască
pefiicata,fărănumaisihaştriiaceia,pecareîiştiuşideîiveirugapeei,nuvor
voisăfacăaceastapentrusmerenie.Ciaceastasăfacem:cândvorveniîntârg,
faceţi-văcăvoiţisăcumpăraţivase.Şicândvorvenisăiapreţullor,săzicem
lorsăfacărugăciuneşicredcăsevatămădui.Ieşindeiîntârg,auaflatpeun
ucenicalbătrânilor,şezândcasăvândăvaselelui.Şil-auluatpeelîmpreună
cucoşniţele,cumcăiapreţullor.Şicândavenitcălugărulîncasă,avenitşi
îndrăcitaşii-adatopalmă,iarelaîntorsşicealaltăfaţă,dupăporunca
Domnului.Şimuncitfiinddracul,astrigatzicând:o,silă!PoruncaluiIisusmă
scoate.Şiîndatăs-acurăţitfata.Şidupăceauvenitbătrânii,le-apovestitlor
ceeaces-afăcut.ŞiauproslăvitpeDumnezeuşiauzis:obiceiaremândria
diavolului,săcadăprinsmereniaporunciiluiHristos.

 

5.CălătoreauodinioarăavvaDaniilşiavvaAmmoi.ŞiazisavvaAmmoi:când
vomşedeaşinoilachilie,părinte?Zis-aavvaDaniillui:cineiadelanoipe
Dumnezeuacum?DumnezeuesteînchilieşiiarăşiDumnezeuesteînafarăde
chilie.

 

6.ApovestitavvaDaniilcă,aflându-seînschitavvaArsenie,eraacoloun
călugărcarefuravaselebătrânilorşil-aluatpeelavvaArsenielachiliasa,
vrândsă-lfoloseascăşipebătrânisă-iodihnească.Şi-izicealui:oriceveivoi,
euîţivoida,numainufura.Şii-adatluiaurşibanişihaineşitoatătrebuinţa
lui.Iarelducându-se,iarăşifura.Decibătrâniivăzândcănuaîncetat,l-au
izgonitzicând:desevaaflavreunfratecaresăaibăvreoneputinţăde
neajungere,trebuiesă-lsuferi.Iardefurăşidupăsfătuirenuîncetează
izgoniţi-lpeel.Căşipesufletulluivatămăşipetoţicaresuntînloculacelaîi
tulbură.
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7.ApovestitavvaDaniilfaranitul,căazispărintelenostruavvaArseniepentru
unschitiot,căeramarecufaptele,darprostlacredinţăşigreşeapentru
prostialuişiziceacănuestecuadevăratTrupulluiHristos,pâineacareoluăm,
ciînchipuire.Şiauauzitdoibătrâni,căziseseacestcuvântşiştiindu-lcăeste
marelaviaţă,ausocotitcădinnerăutateşiprostiezice.Şiauvenitlaelşii-au
zislui:avvo,cuvântdenecrezutamauzitpentruoarecare,cumcăzicecă
pâineacucareneîmpărtăşim,nuestecuadevăratTrupulluiHristos,cieste
închipuire.Zis-abătrânul:eusuntcelceamzisaceasta.Iareiîlrugauzicând:
nuţineaşa,avvociprecumaînvăţatBisericaceasobornicească.Căcinoi
credemcăpâineaaceastaesteTrupulluiHristoscuadevăratşipaharuleste
însuşiSângeleluiHristoscuadevăratşinueînchipuire.Ciprecum întru
începutţărânăluânddinpământ,aziditpeomdupăchipulSăuşinimeninu
poatezicecănuestechipalluiDumnezeu,deşiesteneînţeleschipul,aşaşi
pâinea,pentrucareazis,căTrupulMeueste,aşacredemcăestecuadevărat
TrupulluiHristos.Iarbătrânulazis:denumăvoiîncredinţadinlucru,nuam
vestireînchipdesăvârşit.Iareiaurăspuns:sănerugămluiDumnezeutoată
săptămânapentrutainaaceastaşicredemcăDumnezeunevadescoperinouă.
IarbătrânulcubucurieaprimitcuvântulşiserugaluiDumnezeuşielzicând:
Doamne.Tuştiicănudinrăutatesuntnecredincios,cicasănumăînşelîntru
neştiinţă.Descopere-mi,DoamneIisuseHristoase!Mergândîncăşibătrâniila
chiliilelor,serugauluiDumnezeuşieizicând:DoamneIisuseHristoase,
descoperebătrânuluitainaaceasta,casăcreadăşisănu-şipiardăostenealasa!
ŞiDumnezeuaascultatamândouăpărţile.Şiîmplinindu-sesăptămâna,au
veniteiduminicălabisericăşiaustatîmpreunănumaieicâteşitreipeo
rogojină,iarînmijlocerabătrânul.Şilis-audeschislorochiiceiînţelegători.
Iarcânds-apuspâineapeSfântaMasă,searătanumailacâteşitreicaunprunc
şicândîntindeamânapreotulsăfrângăpâinea,iatăîngerulDomnuluis-a
pogorâtdincer,avândcuţitşiajertfitpePruncşiaturnatsângeleLuiînpahar.
IarcândafrântpreotulpâineaînbucăţimicişiîngerultăiadinPruncbucăţile
mici.Şicânds-aapropiatsăiadincelesfinte,is-adatbătrânuluicarnecu
sânge.Şivăzând,s-aînfricoşatşiastrigatzicând:credDoamne,căpâineaeste
TrupulTăuşipaharulesteSângeleTău!Şiîndatăs-afăcutcarneaceadinmâna
luipâinedupătaină.Şis-aîmpărtăşit,mulţumindluiDumnezeu.Şii-auzislui
bătrânii:Dumnezeuştiefireaomenească,cănupoatesămănâncecarnecrudă
şipentruaceastaaprefăcutTrupulSăuînpâineşiSângeleSăuînvin,laceice
primesccucredinţă.ŞiaumulţumiteiluiDumnezeupentrubătrânul,cănua
lăsatsăsepiardăostenelilelui.Şis-auduscâteştreicubucurielachiliilelor.
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8.Încăşialtfratecuaceleaşigânduriluptându-seaşapentruSfinteleTaine,ca
şicelmaisuszisbătrân,îndoindu-seşinecrezând,deceilalţifraţis-aluatla
slujbăşipovestea,căavăzutunelecaacestea,fiindcăfraţiiceiceîlluaserăpe
el,serugaucudeadinsul,casăisearateluidelaDumnezeuadevărullucrurilor,
sălepedegândurilenecredinţei.Decidupăces-asfârşitslujba,le-apovestitlor
fratelezicând:dupăces-acititApostolul,îndatăces-asuitdiaconulsăcitească
Sfânta Evanghelie,am văzutacoperemântulbisericiideschisşicerul
văzându-se,iarpediaconînconjuratdefocdintoatepărţile.Apoidupăces-au
adusDarurileşis-aupusînainte,amvăzutceruriledeschizându-seşipeste
dumnezeieştileDarurifocpogorându-seşidupăfocmulţimedeîngerişiîn
mijlocullorunPruncşialtedouăfeţeacărorfrumuseţenuestecuputinţăao
spune,căcierastrălucirealorcafulgerul.

Şiîngeriiaceiastauîmprejurulmesei,iarPrunculşedeapemasă.Şidupăce
s-auapropiatpreoţiisăfrângăpâinilepuneriiînainte,amvăzutceledouă
minunatefeţecăs-auapropiatşiauţinutmâinileşipicioarelePrunculuişicu
cuţitulpecareîlţineau,aujunghiatpePruncşiSângeleLuil-auturnatînpahar,
apoiautăiatbucăţeleTrupulLuişiL-aupuspepâini.Şiîndatăs-aufăcut
pâinileTrup.Şicânds-auapropiatfraţiisăseîmpărtăşească,mis-adatmie
trupcuratşineputândsămăîmpărtăşesccuel,plângeam.Şiamauzitglas
grăindu-miînurechilemele:omule,pentrucenuteîmpărtăşeşti?Nueste
aceastaceeaceaicerut?Şieuamzis:milostivfiimie,Doamne,nupotsă
mănânctrup.Şiiarăşiglasulazis:cunoaşte,dar,cădeputeaomulsăse
împărtăşeascăcutrup,trups-arfiaflat,precumşituaiaflat,darnupoatesă
mănâncetrupşipentruaceastaDomnulDumnezeulnostruarânduitpâiniale
puteriiînainte.Deci,deaicrezut,împărtăşeşte-teşitu!Iareuamzis:cred,
Doamne!Şiaceastazicândeu,s-afăcutîndatăTrupulpecareîlaveamînmâna
mea,pâine.ŞimulţumindluiDumnezeu,m-amîmpărtăşit.Iardupăces-a
sfârşitsfântaslujbăceadetaină,am văzutdeasemenea,acoperământul
bisericiideschisşipedumnezeieştileşicereştileputeriiarăşilaceruri
înălţându-se.Acesteaauzindu-lefraţiidelafratelecelcelepovesteaşi
umilindu-sepentruatâtadaralluiHristos,s-audusmulţumindu-lşislăvindu-L
peEl.

 

9.AcelașiavvaDaniilapovestitpentrualtbătrânmareceşedeaînpărţilecele
dejosaleEgiptului,căziceaîntruprostiecăMelchisedecesteFiullui
Dumnezeuşis-avestitfericituluiChiril,arhiepiscopulAlexandrieipentru
dânsul.Şiatrimislael,darştiindcăestefăcătordeminunibătrânulşiorice
ceredelaDumnezeu,isedescopereluişicumcăîntruprostieaziscuvântul
acesta,aîntrebuinţatacestfeldeînţelepciune,zicând:avvo,rogu-te,fiindcă
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gândulîmizicecăMelchisedecesteFiulluiDumnezeuşialtgândîmizicecănu,
ciomesteşiarhiereualuiDumnezeu.Decifiindcămăîndoiescpentruaceasta,
amtrimislatine,casăterogiluiDumnezeusă-ţidescopereaceastaşisă
cunoaştemadevărul.Iarbătrânulîndrăznindlapetrecereasa,azis:dă-mitrei
zileşieuvoivesticeeste.Decimergând,serugaluiDumnezeupentrucuvântul
acestaşiveninddupătreizileazisfericituluiChiril,căomesteMelchisedec.Şi
i-azisluiarhiepiscopul:cumştii,avvo?Iarelazis:Dumnezeumi-adescoperit
petoţipatriarhii,aşacâteunultrecândînainteameadelaAdam pânăla
Melchisedec.Şiîngerulmi-aziscăacestaesteMelchisedec,şisăcredcăaşa
este.Deci,ducându-sesingurpropovăduiacăomesteMelchisedecşifoartes-a
bucuratfericitulChiril.

 

10.S-asuitodatăavvaDaniilceldelaSchitcuuceniculsăuînTebaidaceade
suslapomenirealuiavvaApolloşiauieşitpărinţiispreîntâmpinarealuicala
şaptestadii,fiindlanumărcacincimii.Şieracuputinţăa-ivedeapenisip
întinşipepântece,caînrânduialădeîngeri,carecufricăprimescpeHristos;că
uniihaineleleaşterneaupecaleînaintealui,iaralţiipământulîludaucu
lacrimile.Şiieşindarhimandrituls-aînchinatdeşapteoriînainteafeţei
bătrânuluişisărutându-seîntredânşii,auşezutşiis-aurugatsăaudăcuvânt
deladânsul,cănudegrabăvorbeacuiva.Decidupăceaşezutafarădechinovie,
penisip,cănuîiîncăpeabiserica,zis-aavvaDaniiluceniculuisău:devoiţisăvă
mântuiţi,iubiţineagonisealaşităcerea,cădeacestedouăfaptebunetoată
viaţacălugăriloratârnă.Şiuceniculluiadatunuiadinfraţiscrisoareaşia
tălmăcit-oegipteneşte.Şidupăces-acititpărinţilor,auplânstoţişipetreceau
pebătrânulplângând;căcinimeninuîndrăzneasă-izică,fămilostenie.Şi
venindlaErmupoli,azisuceniculuisău:du-te,bateînpoartamănăstiriiaceleia
şispunecăaicisunt!

Căeraacolomănăstiredefemei,careseziceaaluiavvaIeremia,încare
locuiaucatreisutedesurori.Şis-adusuceniculşiabătut.Şii-azislui
portăriţacuglassubţire:mântuieşte-te!Bineaivenit!Ceporunceşti?Elazisei:
cheamă-mipemaicaarhimandrită,căcivoisăvorbesc.Iareaazis:nuse
întâlneştecunimeniniciodată,cispune-mi,ceporunceştişiîivoispune.Iarel
azis:spune-icăuncălugărvreasă-ivorbească.Iareamergândi-aspus.Iar
egumenavenindi-azis:ceporunceşti?Şiazisfratele:casăfaceţimilosteniesă
dormaicicuunbătrân,căciestesearăşinucumvasănemănâncefiarele.I-a
zisluimaica:defolosvăestevouăsăfiţimâncaţidefiareleceledinafară,iarnu
deceledinlăuntru,căaicibărbatniciodatănuintră.I-azisfratele:avvaDaniil
este,celalSchitului.Iareaauzind,adeschisporţileşiaieşitalergând,
asemeneaşitotsoborulşiîmbroboditurilelorle-auaşternutdelapoartăpână
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jos,undeerabătrânul,tăvălindu-selapicioareleluişisărutândurmele
picioarelorlui.Şiintrândeiînăuntruînmănăstire,aadusstareţaligheanşil-a
umplutcuapăcăldişoarăşicuburuienişiapuspesuroridouăceteşiaspălat
eapicioarelebătrânuluişialeuceniculuiluişiluândunpahar,luadinligheanşi
turnapecapetelesurorilorşiapoiaturnatînsânuleişipecap.Şiputeasăle
vadăcinevapetoatecapeniştepietreneclintite,fărădegrai,căcitotrăspunsul
lorcusemnsefăcea.Zis-adarbătrânul,stareţei:penoineaulaevlavie,sauaşa
sunttotdeaunasurorile?Iareaazis:totdeaunaaşasuntroabeletale,stăpâne,
roagă-tepentrudânsele!Iarunadinelezăceaînmijloculcurţiidormind,ruptă
şizdrenţuroasă.Şiazisbătrânul:cineesteaceastacaredoarmeaici?Şiazis
unadinsurori:estebeţivăşicesă-ifacemnuştim;căaoscoatedinmănăstire
netemem deosândăşideovom lăsa,sminteştesurorile.Zis-abătrânul
uceniculuisău:ialigheanulşi-laruncădeasupraei.Iarelfăcândaşa,s-asculat
soracadintr-obeţie. 

Deciazisstareţa:stăpâne,totdeaunaaşaeste.Şiluândpebătrân,auintratîn
trapezăşiaufăcutcinăsurorilor,zicând:blagosloveşteperoabeletale,ca
înainteatasăguste!Iarelle-ablagoslovitşinumaieaşiceadeadouadupă
dânsaauşezutcuei.Şibătrânuluii-aupusunvas,careaveaverdeţurimuiate
şicrudeşicurmaleşiapă,iaruceniculuilintecaldăşipuţinăpâineşivin
amestecat.Iarsurorileaupusbucatemulte:peşteşivindindestulşiaumâncat
foartebineşinimeninuagrăit.Iardupăces-ausculatei,zis-abătrânul
stareţei:ceesteceaifăcutcănoitrebuiesămâncămbineşivoiaţimâncatcele
bune?I-arăspunsluiaceea:tucălugăreştişihranădecălugărţi-ampusşi
ucenicultăuucenicdecălugăresteşihranădeucenici-am pus;iarnoi
începătoaresuntem şihranădeîncepătoaream mâncat.I-azisbătrânul:
pomenităfiedragosteata;cuadevăratne-am folosit.Şimergândeisăse
odihnească,zis-abătrânuluceniculuisău:du-tedeveziundedoarmebeţiva
aceeacarezăceaînmijloculcurţii.Şis-adusdeavăzutşiavenitdei-aspuslui,
calasfârşitulieşitorilor(W.C.).Arăspunsbătrânul:privegheazăcumineîn
nopteaaceasta.Şidupăceauadormittoatesurorile,aluatbătrânulpeucenicul
săuşis-apogorâtpedindosşiavăzutpebeţivăcăs-asculatşişi-aîntins
mâinilesalelacerşilacrimileeicapârâulşimetaniilelefăceapânălapământ
şicândsimţeacăvinevreosorălaieşitori,searuncapesinejoshorăind.Decia
zisbătrânul,uceniculuisău:cheamă-mipestareţaîncetişor!Şimergânda
chemat-opeeaşipeadouadupădânsaşitoatănoapteapriveaucelecefăcea.

Iarstareţaplângeazicând:zvons-afăcutpentrudânsaîntresurorişia
cunoscuteaşis-adusbinişorundedormeabătrânulşii-afurattoiagulşi
pieptarulşiadeschisuşamănăstiriişiascrisunbileţelşil-apuspe
încuietoareauşii,zicând:rugaţi-văşimăiertaţideoricev-amgreşit,şis-afăcut
nevăzută.Şidupăces-afăcutziuă,aucăutat-oşin-augăsit-oşis-audusla
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poartăşiaugăsituşadeschisăşipităcelulpedânsaşis-afăcutplângeremare
înmănăstireşiazisbătrânul:eupentrudânsaamvenitaici,căacestfelde
beţiviiubeşteDumnezeu.Şitoatesemărturiseaubătrânului,spunândcei-au
făcuteişifăcândbătrânulrugăciunesurorilors-audusamândoilachiliilelor,
slăvindşimulţumindluiDumnezeu,Celuiceştiesingurcâţirobiascunşiare.

 

11.ApovestitavvaDaniil,preotulSchitului,zicând:cânderammaitânăram
venitlaTebaidaşim-ampogorâtlaunoraşsă-mivândlucrulmâinilormele.Şi
eraacolounomcunumeleEvloghie,cumeşteşugulsăpătordepiatră,caredin
tânărăvârstăaceastălucrareavea:dinlucrulmâinilorsale,înfiecarezice
dobândea,cheltuiaşipânăsearapetreceapostind,iarsearaieşeaînoraşşipe
străiniiceseaflauîiaducealacasasaşipicioarelelorcumâinilesalelespăla,
cănuaveapealtcinevaîmpreunăcuel.Şidupăputereîihrănea,iardin
bucăţeleleceprisoseau,cuuneleîşimângâianevoiafirii,iaraltelelearuncala
câiniisatului,căcipânăşilaaceştiaîşiarătaomulmilostivirea.Deci,acestaşi
peminedemulteori,primindu-măîngazdăîmpreunăşicualţifraţi,m-afăcut
amăminunafoartedefaptabunăalui,cămăînspăimântamilostivireaşi
iubireadeoamenialuişiblândeţeaşismereniacugetului.Şiîntorcându-măla
Schitşiaşezându-măînchilie,întreisăptămânim-amdatpesine-milapostire,
rugându-măluiDumnezeusă-ideamaimultdecheltuială,casăpoatăsăfacă
bineşialtora,maimultora.

Deci,dinpostirelipsindu-miputerea,zăceammaimortşiadormindam
văzutpeunulcucerniclachipstândînainteameaşizicându-mi:Daniileceai?
Şii-amzislui:cuvântamdatluiHristossănugustpâine,pânăcemăvaauzipe
minepentruEvloghiepietrarul,casă-idealuiblagoslovenie,săfacăbinemai
multora.Iarelazis:nu,căsevavătăma,iaracumbineseaflă;iardevoieştisă-i
dailui,pune-techezaşpentrusufletulluicăsevamântuiîntrumaimulteşieu
îivoidalui.Iareuiarăşiamzis:maimultDoamnedă-ilui,catoţiprintr-însul
săslăveascănumeleTăucelsfânt.Răspuns-aacela:amzisţie,căacumbinese
află.Iareuamziscătreel:dinmâinilemeleceresufletullui!Deci,mis-apărut
îndată,căm-amaflatlaSfântaÎnviereşi-amvăzutuncopilşezândpesfânta
piatră,iarpeEvloghiede-adreaptaluistândşicăutândcătreminecopilul,azis
cătreceiceeraudefaţă:acestaestecelces-apuschezaşpentruEvloghie?Iar
eiaurăspuns:aşa,cuadevărat,stăpâne!Şiiarăşiaziscopilul:spuneţi-ilui,că
amsăcerchezăşia.Iareuamzis:aşa,stăpâne,delaminecere-oaceasta,numai
dă-ilui!Şivădcăîitoarnăînsânulluibanimulţi.Şipecâtaceiaturnau,peatât
sânulluiEvloghieprimea.Decideşteptându-măeu,amcunoscutcămis-a
ascultatrugăciuneaşiamproslăvitpeDumnezeu.
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IarEvloghieieşindlalucrulsăuşilovindînpiatră,audeunsunetdeşertşi
săpândgăseşteopeşterăplinădebanişispăimântându-se,socoteaîntrusine:
cevoiface?De-ivoiluapeaceştialaoraş,vaauzidregătorulşivinedeîiiaşieu
măprimejduiesc.Cimaivârtosmăvoiducelaoţarăafară,undenimeninumă
cunoaşte.Şitocminddobitoacecaşicumarfiavutdecăratpietre,acăratbanii
larâuşipunându-iîncorabie,s-aduslaBizanţ.ŞiîmpărăţeaIustinbătrânulşi
adatbanimulţiîmpăratuluişicelormaimariailuişiîntrupuţinăvremes-a
făcuteparhalpretorilorşiacumpăratcasămare,careşipânăacumsezicea
egipteanului.Şitrecânddoiani,euneştiindnimicdecelecesefăcuseră,am
văzutînviscăm-amaflatlaSfântaÎnviereşipecopiliarăşil-amvăzut,şezând
pesfântapiatră.Şiaducându-miamintedeEvloghie,amzisîntrusine-mi:oare
undeesteEvloghie?Şidupăpuţintimpîlvădpeacesta,târâtdeunarap,afară
delafaţacopilului.Şideşteptându-mă,amcunoscutceînsemneazăvedeniaşi
am zisînsine-mi:vai,miepăcătosului,căam pierdutsufletulmeu!Şi
sculându-mă,m-amduslaoraş,capentruavindelucrulmâinilormeleşi
aşteptândsăaflupeEvloghie,s-afăcutsearăadâncăşinimeninus-aîndemnat
sămăiaîngazdă.Decimăscolşiîntrebpeobătrânăşiîizicei:bunico,dă-mi
treipaximazi(pesmeţi)sămănânc,cănuammâncatastăzi.Iareaducându-se,
mi-aaduspuţinăfierturăşimi-apusînainteşişezândaproape,aînceputsă-mi
vorbească,grăindcuvintedefolos:avvă,nuştiicăeştitânărşinutrebuiasăvii
înoraş.Aunuştiicăschimaceacălugăreascăcerelinişte.Şialteleoarecare?Şi
amzisei:ceporunceştidarsăfac,căcilucrulmâinilormeleamvenitsăvând?
Iareami-azis:măcardeîţivinzilucrulmâinilortale,darnuzăboviaşaînoraş;
dacăvoieştisăfiicălugăr,du-telaSchit!

Şii-amzisei:nuesteaiciînoraşulacestavreunomtemătordeDumnezeu,
casăadunepestrăini?Şimi-azis:o,ceaigrăit,avvo?Amavutaicipeun
pietraroarecareşimultebunătăţifăcealastrăini.ŞivăzândDumnezeu
lucrurilelui,i-adatluidar.Şieste,precumaudpatricianastăzi.Iareuacestea
auzind,amzisîntrusine-mi:euamfăcutucidereaaceasta.Şiîndatăintrând
într-ocorabie,m-amduslaBizanţşiîntrebândşigăsindcasaluiEvloghie,
şedeamlângăpoartă,vrândsă-lvădpeel,cândvaieşi.Şidecitrecândpuţin,îl
vădîndatăpeelcufalăşiînconjuratdeoamenimulţişiam ziscătreel:
miluieşte-mă,amsă-ţigrăiescoareşcedeosebi!Iarelnualuataminte,cişicei
cemergeauînainteaudatînmineşialergammaiînainteşiiarăşistrigamşicei
depeurmăiarăşiaudatînmine.Şiaceastaînpatrusăptămânifăcând,nuam
pututsăvorbesccuel.Iarmaipeurmăstrigândeuiarăşi,aalergatunuldin
slujitoriiluicuunbăţşiatâtam-abătutcudânsul,câtm-alăsatmaimort.Apoi,
dupămultăvreme,puţinîntărindu-mă,amzisîntrusine-mi:sămergemla
SchitşidevavoiDumnezeu,vamântuişipeEvloghie!Şim-ampogorâtlamare
şiaflândocorabiealexandrineascăpornindîndată,m-amsuitîntr-însaşide
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scârbăşidebătăiamadormit.ŞimăvădpemineiarăşilaSfântaÎnviereşipe
copilulacelaasemeneaiarăşişezândşicăutândlaminecuîngrozireşizicând:
nuveimerge,civeiplinichezăşia.Iareu,defrică,niciadeschideguranuam
putut.

Şiporunceşteladoidinceicestauînaintealuişiluându-măm-aulegatcu
mâinileînapoişim-auspânzuratcucapulînjos,zicându-mi:sănutepui
chezaşpesteputereataşisănugrăieştiîmpotrivaluiDumnezeu.Iareude
mâhnireşidenevoie,nuamrăspunsnimic.Deci,aşafiindeuspânzurat,s-a
făcutglaszicând:ieseAugusta(adicăÎmpărăteasa)şivăzând-o,am luat
îndrăznealăşiamstrigat:miluieşte-mă,stăpânalumii!Iareaîntorcându-se
cătremine,azis:cevoieşti?Am zis:pentruchezăşialuiEvloghiesunt
spânzurat.Şimi-azismie:eumăvoirugapentrutine.Şiamvăzutcăs-adusşi
asărutatpicioarelecopiluluişimi-aziscopilul:sănumaifacilucrulacesta.Iar
eudefricăfiindcuprins,amzis:nustăpâne,iartă-mă!Şiaporuncitşim-au
slobozitşimi-azis:mergilachiliata.VeziîncăşicumvoiaducepeEvloghiela
rânduialaceadintâi.Decideşteptându-mă,m-ambucuratcubucuriemarecă
m-amizbăvitdeaceastăchezăşie.Şiînotândcucorabia,amvenitlaSchit,
mulţumindluiDumnezeu.IardupătreizileaudcăamuritIustinîmpăratulşi
s-afăcutîmpăratIustinian.Apoidupăpuţintimpm-amînştiinţatcăs-ausculat
asupraîmpăratului,patruoarecaredinceimari,întrecareunulafostşi
Evloghie.

Şiceitreiprinzându-se,lis-autăiatcapetele,iarEvloghieafugitnoaptea.Şia
poruncitîmpăratulcaoriundesevaafla,săseomoareşiel.

Deci,întrebândpentrudânsulcuosârdie,m-amînştiinţatcăs-aîntorsla
loculsăuiarăşişis-aapucatdepietrărie,nearătândcătrenimenicăelestecel
cesefăcusepatrician(boier)înConstantinopol,cialtegipteanafostacela,iar
elîncredinţacăîntruatâţiaaniafostlaSfinteleLocuri.Decim-ampogorât
iarăşilaaceloraş,casămăînştiinţezcelepentrudânsulmaicudeadinsul.Şi
făcându-seseară,iatăEvloghieavenitchemândpestrăinilagăzduire.Şi
văzându-l,amsuspinatşilăcrimând,amziscătreDumnezeu:câts-aumărit
lucrurileTale,Doamne,toateîntruînţelepciunele-aifăcut!Cuadevărat,Tu,
Doamne,facisăracişiîmbogăţeşti,smereştişiînalţişijudecăţileTalesunt
nenumărate!Şiluându-măşipemineîmpreunăcualţisăraci,ne-amdusla
casasaşispălându-nepicioarele,ne-apusmasa.Şidupăceammâncatnoi,
luându-ldeosebi,i-amzislui:cumteafli,avvoEvloghie?Iarelazis:roagă-te
pentrumine,avvo,căsuntsărac,neavândînmâininimic!Iareuamziscătreel:
o,denuaifiavutniciacesteapecareleai!Iarelazis:pentruce,avvo?Au
te-amsmintitcucevacândva?Atuncii-ampovestitluitoateceleces-aufăcut.
Şiplângânddeajuns,azis:roagă-te,avvo,casătrimităDumnezeucelede
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trebuinţăşideacumsămăîndreptez!Iareuamzis:cuadevărat,fiule,sănu
nădăjduieştisăţiseîncredinţezealtcevadelaHristos,câtveifiînlumea
aceasta,afarădeplataosteneliiacesteia.Şiurându-icelebune,m-amîntorsşia
rămasEvloghieaşa,săpândlapietreşiprimindpestrăinipânălasfârşitulvieţii
saleşideosutădeanifăcându-se,nus-alăsatdeaceastălucrareciîida
Dumnezeuluiputere,pânăcândaplinitcălătoriavieţiiacesteia.

 

12.Ne-apovestitnouăavvaPalladie,căintrândodatăînAlexandriaîmpreună
cuavvaDaniilpentruotrebuinţăoarecare,auîntâlnitpeuntânărieşinddin
baie,căsescăldase.Şivăzându-lpeelbătrânul,asuspinatşimi-azismie:vezi
peacestfrate,aresăsehuleascănumeleluiDumnezeuprintr-însul.Cisă
mergemdupăel,casăvedemundepetrece.Şimergândpeurmalui,amintrat
dupăel.Şiluându-lbătrânuldeosebi,i-azis:ofrate,tânărfiindşisănătos,nuse
cuvinesătescalzi;căcisăfiiîncredinţat,fiule,căpemulţisminteşti,nunumai
pemirenicişipecălugări.Răspuns-aacelabătrânului:deaşplăceaîncă
oamenilor,nuaşfislugăaluiHristos.Ciscriseste:nujudecaţişinuveţifi
judecaţi.Atuncii-apusluibătrânulmetanie,zicând:iartă-măpentruDomnul,
căcicaunomamgreşit.Şiamieşitdeladânsul.Şii-amzisbătrânului:nu
cumvaesteneputinciosfratele,şiatuncinusevaosândi?Iarbătrânul
suspinândşilăcrimând,azis:săteîncredinţezepetineadevărul,frate,mai
multdecâtcincizecidedraciamvăzutînconjurându-lpeelşiturnândpesteel
noroişioarăpoaicăşezândpeumeriiluişisărutându-lpeelşialtăarăpoaică
înaintealuijucândşineruşinareînvăţându-lşipedraciîmprejurulluimergând
şibucurându-sedeel,iarpesfântulîngernul-amvăzutniciaproape,nici
departedeel.Pentruaceastaasemuiesccăeraelplindetoatănecurăţenia.

Şimărturisescceeaceseziceşiînsăşihainelelui,caresuntdecaprăşimoişi
îndoitelafir,încăşiapetreceelaşafărăderuşineînmijloculacesteicetăţi,
întrucareşiceiceauîmbătrânitîntrunevoinţeintrândpentrutrebineapărate,
sesârguiescsăiasăîndată,casănusuferevreovătămaresufletească.Apoişi
alta:denueraeliubitordesineşiiubitordedezmierdărişiiubitordecurvie,
nus-arfidezgolitfărăderuşineînbaieşipealţiiasemeneagoii-arfiprivit;
cândsfinţiipărinţiinoştriAntonieşiPahomie,AmonşiSerapionşiceilalţi
purtătorideDumnezeupărinţi,aulegiuit,canimenidincălugărifărădemare
boalăşinevoiesănusedezgoleascăpesine.Căşiînşişipentruoarecare
trebuinţedenevoievrândsătreacărâurişinefiindluntre,nusufereausăse
golească,pentrucăsecucereaudesfântulînger,careurmadupădânşiişide
soarelecarelumina,deşinuîivedeavreunom,ciserugauluiDumnezeuşi
treceauprinvăzduh,fiindcăiubitoruldeoamenişiAtotputerniculDumnezeu
peceadreaptăalorşiplinădeevlaviecerere,gataoprimeaşipreaslăvito
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împlineaşiculucruosăvârşea.Acesteaspuindu-mibătrânuls-aastâmpărat.
Iardupăcene-amîntorsnoilaSchit,nuautrecutmultezileşivenindfraţiide
laAlexandria,ne-aupovestitcăfratelecutarepreotul(căaveaşihirotonie),
careşedealabisericasfântuluiIsidor,celcecupuţinmaiînaintevenisedela
Constantinopol(şieraacestapentrucarezisesebătrânul),s-aaflatcăcurvea
cufemeialuiSalentarieşiprinzându-sedeslugiieluişidevecini,is-autăiat
celedouăboaşealeluiîmpreunăcumădularultrupuluişidupătăieremai
trăindtreizile,amurit,făcându-seocarăşiruşinetuturorcălugărilor.Iareu
auzind,sculându-mă,m-amduslaavvaDaniilşiampovestitluiceleces-au
întâmplat.Şiauzindbătrânulalăcrimatşiazis:pedeapsaceluimândrueste
căderea.Şiînsemneazăbătrânulcuaceasta,cădenuboleaacelacumândriaar
fiprimitsfatullui,nuarfipătimitunacaasta,princareşiceilalţimândrisevor
pedepsi,denusevorînvăţaprincădereaaceluia,săfugădeoprăpastieca
aceasta.

 

13.AupovestituceniciiluiavvaEvloghie,cumcătrimiţându-nebătrânulla
Alexandriacasăvindemlucrulmâinilor,nedaporuncicasănufacemmaimult
detreizile.Iardeveţifacemaimultdetreizile,nevinovatsuntdepăcatul
nostru,ziceael.Iarnoil-amîntrebatpeel:cumcălugăriiprincetăţişiprinsate
cumireniipetrecând,ziuaşinoapteanusevatămă?Iarelazis:credeţi-mă
fiilor,cădupăcem-amfăcutcălugăr,amfăcuttreizecişioptdeanineieşinddin
Schitşidupăacelam-amduslaAlexandria,cătrepapaEusebieîmpreunăcu
avvaDaniilpentruotrebuinţă.Şiintrândîncetate,amvăzutmulţicălugărişi
vedeamcăpeuniidineicorbiiîiloveaupesteobraz,iarpealţiifemeigoaleîi
îmbrăţişauşilaurechelevorbeau;iarînainteaaltora,goifiindei,copiiijucauşi
cubaligădeomîimânjau,iarpeuniiîivedeamcăţineaucuţiteşitrupuride
oamenităiauşidădeaucălugărilorsămănânce.Şiamînţelescăfiecaredin
călugăriîncepatimăeracăzut,acestfeldedracişiaveacareurmaudupă
dânsulşilevorbeaînminte.Pentruaceasta,fraţilor,eunuvoiescsăzăboviţi
niciodatăîncetate,canudeacestfeldegânduri,iarmaivârtosdedraci,săvă
supăraţi.

 

14.S-asuitodatăavvaDaniildelaSchitlaTerenut,iarpecaleaintratîntr-o
capiştesădoarmă.Şierauacoloidolivechiaielinilorşiluândunul,l-apusca
uncopacsubcapulsău.Iardemonii(dracii),văzândîndrăznealaluişivoind
să-lînfricoşeze,strigaucătreofemeie,penumechemând-oşizicând:cutare,
vinocunoilabaie!Iaraltdemonascultând,răspundeacadinidolulcelceera
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subcapulbătrânuluişizicea:străinamdeasuprameaşinupotveni!Dar
bătrânulnus-atemut,ciîndrăznind,loveaidolulzicând:du-teîntruîntuneric,
dacănupoţişiauzinddemonii,austrigattoţicuglasmarezicând:ne-aibiruit
penoi!Şiaufugitruşinaţi.

 

15.ZiceaavvaDaniilpentruavvaDula,căîntâiaşezutînviaţadeobşte
patruzecideani,apoilaSchits-aliniştitşiîntrepărinţiiceimaimaris-asocotit.
Deciacestaspunea,căînmultefeluricercând,aaflatcăceicepetrecînviaţade
obşte,maimultşimaidegrabdecâtceiceseliniştesc,sporescînlucrarea
faptelorbunedevoraveaşiîntrebuinţasupunereadininimăcurată.Căun
frateeraîntr-oviaţădeobştecuchipulprostşidefăimatmaimultdecâttoţicei
ceerauîntr-însa,iarcuminteamareşicinstit.Acestaocărându-seşi
defăimându-sedetoţi,iardemulteorişibătându-secunedreptate,răbda
vitejeştenezicândnimănuinimic;iaraltuldinfraţiiceiceerauacolo,îndemnat
fiinddediavolul,afuratsfintelevaseceledinbiserică,tăinuindu-sedetoţi.
Apoicercetarefăcându-sepentrucelefurate,toţilafrateleacelacarese
defăimapesineaulipitvinaşipeacestal-auosânditdinpresupuscăafurat
celesfinte.Iardevremeceacelaziceacănuareştiinţăcâtuşidepuţindelucrul
acela,cuîndemnareaegumenului,i-auluatchipulcelcălugărescdeladânsulşi
punându-lînfiare,l-audaticonomuluilavreisprecercetare.

Acesta,dupăceşicuvinedeboul-abătutdeajunsşialtepedepsei-adat,
fiindcănimicnuaveaacelacesămărturisească,cidimpotrivăpuneaînainte
neştiinţafapteiaceleia,l-atrimisladregătorullocului,casă-lpedepseascămai
mult.Iaracelafeluridemunciarătândasupraluişicufoctrupularzându-işi
cunemâncaredemultezileşicuînchisoareîntunecoasăşiînecăcioasă
pedepsindu-l,dupăcedeopotrivăaaflattăgăduindu-sefurtişaguldecelesfinte,
cuvoiaegumenuluişiafraţilorl-aosânditlamoarte,dupăcumorânduieşte
pravila,căpedeapsafurtişaguluidecelesfinteestemoartea.Şideciafostdus
săisetaiecapul.Iarfratelecelcefurasecelesfinte,văzândşipătimindcu
sufletul,venindlaavvaazis:m-amînştiinţatcăs-auaflatvaselecelesfinte,
pentruaceastagrăbeştesănuisetaiecapulfratelui.Iarelvesteşte
dregătorului.Şislobozindu-sefratele,avenitînviaţaceadeobşte.Şimai
trăindtreizile,s-aduscătreDomnul,dându-şisufletulînvremeacândseruga
şicăzuseîngenunchi.Decivenindtoţiceidinmănăstireşiaflândtrupulluiaşa
stândsprepocăinţă(adicăîngenunchi),l-auluatpeelşil-audusînbiserică,
pânăcândsăseaşezeacolo!Şilovindu-seîntoacă,s-aadunattoatălavraşitoţi
alergaulatrupulacela,fiecarevoindpentrublaglosloveniesăiavreopartedin
haine,saudinpăr.Iaravvatemându-secanucumvasăserupăşitrupul,l-a
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băgatînaltarşil-auîncuiatculacătaşteptândsăvinăşiavvaallavrei.Iardupă
puţintimpvenindşiacelaşiaprinzândtoţifăcliişipunândtămâie,căutau
trupulsă-lscoatădinaltarşisileaupeproistosulmănăstiriisădeschidă
degrabă.Iaraceladeschizândşiintrândînăuntrucualţimulţi,haineleşi
încălţămintelerăposatuluile-auaflat,iartrupulnueranicăieri.Deciauînceput
toţisăslăveascăpeDumnezeuşisăstrigeuniicătrealţiiculacrimişisăzică:
vedeţi,fraţilor,cefeldedarurinepricinuieştenouăîndelungă-răbdareaşi
smerenia!Sănenevoim darşinoisăsuferim ispităşidefăimarepentru
DomnulşivomfislăviţişicinstiţişiîmpreunăcuElînvecivomîmpărăţi.

-PENTRUAVVADULA-

1.AzisavvaDula:denesileştepenoivrăjmaşulsălăsămliniştea,sănu-l
ascultămpeel,cănuestenimicasemeneacaeaşicapostirea,spreajutor
asupralui.Pentrucăascuţităvederedaueleochilorcelordinlăuntru.

 

2.Azisiarăşi:taieprieteşugurilecelormulţi,casănuseridicerăzboiasupra
minţiitaleşivatulburachipulliniştirii.

-PENTRUAVVADIOSCOR-

1.PovesteaupărinţiipentruavvaDioscor,episcopulNahiastiei,căpâinealui
eradeorzşidelinteşiîntotanulpuneaînceputdeoviaţă,zicând:înanul
acestasănumăîntâlnesccucineva,sausănuvorbesc,sausănumănânc
fiertură,sausănumănâncpoame,sauverdeţuri.Şilatoatălucrareaaşafăcea
şidupăcesăvârşeauna,luaaltaşiaceastafăceaîntoţianii.

 

2.UnfrateaîntrebatpeavvaPimen,zicând:mătulburăgândurileşinumălasă
sămăgrijescdepăcatelemeleşimăfacsăiauamintelaneajunsurilefratelui.Şi
i-aspusluibătrânulavvăDioscor,căeraînchilie,plângându-şipăcatelesale,
iaruceniculluişedeaînaltăchilie.Decicândmergealabătrânul,îlgăseapeel
plângândşiîizicealui:părinte,deceplângi?Iarbătrânulzicea:păcatelemele
îmiplâng.Deci,îizicealuiucenicul:nuaipăcate,părinte!Şiarăspunsbătrânul:
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cuadevărat,fiuledemăvoilăsasăvădpăcatelemele,nusuntdeajunsalţitrei,
saupatru,săleplângă.

 

3.AzisavvaDioscor:denevomîmbrăcacuîmbrăcăminteaceacerească,nune
vomaflagoi.Iardenunevomaflapurtândîmbrăcăminteaaceea,cevomface,
fraţilor?Căavemsăauzimşinoiglasulacelacarezice:aruncă-lpeelîntru
întunericulceldinafară;acolovafiplângereaşiscrâşnireadinţilor.Multă
ruşinevafinouă,dacăatâtavremepurtândnoichipulacestanevomaflaîn
ceasuldenevoieneavândîmbrăcăminteaceadenuntă.O,cecăinţăvasăne
urmeze!O,ceîntunericvasăcadăasupranoastră,înainteapărinţilorşia
fraţilornoştri,carenevorvedeapenoimuncindu-nededemoniicei
înfricoşători!

V.ÎNCEPUTULSLOVEIE

PENTRUSFÂNTULEPIFANIE,,EPISCOPULCIPRULUI

1.Povestit-asfântulEpifanie,episcopulCiprului,căînvremeafericitului
AtanasiecelMare,niştepăsărizburândîmprejurulcapişteiluiSerapid,strigau
neîncetat:cras!cras!ŞivenindeliniilafericitulAtanasie,austrigat:răule
bătrâne,spune-nenouă,cestrigăpăsările?Şirăspunzândazis:păsărilestrigă:
cras,cras!Iarcuvântulacesta:cras,cras,înlimbaavsonenilorînsemnează
mâine.ŞiadaugăcămâinevorvedeaslavaluiDumnezeu.Şidupăaceeas-a
vestitmoarteaîmpăratuluiIulian.Şiaceastafăcându-se,s-auadunateişi
strigauasupraluiSerapidzicând:dacănuîlvoiaipeel,pentruceluaidarurile
lui?

 

2.Acestaapovestit,căîncetateaAlexandrieieraunvizitiu,careerafeciorul
uneimaicicesenumeaMaria.Acestalaalergareadecaicesefăcea,acăzut,
apoisculându-seaîntrecutpecelcel-asurpatşiabiruit.Şinorodulastrigat:
fiulMarieiacăzutşis-asculatşiabiruit.Încăgrăindu-seacestglas,avenit
vesteaînnorodpentrucapiştealuiSerapid,cămareleTeofilsuindu-se,a
surpatidolulluiSerapidşiastăpânitcapiştea.
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3.S-avestitfericituluiEpifanie,episcopulCipruluidelaavvamănăstirii,pe
careoaveaînPalestina,aşa:curugăciuniletalenune-amlenevitdecanonul
nostru,cicuosârdiecitimşiceasulîntâişialtreileaşialşaseleaşialnouleaşi
vecernia.Iarelprihănindu-i,le-aarătatlorzicând:arătaţisunteţicăvăleneviţi
încelelalteceasurialezilei,petrecânddeşerţilarugăciune.Cătrebuiecălugăria
ceaadevăratăneîncetatsăaibărugăciuneaşicântareapsalmilorîninimasa.

 

4.AtrimisodatăsfântulEpifaniecătreavvaIlarion,rugându-lpeelşizicând:
vinosănevedemmaiînaintedeaneducedintrup.Şimergândel,s-aubucurat
unulcualtul.Darmâncândei,s-aadusopasăre.Şiluândepiscopul,adatlui
avvaIlarionşiazisbătrânul:iartă-mă,cădecândamluatschima,nuam
mâncatjunghiat.Şii-azisluiepiscopul:iareudecândamluatschima,nuam
lăsatpecinevasăadoarmăavândcevaasupramea,nicieunuamadormit
avândcevaasupracuiva.Şiazisluibătrânul:iartă-mă,căpetrecereataeste
maimaredecâtamea.

 

5.Acesta-şizicea:dacăMelchisedec,chipulluiHristos,abinecuvântatpe
Avraam,rădăcinaiudeilor,cumultmaivârtosînsuşiadevărulHristos
binecuvinteazăşisfinţeştepetoţiceicecredînEl.

 

6.Acesta-şizicea:cananeancastrigăşiseascultă.Şifemeiacăruiaîicurgea
sânge,taceşisefericeşteiarfariseulstrigăşiseosândeşte;vameşulnicinu
deschideguraşiseascultă.

 

7.Acesta-şizicea:prooroculDavidîntrufărădevremeseruga,înmiezulnopţii
sesculaînaintedezorisecucerea,înzoristadefaţă,dimineaţaseruga,seara
şilaamiază.Şipentruaceastazicea:deşapteoriînziTe-amlăudat!

 

8.Zis-aiarăşi:denevoieestecâştigareacărţilorcreştineştilaceicepotsăle
dobândească.Căşisingurăvedereacărţilormaipregetătoricătrepăcatneface
penoişicătredreptateneîndeamnăsăneridicăm.
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9.Zis-aiarăşi:mareîntărirespreanupăcătuiestecitireaScripturilor.

 

10.Zis-aiarăşi:mareprăpastieşiadâncăgroapăesteneştiinţaScripturilor.

 

11.Zis-aiarăşi:marevânzareamântuiriiesteanuştiniciunadin
dumnezeeştilelegi.

 

12.Acesta-şizicea:greşaleledrepţilorsuntîmprejurulbuzeloriarale
păcătoşilorizvorăscdintottrupul.PentruaceeacântăDavid:pune,Doamne,
strajăguriimeleşiuşădeîngrădireîmprejurulbuzelormele,şi:zis-am,
păzi-voicăileTale,casănugreşescculimbamea!

 

13.Acelaşiafostîntrebat:pentrucesuntzeceporuncilelegii,iarfericirilenouă?
Şiazis:celezeceporuncisuntîntocmailanumărcurănileegiptenilor,iar
numărulfericirilorestechipdeîntreităTreime!

 

14.S-aîntrebatacelaşi:deestedeajunsundreptsăîmblânzeascăpe
Dumnezeu.Şiazis:aşaeste.CăElazis:cercaţiunulsăfacăjudecatăşidreptate
şimilostivvoificătrepopor!

 

15.Acelaşiazis:Dumnezeu,celorpăcătoşi,desevorpocăi,iartăşicapetele,
precumpăcătoaseişitâlharuluişivameşuluiiardelaceidrepţiceredobânzi.Şi
aceastaesteceeaceziceaapostolilor:cădenuvaprisosidreptateavoastrămai
multdecâtacărturarilorşiafariseilor,nuveţiintraîntruÎmpărăţiacerurilor.

 

16.Ziceaîncăşiaceasta:Dumnezeucufoartepuţinpreţvindedreptăţilelacei
cesesârguescsălecumpere:peobucăţicădepâine,peohainăproastă,peun
paharcuapărece,peunbănişor.
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17.Adăugaîncăşiaceasta:omulîmprumutându-sedelaompentrusărăcie,
saupentrutrebuinţaînmulţiriişidândînapoi,mulţumeştecuadevărat,dardă
înapoiîntruascuns,fiindcăseruşinează.IarstăpânulDumnezeudimpotrivă,
întruascunsîmprumutându-se,răsplăteşteînainteaîngerilorşiaarhanghelilor
şiadrepţilor.

-PENTRUSFÂNTULEFREM-

1.CopileraavvaEfremşiavăzutvis,adicăvedenie,căarăsăritviepelimbalui
şiacrescutşiaumpluttoatăparteaceadesubcer,fiindfoarteroditoare.Şi
veneautoatepăsărileceruluişimâncaudinrodulviei.Şipecâtmâncau,se
înmulţearodulei.

 

2.Altădatăiarăşiavăzutunuldinsfinţiînvedenie,oceatădeîngeri
pogorându-sedincerlaporuncaluiDumnezeu,avândînmâiniocarte,adică
untomscrisdinlăuntruşidinafarăşiziceauuniicătrealţii:cuisecuvinesăse
deaaceasta?Şiuniiziceau:acestuia;iaralţii:altuia.Daraurăspunsşiauzis:cu
adevăratsfinţisuntşidrepţi.Însănimănuinusepoatesăsedeaaceasta,fără
numailuiEfrem.ŞiavăzutbătrânulcăluiEfrem audateicartea.Şi
sculându-sedimineaţa,auauzitpeEfremcăîntocmaicaunizvorizvorăştedin
guraluişialcătuieşte.Şiaucunoscut,cădelaDuhulSfântsuntceleceieşeau
prinbuzeleluiEfrem.

 

3.Altădatăiarăşi,trecândEfrem,dinîndemnareoarecareavenitopăcătoasă,
cumăguliresă-ltragăspreîmpreunareurâtă,iardenu,măcarsă-lpornească
spremânie,căniciodatănu-lvăzusecinevamânios.Şiazisei:vinodupămine!
Şiapropiindu-selaunlocîntrucareeramultnorod,azisei:înloculacestavino
precumaivoit.Iaraceeavăzândnorodul,azislui:cumputemaceastasăfacem,
atâtanorodstândşinuneruşinăm?Iarelaziscătredânsa:dacădeoamenine
ruşinăm,cumultmaivârtostrebuiesăneruşinămdeDumnezeu,carevădeşte
celeacunsealeîntunericului.Iarearuşinându-se,s-adusfărădeispravă.
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-PENTRUUNMIREANANUMEEVHARIST-

1.Doidinpărinţis-aurugatluiDumnezeu,casă-iîncredinţezepeei,lacare
măsurăauajuns.Şile-auvenitlorglaszicând:încutaresatalEgiptuluiesteun
mireananumeEvharistşifemeialuisenumeşteMaria.Încănuaţivenitvoila
măsurileacestora.Şisculându-seceidoibătrâni,aumersînsatulacelaşi
întrebând,auaflatchilialuişipefemeialuişii-auzisei:undeestebărbatultău?
Iareaazis:păstoresteşipaşteoile.Şii-abăgatpeeiînchilie.Iardupăces-a
făcutseară,avenitEvharistcuoileşivăzândpebătrâni,le-agătitlormasăşia
adusapăsălespelepicioarelelor.Şii-auzisluibătrânii:nuvomgustaceva,de
nuneveivestinouălucrareata.ŞiEvharistcusmerenieazis:eusuntpăstorşi
aceastaestefemeiamea.Iarbătrâniiaustătutrugându-lpeelşinuavrutelsă
lespună.Şiauzisluibătrânii:Dumnezeune-atrimispenoilatine.Iarcuma
auzitcuvântulacestas-atemutşiazislor:iatăoileacestealeavemdela
părinţiinoştrişioricesporvadaDomnulsădobândimdintr-însele,facemîn
treipărţi:opartesăracilorşiopartepentruiubireaşiprimireadestrăinişia
treiapartepentrutrebuinţanoastră.Şidecândamluatpefemeiamea,nu
m-amspurcatnicieu,niciea,cifecioarăesteşifiecaredinnoideosebiseculcă,
iarnoapteapurtămsacişiziuahainelenoastre.Pânăacumnimenidinoameni
acesteanule-aştiut.Şiauzinds-auminunatşis-audusslăvindpeDumnezeu.

-PENTRUEVLOGHIEPREOTUL-

1.Evloghieoarecare,ucenicfiindalfericituluiIoanarhiepiscopul,preotşi
pustnicmare,postinddindouăîndouăzile,iardemaimulteorişitoată
săptămânapetrecând,mâncândnumaipâineşisare,seslăveadeoameni.
Acestas-aduslaavvaIosiflaPanefo,nădăjduindsăvadăcevamaimultă
asprimedeviaţăladânsul.Şiprimindu-lpeelbătrânulcubucurie,oriceaavut
apuscasăfacămângâiereşii-auzisluiuceniciiluiEvloghie:numănâncă
preotulafarădepâineşisare;iaravvaIosiftăcândmânca.Şipetrecândtreizile,
nui-auauzitpeeicântândsaurugându-se,căeraascunsălucrarealor.Şiau
ieşitnefolosindu-seEvloghiecuuceniculsău.Iardupăiconomies-afăcut
negurăşirătăcindu-ses-auîntorslabătrânul.Şimaiînaintedeabateeiînuşă,
i-auauzitpeeicântândşistăruindelmult,maipeurmăaubătutînuşă.Iar
aceia,zicânddincântareadepsalmi,i-auprimitcubucurie.Şipentruarşiţă,au
turnatuceniciiluiEvloghieapăînvasşii-audatlui.Şieraapaamestecatăcude
mareşiderâuşinuapututsăobea.Şivenindîntrusineacăzutînaintea
bătrânului,voindsăştiepetrecerealor,zicând:avvo,ceesteaceasta,căîntâi
nucântaţi,ciacum,dupăcene-amdusnoi.Şivasuldeapă,acumluându-l,am
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aflatapăsărată.Zis-abătrânul:frateleestenebunşidupăamăgireoau
amestecatcuapădemare.IarEvloghieîlrugăpebătrânul,voindsăştie
adevărul.Şii-azisluibătrânul:acelmicpahardevineraaldragostei,iarapa
aceastaestepecareobeaufraţiitotdeauna.Şil-aînvăţatpeeldeosebirea
socotelilorşiatăiatdelaeltoateceleomeneşti.Şis-afăcuticonomicosşi
pogorâtor.Şidupăaceeamâncatoateceleceisepuneauînainte.Şis-aînvăţat
şielsălucrezeînascuns.Şiazisbătrânului:negreşit,într-adevărestelucrarea
voastră.

-PENTRUAVVAEVPREPIE-

1.Zis-aavvaEvprepie:avândîntrutinecăesteDumnezeucredinciosşi
puternic,credeîntruDânsulşiteveiîmpărtăşidecelealeLui.Iardedefăimezi,
nucrezi.ŞitoţicredemcătoatesuntLuicuputinţă,darşiîntrulucruriletale
credeLui,căşiintrutinefaceminuni.

 

2.Totacestaprădându-se,ajutaîmpreunăprădătorilor.Iardupăceauîncărcat
eiceledinlăuntruşi-aulăsattoiagullorşiîndatăcel-avăzutavvaEvprepie,s-a
mâhnitşiluându-lalergaînapoialor,vrândsăli-ldea.Iaraceianevrândsă-l
primească,citemându-sesănuliseîntâmpleceva,întâlnindelpeunii,care
mergeaupeaceeaşicale,îipofteasăledealoraceltoiag.

 

3.AzisavvaEvprepie:celetrupeştisuntmaterie.Celceiubeştelumea,iubeşte
smintealaşiîmpiedicările.Decidesevaîntâmplasăsepiardăcândvaceva,
aceastatrebuiesăoprimimcubucurieşicumărturisire,fiindcăne-amizbăvit
degriji.

 

4.UnfrateaîntrebatpeavvaEvprepiepentruviaţă.Şiazisbătrânul:iarbă
mănâncă,cuiarbăteîmbracă,peiarbăteculcă(adicătoateledefăima),iar
inimacâştig-odefier.
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5.Unfrateaîntrebatpeacestbătrân,zicând:cumvinefricaluiDumnezeuîn
suflet?Şiazisbătrânul:devaveniomulsmerenieşineagonisealăşi
neosândire,vinelaelfricaluiDumnezeu.

 

6.Acestaamaizis:săpetreacăcutinepurureafricaluiDumnezeuşismerenia
şilipsadebucateşiplânsul.

 

7.LaînceputulsăuavvaEvprepieamerslaunbătrânşiazislui:avvo,
spune-miuncuvânt,cum sămământuiesc!Iareli-azis:devoieştisăte
mântuieşti,cândveimergelacineva,sănuapucimaiînaintesăgrăieşti,până
nutevaîntreba,iarelpentrucuvântulacestaumilindu-se,apusmetanie,
zicând:cuadevăratmultecărţiam cititşiacestfeldeînvăţăturănuam
cunoscut.Şimultfolosindu-se,s-adus.

-PENTRUAVVAELADIE-

1.PovesteaupărinţiipentruavvaEladie,căaufăcutdouăzecideanilachiliişi
nuaridicatcândvaochiiînsussăvadăstreaşinabisericii.

 

2.SepovesteatotpentruacestavvaEladie,căpâineşisaremânca.Deci,când
auvenitPaştile,zicea:fraţiipâineşisaremănâncă,iareutrebuiasăfacpuţină
ostenealăpentruPaşti.Şifiindcăîncelelaltezilemănâncşezândjos,acum,că
estePaşti,voifaceostenealăşivoimâncastândînpicioare.

-PENTRUAVVAEVAGRIE-

1.Zis-aavvaEvagrie:cândeştiînchilie,strânge-ţigândultău,adu-ţiamintede
ziuamorţii,veziatuncimurireatrupului,puneînmintenevoia!Iaosteneala,
defaimădeşertăciunealumii,casăpoţitotdeaunasăpetreciîndragostea
liniştiişisănuslăbeşti!Adu-ţiaminteşideaşezareaceaacumîniad;gândeşte
cumsuntacolosufletele,încarecumplitătăcere,încareamarsuspinşiîncât
demarefricăşiînfiorareşiaşteptare!Socoteştechinuireaceaneîncetată,
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lacrimaceasufleteascăşifărădesfârşit!CişideZiuaÎnvieriiadu-ţiaminteşi
destareaînaintealuiDumnezeu!Gândeştelajudecataceaînfricoşatăşi
groaznică!Puneînmijloccelecesepăstreazăpăcătoşilor,ruşineaceaînaintea
luiDumnezeuşiaîngerilorşiaarhanghelilorşiatuturoroamenilor,muncile,
foculcelveşnic,viermelecelneadormit,tartarul,întunericul,scrâşnirea
dinţilor,fricileşipedepsele!Puneîncăînmijlocşibunătăţilecelecese
păstreazădrepţilor,îndrăznealaceaînaintealuiDumnezeuTatălşia
HristosuluiLui,aîngerilorşiaarhanghelilorşiatoatămulţimeasfinţilor,
Împărăţiacerurilorşiadarurilorei,bucuriaşidesfătareaei.Pomenirea
acestoraamândoruraadu-olatine!Şipentrujudecatapăcătoşilorlăcrimează,
plângi,temându-tecanucumvaşitusăfiiîntruacestea!Iarpentrucelecese
păstreazădrepţilor,bucură-teşiteveseleşte!Şipeacesteatesârguieştesăle
dobândeşti,iardeaceleasăteînstrăinezi.Cautăsănuuiţicândva,măcar
înăuntru,închiliatafiind,măcarafarăundeva,pomenireaacestora,camăcar
prinaceastasăscapidegândurilecelespurcateşivătămătoare!

 

2.Zis-aiarăşi:taieprieteşugurilecelormulţi,casănusespurceminteataşiva
tulburachipulliniştirii.

 

3.Zis-aiarăşi:marelucruestecuadevărataserugafărărăspândire,darmai
mareesteşiacântafărărăspândire.

 

4.Zis-aiarăşi:adu-ţiamintetotdeaunadeieşireataşinuuitajudecatacea
veşnicăşinuvafigreşealăînsufletultău.

 

5.Zis-aiarăşi:ridicăispiteleşinimeninuestecaresăsemântuiască.

 

6.Zis-aiarăşi:grăiaunuldinpărinţicăhranaceamaiuscatăşideopotrivă,
înjugatăfiindcudragostea,degrabăbagăpemonahînlimanulnepătimirii.
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7.S-afăcutodatăsoborlachiliipentruunlucruşiagrăitavvaEvagrie.Zis-alui
preotul:ştim,avvo,cădeeraiînţarata,poateşiepiscopvreisăfiişicap
multora,iaracumcaunstrăinşeziaici.Iarelumilindu-se,nus-atulburat,ci
clătinândcucapul,azislui:adevărateste,părinte!Însăodatăamgrăit,iara
douanuvoimaiadăuga(Iov39.).

-PENTRUAVVAEVDEMON-

1.AzisavvaEvdemonpentruavvaPafnutie,părinteleSchitului,căs-apogorât
acolountânărşinul-aulăsatsăpetreacăacolo,zicând:învremeameachipde
femeienuvoilăsasăpetreacăînSchitpentrurăzboiulvrăjmaşului.

VI.ÎNCEPUTULSLOVEIZ

PENTRUAVVAZINON

1.Zis-aavvaZinon,uceniculfericituluiSiluan:sănulocuieştiînlocnumit,nici
săşezicuunomcearenumemare,nicisăpuitemeliea-ţizidiţiechiliecândva.

 

2.SespuneapentruavvaZinon,căîntâinuvoiasăiadelacinevaceva.Şi
pentruaceastaceiceaduceauseduceauscârbiţi,căcinulua.Şialţiiveneaula
dânsulvoindsăiacadelaunbătrânmareşinuaveacesăledealorşise
duceauşieiscârbiţi…Zicebătrânul:cesăfac?Căcişiceiceaducsescârbescşi
ceicevorsăia.Aceastaestemaidefolos:oricinevaaduce,săiauşioricineva
cere,să-idau.Şiaşafăcând,seodihneaşipetoţiîiîmpăca.

 

3.S-adusunfrateegipteanînSirialaavvaZinonşiprihăneagândurilesale
înainteabătrânului.Iarelminunându-se,azis:egipteniiascundfaptelebune
careleau,iarneajunsurilecarenuleau,peacesteapururealeprihănesc.Iar
sirieniişielinii,faptelebunecarenuleau,ziccăleau,iarneajunsurilecarele
au,leascund.

 

4.Auvenitniştefraţilaelşil-auîntrebat,zicând:ceînţelegerearecuvântul
acelaceestescrisîncartealuiIov:şicerulnuestecuratînainteaLui?Şi
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răspunzândbătrânul,azislor:aulăsatfraţiipăcatelelorşicerceteazăpentru
ceruri.Însătâlcuireacuvântuluiaceastaeste:devremecenumaiElestecurat,
pentruaceastaazis:şicerulnuestecurat.

 

5.SpuneaupărinţiipentruavvaZinon,căşezândînSchit,aieşitnoapteadin
chiliasa,spreluncăşirătăcindu-se,afăcuttreizileşitreinopţiumblândşi
ostenindu-se.Leşinândacăzutsămoară.Şiiatăuncopilastătutînaintealui,
avândopâineşiunvascuapă.Şiîizicealui:scoală,mănâncă!Iarel
sculându-se,s-arugat,socotindcăestenălucă.Iarelazislui:bineaifăcut.Şi
iarăşis-arugatadouaoarăşiatreiaoară.Şiîizicealui:bineaifăcut.Deci,
sculându-sebătrânulaluatşiamâncat.Şidupăaceeaazislui:câtaiumblat,
atâteştidepartedechiliata;ciscoală-teşivinodupămine!Şiîndatăs-aaflatla
chilialui.Deciazisluibătrânul:intră,fă-nenouărugăciune.Şiintrândbătrânul,
acelas-afăcutnevăzut.

 

6.AltădatăacelaşiavvaZinon,umblândînPalestinaşiodihnindu-se,aşezut
aproapedeopepenăriesămănânce.Şii-azisluigândul:ia-ţiţieuncastravete
şimănâncăcăceeste?Iarelrăspunzând,azisgândului:hoţiiînmuncămerg.
Decicearcă-tepetinedeaici,depoţisuferimunca.Şisculându-se,astătutîn
arşiţăcincizile.Şiprăjindu-sepesine,azis:nupotsuferimunca.Şiazis
gândului:dacănupoţi,nufuraşimânca!

 

7.Zis-aavvaZinon:celcevoieştecasă-iascultedegrabăDumnezeurugăciunea,
cândsescoală,să-şiîntindămâinilesalecătreDumnezeu,maiînaintedetoate
şimaiînaintedesufletulsău,săseroagepentruvrăjmaşiisăidinsuflet;şiprin
aceastăispravă,oripentrucesevarugaluiDumnezeu,îlascultăpeel.

 

8.Spuneaupărinţiicăeraîntr-unsatunulcareposteamult,încâtsechema
numeleluipostitorul.ŞiauzindavvaZinondedânsul,l-achematpeel;iarels-a
duscubucurie.Şirugându-seei,auşezut.Deciaînceputbătrânulsălucreze
tăcând,iarpostitorulneaflândsăvorbeascăcudânsul,aînceputsăsesupere
detrândăvie.Şiazisbătrânului:roagă-tepentrumine,avvo,căvoisămăduc!
Zis-aluibătrânul:pentruce?Iarelrăspunzând,azis:căciinimameaarzând
esteşinuştiuceare.Căcicânderamînsat,pânăsearaposteamşiniciodatăaşa
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numis-afăcut.Zis-aluibătrânul:însattehrăneaidinurechiletale.Cimergide
acumşimănâncălaceasulalnouălea.Şioricefaci,întruascunsfă!Şicuma
începutsăfacă,cunecazaaşteptatceasulalnouălea,şiziceauceice-lştiaupe
el,căpostitoruls-aîndrăcitşivenindel,aspusbătrânuluitoate.Iareli-azislui:
aceastăcaleestedupăDumnezeu.

 

9.Doifraţilocuinddeosebi,mergeauunulcătrealtul.Şiazisunuldintr-înşii
celuilalt:voiescsămăduclaavvaZinonsă-ispunluiungând.Azisşicelălalt:şi
euaceastavoiesc.Decis-audusamândoiîmpreună.Şiluându-ipefiecare
deosebişi-auspusgândurilelor.Şiunulspunându-leacăzutînaintea
bătrânului,rugându-lcumultelacrimicasăseroageluiDumnezeupentru
dânsul.Şibătrânuli-azislui:mergi,nuteslăbipetineşinugrăiderăupe
cinevaşinuteleneviderugăciuneata!Şiducându-sefratele,s-avindecat.Iar
celălaltspunându-igândulsăucătrebătrân,aadausîncetşicunebăgarede
seamă:roagă-tepentrumine!Darn-acerutcudeadinsul.Iardupăovremes-a
întâmplatdes-auîntâlnitunulcualtul.Şiazisunuldintr-înşii:cândammers
cătrebătrânul,i-aispusluigândulcareziceaicăvoieştisă-lspuilui?Iaracela
i-azis:da,i-amspus!Aîntrebatacela:oarete-aifolositdupăcei-aispus?
Răspuns-afratele:da,m-am folosit,căpentrurugăciunilebătrânuluim-a
vindecatDumnezeu!Iarcelălaltazis:eumăcardei-ammărturisitgândurile
mele,nuamsimţitvreouşurare.Zis-aluicelces-afolosit:şicumte-airugat
bătrânului?Răspuns-aacela:i-amzislui:roagă-tepentrumine,căamacest
gând!Iarelazis:eumărturisindu-mălui,amudatpicioareleluiculacrimile
mele,rugându-lcasăseroageluiDumnezeupentrumine.Şiprinrugăciunea
luim-avindecatDumnezeu.Iaraceastane-apovestitnouăbătrânul,
învăţându-ne,căsecadeceluiceroagăpevreunuldinpărinţipentrugânduri
cuostenealăşidintoatăinimasăseroage,caluiDumnezeu.Şiatunciva
dobândi.Iarcelcesemărturiseştecunebăgaredeseamă,sauispiteşte,nuse
foloseşte,ciseşiosândeşte.

 

10.ZiceaavvaZinoncăi-apovestitluifericitulSerghieegumenuldinPediada,
opovestirecaaceasta:odată–zice–călătorindnoicuunbătrânsfânt,fiindşi
alţifraţiîmpreunăcunoi,ne-amrătăcitpecale.Şineştiindundemerge,ne-am
aflatînsemănăturişiamcălcatpuţindinsemănături.Iarplugarulsimţind,că
s-aîntâmplatdelucraacolo,aînceputaneocărîşiazicecumânie:voicălugări
sunteţi?VoivătemeţideDumnezeu?DeaveaţifricaluiDumnezeuînaintea
ochilor,nufăceaţiaceasta.Deciîndatănezicenouăsfântulacelabătrân:pentru
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Domnulnimenisănugrăiască!Şiserugaplugaruluicublândeţe,zicând:bine
zici,fiule;deamfiavutfricaluiDumnezeuaceastanuamfifăcut,cipentru
Domnul,iartă-ne,căamgreşit!Iaracela,înspăimântându-sepentrunerăutatea
şismereniabătrânului,alergândlanoi,acăzutlapicioarelebătrânului,zicând:
iartă-măpentruDomnulşiia-măcuvoi!ŞiadăugafericitulSerghie:iată
blândeţeaşibunătateasfântului,ceapututcuajutorulluiDumnezeusăfacă!Şi
amântuitsufletulceerafăcutdupăchipulluiDumnezeupecareîlvoieşte
Dumnezeu,maimultdecâtnenumăratelumicubaniilor.

 

11.Odatăne-amduslaunuldinpărinţişil-amîntrebatpeelzicând:devaavea
cinevavreungândşisevedepesinebiruit;şidemulteoricitindceleceauzis
părinţiipentruungândcaacela,seispiteştesăfacăaceleaşinicidecumnu
poate,oareceestemaibine:avestivreunuiadinpărinţigândul,sauasesârgui
singursăunelteascăaceleacareacititşiaseîndestulacuştiinţasa?Răspuns-a
bătrânul:cătrebuiesă-lvesteascăcătrecelcepoatesă-lfoloseascăşisănuse
nădăjduiascăîntrusine.Cănupoatecinevasă-şiajutelui-şişimaivârtosdeafi
cuprinsdepatimi.Cămie,tânărfiind,mis-aîntâmplatunacaaceasta.Că
aveampatimăsufleteascăşimăbiruiamdedânsa.ŞiauzindpentruavvaZinon,
căpemulţicareseaflauaşai-avindecat,amvoitsămăducşisă-ivestesclui;
iarsatanamăoprea,zicândcădevremeceştiicetrebuiesăfaci,făcumciteşti
şinutemaiduceşisupărapebătrânul.Decicândmăporneamsămăducşisă-i
vorbesclui,războiulseuşuradelaminecumeşteşugireadiavoluluicasănu
măduc.Iardupăcemăplecamsănumerg,iarăşimăstăpâneamdepatimă.Şi
aceastaameşteşugitvrăjmaşulasuprameamultăvreme,nelăsându-măsă
vestescbătrânului.Iardemulteorim-amduslabătrânul,vrândsă-ispunlui
gândulşinumălăsavrăjmaşul,aducândruşineîninimameaşizicând:de
vremeceştiicumtrebuiesătevindeci,cetrebuinţăesteaspunecuiva?Căci
porţigrijadesine;ştiicumauzispărinţii.Şiacestea,zice,îmiaduceapizmaşul,
casănuarătdoctoruluipatimaşisămăvindec.Iarbătrânulmăcunoşteacăam
gânduri,darnumăvădea,aşteptândcaînsumisălevestescpeele.Şimăînvăţa
pentruviaţaceadreaptăşimăslobozea.Iarmaipeurmăplângând,amzis
întrusinepânăcând,ticăloasesuflete,nuvreisătetămăduieşti?Alţiivinde
departelabătrânulşiiaulecuire,iartunuteruşinezi,şiavânddoctorul
aproape,nuvreisătetămăduieşti?Şiaprinzându-măcuinima,m-amsculatşi
întrusine-miamzis,cădacăvoimergelabătrânulşinuvoiaflapenimeni
acolo,voicunoaştecăestevoialuiDumnezeua-mimărturisigândurilemele.Şi
mergândeuacolo,n-amaflatpenimeni.Decibătrânulmăînvăţadupăobicei
pentrumântuireasufletuluişicumarputeacinevasăsecurăţeascădecugetele
celespurcate.Iareuiarăşiruşinându-măşinemărturisindu-mă,voiamsămă
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ducşisculându-sebătrânul,făcurugăciuneşimăpetreceamergândînaintea
mea,pânălauşaceadeafară.Iareumămunceam cugânduri,săspun
bătrânuluisausănuspun,şicuîncetulpăşind,mergeamdupădânsul;iar
bătrânulîntorcându-seşivăzându-mămuncindu-mădegânduri,măloveşteîn
pieptîncetişorşiîmizice:ceai?Omsuntşieu.Şidacămi-azisbătrânulacest
cuvânt,mis-aarătatcămi-adeschisinimameaşiamcăzutlapicioarelelui,
rugându-lpeelculacrimişizicând:miluieşte-mă!Iarelmi-azis:ceai?Şii-am
zislui:nuştiiceam?Şimi-azis:nu,trebuiesăspuiceai.Iareucumareruşine
deabiami-ammărturisitpatimamea.Şimi-azis:dardeceatâtavremete
ruşineziaspune?Aunusuntşieuom?Însăvoieştisă-ţispunşieuceeaceştiu?
Aunusuntacum treiani,decândaiacestegândurişivenindaicinule
mărturiseşti?Iareumărturisindşicăzândşirugându-mă,am grăitlui:
miluieşte-măpentruDumnezeuşimăînvaţă,cesăfac!Şimi-azis:du-teşinute
leneviînrugăciuneataşinuclevetipenimeni!Iareumergândlachiliameaşi
nelenevindu-măderugăciuneamea,cudarulluiHristosşicurugăciunea
bătrânului,deaiciînainten-ammaifostsupăratdepatimaaceea.Decitrecând
unan,mi-avenitungândcaacesta:nucumvam-amiluitDumnezeupentru
milaSa,iarnupentrubătrânul?Şiaceastavenindu-miînminte,ammerscătre
dânsul,vrânda-lispitişiluându-lînlături,i-amfăcutmetanie,zicând:roagă-te
pentrumine,părinte,pentrugândulmeuceţil-ammărturisitoarecând!Iarel
m-alăsatzăcândlapicioareleluişităcândpuţin,mi-azis:scoală-te,aicredinţă
cătremine!Iareuauzindacestea,voiamsămăînghităpământulderuşineşi
sculându-mă,nu puteam căuta asupra bătrânuluişimirându-mă şi
spăimântându-mă,amplecatlachiliamea.

-PENTRUAVVAZAHARIA-

1.Zis-aavvaMacariecătreavvaZaharia:spune-mi,careestelucrulmonahului?
Zis-alui:peminemăîntrebi,părinte?ŞiazisavvaMacarie:amvestirecătre
tine,fiuleZaharie,căciestecelcemăîndeamnăcasăteîntreb.Zis-aluiZaharia:
precumeusocotesc,părinte,celceîşifacesilăluiîntrutoate,acestaeste
monah.

 

2.AvenitodatăavvaMoisesăscoatăapăşiaaflatpeavvaZahariarugându-se
lângăfântână,şiDuhulluiDumnezeuşezânddeasupralui.
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3.Zis-aoarecândavvaMoisecătrefrateleZaharia:spune-mi,cevoiface?Şi
auzinds-aaruncatpesinejoslapicioarelelui,zicând:tumăîntrebi,părinte?
Zis-aluibătrânul:credmie,fiuleZaharie,căam văzutpeDuhulSfânt
pogorându-sepestetineşidintruaceastasuntsilitsăteîntreb.Atunciluând
Zahariacuculiulsău(culion)dincap,l-apuslapicioareşicălcându-lazis:de
nusevazdrobiomulaşa,nupoatesăfiemonah.

 

4.ŞezândodatăavvaZahariaînSchiti-avenitluivedenieşisculându-sei-a
vestitpărinteluisăuCarion,iarbătrânul,fiindcăeralucrător,nueraiscusitla
acesteaşisculându-sel-abătutzicândcădeladracieste.Dararămascu
gândullaaceasta.Şisculându-se,s-aduscătreavvaPimennoapteaşii-avestit
luilucrulacestaşicumseardceledinlăuntrualeluişivăzândbătrânulcădela
Dumnezeueste,i-azislui:mergicătrecutarebătrânşioriceîţivazice,fă!Şi
ducându-secătrebătrânul,maiînaintedeaîntrebaelceva,apucândbătrânul,
i-aspusluitoateşicăvedeniaestedelaDumnezeu.Deci,mergişisupune-te
părinteluitău!

 

5.Zis-aavvaPimen,căaîntrebatavvaMoisepeavvaZaharia,cânderaaproape
sămoară,zicând:cevezi?Şii-azis:nuestemaibineatăcea,părinte?Şii-azis
lui:aşa,fiule,taci!ŞiînceasulmorţiiluişezândavvaIsidor,căutândlacerazis:
veseleşte-te,fiulmeuZaharia,căţis-audeschisţieporţileÎmpărăţieicerurilor.

-PENTRUAVVAZOSIMA-

1.Povestit-afericitulZosimacăodatăaşezutpuţinăvremeînlavraluiavva
Gherasimşiaveaacolopeunuliubit.Deciîntr-ozişezândnoişigrăindpentru
folos,avenitpomeniredecuvântulacelacareazisavvaPimen,căcelcese
prihăneştepesineîntotloculaflăodihnă.Asemeneaşidecuvântulcareazis
avvamunteluiNitriei.Căîntrebatfiind:ceaiaflatmaimultîncaleaaceasta,
părinte,elarăspuns:aseprihănişiasedefăimapesinetotdeauna.Pecare
cuvântl-aşiadeveritcelcel-aîntrebat,zicând:altăcalenueste,fărănumai
aceasta.Decipomenindnoideacestea,ziceamîntrenoiminunându-ne,câtă
putereaucuvintelesfinţilor.Cuadevărat,oriceaugrăit,dinlucruşidinadevăr
augrăit,precumazismareleAntonie.Şipentruaceastasuntputernice,pentru
căs-augrăitdeceiceerauînlucruri,precumporunceşteunînţeleptzicând:pe
cuvinteletalesăleadeverezeviaţa.Acesteavorbindnoiîntrenoi,azisacela:şi
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euamîncercatculucrulacestecuvinteşiodihnacaresefaceprinlucrarealor.
Căodatăaveamînlavraaceastaiubitcuadevăratpeundiaconcarenuştiude
undealuatprepusasuprameapentruunlucrucareîiaducealuiscârbă.Decia
începutasepurtacătreminecuposomorâre.Iareuvăzându-lpeelposomorât
asupramea,l-amîntrebatcasăştiupricinascârbei.Iarelmi-azis:lucrulacesta
l-aifăcutşipentruaceastasuntmâhnitasuprata.Iareuneştiindînsine-miun
lucrucaacesta,precum ziceaacelacăam făcut,îlîncredinţam căn-am
nicidecumştiredelucrulacela.Iarelnuseplecă,cimi-azis:iartă-mă,nucred!
Deci,ducându-mălachilie,măîncercampeminemaicudeadinsul,deamfăcut
unlucrucaacestaşinuaflam.Dupăaceeal-amvăzutpeelţinândsfântulpotir
şiîmpărtăşindpefraţişil-amîncredinţatpeelcuaceasta,zicând:număştiusă
fifăcutceeacezici.Şiniciaşanus-aplecat.Deciiarvenindu-miîntrusineşi
aducându-miamintedecuvinteleacesteaalesfinţilorpărinţişicrezându-lecu
adevărat,amîntorspuţingândulşiamzisîntrusine:diaconulcuadevăratmă
iubeşteşiîndragostepornindu-se,mi-aarătatceeaceaveainimaluipentru
mine,casămătrezescşisănumaifacacestlucru.Însă,ticăloasesuflete,de
vremecezicicănuaifăcutacestlucru,adu-ţiamintedecelelalterelecareai
făcutşinuleţiiminteşisocoteşte,că,precumceleceaifăcutierişialaltăieri
le-aiuitat,aşaşiacestlucrul-aifăcutşil-aiuitat.Deci,dingândulacestami-am
plecatinimaaşa,cumcăcuadevăratl-amfăcutşil-amuitat,caşipecelemai
dinainte.Apoiam începutsămulţumescluiDumnezeuşidiaconuluică
printr-însulm-amînvrednicitsă-micunoscgreşealaşisămăpocăiescpentru
dânsa.Deci,sculându-măcuastfeldegânduri,m-amduslachiliadiaconului,ca
să-ifacluimetanieşisăceriertăciune,precumşisă-imulţumesc.Şistând
lângăuşă,ambătutîntr-însa.Şiaceladeschizândşivăzându-mă,mi-apus
îndatăîntâielmetanie,zicându-mi:iartă-mă,cădedraciamfostbatjocorit,
bănuindu-tepentrulucrulacela!Căcicuadevăratm-aîncredinţatDumnezeu
cătucunimicnueştipărtaşlaacestlucru,nicinuştiicâtuşidepuţindeel.Dar
începândşieusărăspundpentruacestaşisă-lîncredinţez,acelami-atăiat
cuvântulzicând:nuestetrebuinţă!DeciaadăugatfericitulZosimazicând:iată
smereniaceaadevărată,cumaarătat-opeeainimaceluiceoiubeşte!Căcinu
numaicănus-asmintitasupradiaconului,una,căapresupuspentrudânsul
ceeacenuştiaşifărădecuvânts-ascârbitasupralui,careînaşafeleraucă
puteausăpleceşipeunvrăjmaş,şicucâtmaivârtospeunprietenadevărat.
Nunumaidarpentruaceastanus-asmintit,precumamzis,cişiasuprasaşi-a
luatgreşealacaren-afăcut-o,socotindcuvântulaceluiamaivrednicde
credinţădecâtinimasaşinunumaiatâtadars-aispititasepocăiînaintealui,
şi-imulţumeacăprintr-însuls-aizbăvitdepăcatulpecarenicidecumnu-lştia.
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2.Povestit-afericitulZosima,căeraunbătrâncarelocuiaaproapedeo
chinovieşierafoartebunşiblând.Pentruaceeaşiaceidinchinovieîliubeau
multşiîlcinsteau.Aproapedebătrânullocuiaşiunfrate.Deci,într-unadinzile
lipsindel,frateleîndemnându-sedevrăjmaşul,s-adusşiadeschischilia
bătrânuluişiintrândaluattoatevaseleluişicărţileşis-adus.Iardupăpuţin
timpîntorcându-sebătrânul,cum avăzutchilialuideschisăşiintrândşi
neaflândvaselesale,s-aduscătrefratelesă-ispunăluiceeaces-aîntâmplat.
Darstândafarădechiliaaceluiaşistrigândpefratele,cumşi-avăzutvasele
salepuseînmijloculchiliei,căcifrateleîncănulestrânseseşinevrândsă-l
vădească,sausă-lruşineze,pricinuindotreabădenevoie,căadicăîlsupără
pântecele,s-adatînlăturidelachiliafrateluipânăcevaridicavaseledin
mijloc.Apoiîntorcându-seaînceputagrăifrateluipentru altlucru,
nepomenindnimicdechilie,saudevaselecarele-apierdut.Iardupăvreo
câtevaziles-auaflatvaselebătrânului.Şiluându-lpefrateleoarecaricunoscuţi
aibătrânului,l-aupusîntemniţă,neştiindbătrânul.Iarbătrânulauzindde
fratelecăesteîntemniţăşineştiindpricinapentrucarefusesebăgataici,
mergândcătreegumenulchinovieidinapropiere,undeeracinstitdetoţifraţii
pentrufapteleluibune,i-azislui:fiibunşi-midăpuţineouăşipuţinepâini!Iar
egumenuli-azis:audoarăavenitlatinecineva,avvo?Iarbătrânularăspuns:
da!Deci,poruncindegumenul,is-audatcâteavoit.Şiluândbătrânul,pâinileşi
ouăle,s-aduslatemniţăundeerafrateleşiaintratladânsul.Iarelvăzândpe
bătrânul,aalergatşiacăzutlapicioareleluizicând:iartă-mă!Căcipentrutine
suntaici,fiindcăţi-amfuratvasele.Şiiatăcarteataestelacutare,iarhainata
estelacutare.Şiperândlenumărăpetoate.Iarbătrânulzisecătreel:săfie
încredinţatăinimata,fiule,cănupentruacesteaamintrataicişinicinuştiucă
pentrumineaiintrataici.Ciauzindcăeştibăgatîntemniţă,iarpricinapentru
ce,neştiindşimâhnindu-măpentruatesupăra,amvenitsă-ţifacmângâiere.Şi
iatăouăleşipâinile,pecarele-amaduspentrutine.Dardevremecem-am
înştiinţatcăpentrumineeştiţinutaici,voifacetotulpânăce,cuajutorullui
Dumnezeu,tevoiscoatedintemniţă.Şimergând,s-arugatunoradinceislăviţi
ailumii,căcieracunoscutşiacestorabătrânulpentrufaptaluibunăşi
trimiţândaceia,auscospefrateledintemniţă.

 

3.ZiceaavvaZosimacămergândelînSfântaCetate(Ierusalimul)avenitla
dânsuloarecareiubitordeHristosşii-azis:avvo,am unfrateşezător
împreunăcumineşidinispitavicleanuluiamavutprigonireîntrenoi.Apoieu
pocăindu-mă,acelanuvoieştesăseîmpacecumine.Pleacă-tedar,pentru
Domnulşi-ivorbeşteluicelepentrupace.Iarelcumaauzit,îndatăachematpe
frateleacelaşii-agrăitluicelecesecuveneaupentrupaceşiunire.Iarelîntâi
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sepăreacăsepleacă,apoisocotindi-azis:nupotsămăîmpaccuel,pentrucă
m-amjuratpeCruce,cadeacumsăfiuneîmpăcatcuel.Iaregumenulzâmbind,
i-azislui:jurământultău,frate,areacestfeldeputere,caşicumaifizis:măjur
peCruceaTa,Hristoase,cănuvoipăziporuncileTale,civoifacevoia
vrăjmaşuluiTăudiavol!Deci,ofrate,nunumaieştidatorsăfacisăsteamânia
cearea,cişisătepocăieştişisătecăieştipentrudânsaşisă-ţiprihăneşti
obrăzniciata,casănutemairăpeştidedânsa.CăşiIroddesecăiaşinuarfi
întăritjurământulTău,nuarfifăcutaceacumplităucidere,tăindpe
MergătorulînaintealluiHristos.Deci,frateleumilindu-sepentruaceasta,s-a
pocăitînainteafrateluisăuşialuiavvaZosimaşiaşacudarulluiDumnezeu
s-auunitiarăşiîntrudragoste.

 

4.Povestit-afericitulZosimapentruunbătrân,zicând:fiindeuîntr-o
mănăstiredinTir,avenitlanoiunbătrânîmbunătăţit.Apoicitindnoila
cuvintelebătrânilor–dupăcum eraobiceiulîntotdeauna–am venitla
povestireabătrânuluiaceluia,asupracăruiavenindtâlharii,i-auluattoate
lucrurileluişis-audus,lăsândunsăcuşorpecareluându-lbătrânulaalergat
dupădânşii,strigând:fiilor,luaţiceaţiuitatînchiliavoastră!Iarei
minunându-sedenerăutatealui,auîntorsiarăşiînapoitoatecâteleluaserădin
chilialui.Deci,citindnoiaceastăpovestire,mi-azisbătrânulcareveniselanoi:
acestcuvântfoartem-afolosit.Iareurugându-lsă-mispunăcefolosaaflat
dintr-însul,elazis:oarecândpetrecândeuînlocurileceledepelângăIordan,
amcititpovestireaaceasta,şiminunându-mădebătrânulpentrunerăutateaşi
blândeţealui,ziceamcătreDumnezeu:Doamne,Celcem-aiînvrednicitsăvin
închipulacestorsfinţibătrâni,învredniceşte-măsăumbluşipeurmelelorşi
săcălătorescpeaceeaşicalepecareaucălătoritei,povăţuindu-sededarulTău.
Acestearugându-mălaDumnezeuşiavândîntrumineaceastădorinţă,trecând
douăzile,cumşedeamînchilie,amsimţitpeuniicăauvenitlachiliecareşi
stândlauşăaubătut.Iareucunoscândcăsunttâlhari,amzisîntrumine:
mulţumescluiDumnezeu!Iatăvremesăarătroadadorinţei!Şideci,
deschizând,i-amprimitpeeicublândeţeşiaprinzândlumină,amînceputale
arătalorlucrurilezicândcătreei:nuvătulburaţi.CredDomnuluicănuvoi
ascundenimicdelavoi.Iareimi-auzis:aiaur?Şiamrăspunslor:da,amtrei
banişiamdeschisvasulînaintealorşiluându-ipeaceiaşitoatelucrurile,s-au
duscupace.Iareu–ziceafericitulZosima–glumind,amziscătrebătrânul:ce
aurmatdupăaceea?Oares-auîntorscaşiceidelabătrânulcelmaidinaintede
noi?Şiarăspunsîndată:sănusloboadăDumnezeu.Căcinicin-amvoitaceasta,
casăîntoarcăceauluat.Vedeţidar–zis-aZosima–cesporireluişislavăcătre
Dumnezeui-adatdorinţaşigătirealui,cănunumainus-amâhnitpentru
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luareatuturorlucrurilorcareavea,dars-aşibucuratcaşicums-aînvrednicit
deunlucrucuadevăratpreamare.

VII.ÎNCEPUTULSLOVEII(LUNG)

-PENTRUAVVAISAIA-

1.Zis-aavvaIsaia:nimicnufoloseştepenoulîncepătoraşademultcaocara.Că
precumestepomul,careseudăîntoatezilele,aşaestenoulîncepător,carese
ocărăşteşisuferă.

 

2.Ziceaiarăşicătreceiceîncepbineşisesupunsfinţilorpărinţi:vopseauacea
dintâinuiese,precumseîntâmplălaporfiră.Şidupăcumramurileceletinere
seîntorcşisepleacălesne,aşafacşinoiiîncepători,fiindîntrusupunere.

 

3.Zis-aiarăşi:noulîncepător,mutându-sedinmănăstireînmănăstire,este
asemeneaunuidobitoc,caresetragedecăpăstruaicişiacolo.

 

4.Zis-aiarăşi:făcându-semasăşifraţiimâncândînbisericășivorbinduniicu
alţii,preotulPelusiuluimustrându-ipeeile-azis:tăceţifraţilor,căcieuştiuun
fratecaremănâncăcunoişibeapaharecaşinoişirugăciunealuisesuie
înaintealuiDumnezeucafocul.

 

5.SepovesteştepentruavvaIsaiacăaluatoarecândovargăşis-aduslaarieşi
azislucrătorului:dă-migrâu!Şilucrătoruli-azis:audoarăşituaisecerat,
avvo?Zis-acuviosul:nu!Şii-azislucrătorul:cumdarvoieştisăieigrâu,dacă
nuaisecerat?Şii-azisluibătrânul:şidacănuvaseceracineva,nuiaplată?
Zis-alucrătorul:nu!Şiaşas-adusbătrânul.Iarfraţiivăzândceafăcut,i-aupus
luimetanie,rugându-lsălespunăpentruceafăcutaceasta.Răspuns-alor
bătrânul:sprepildăamfăcutaceasta,cădenuvalucracineva,nuiaplatădela
Dumnezeu.
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6.AcelaşiavvaIsaiaachematpeunuldinfraţişii-aspălatpicioareleşiapuso
mânădelinteînoală.Şidupăces-aînfierbântat,adat-oînlături.Şiazislui
fratele:nuestefiartăîndeajuns,avvo.Şii-arăspunsluicuviosul:nu-ţieste
destulcămăcaravăzutfocul?Şiaceastaestemaremângâiere.

 

7.Zis-aiarăşi:devavoiDumnezeusămiluiascăpevreunsuflet,iarelse
semeţeşteşinusufere,ciîşifacevoiasa,îlsloboadepeelsăpătimeascăcelece
nuvoieşte,caaşasă-lcautepeEl.

 

8.Zis-aiarăşi:devavoicinevasărăsplăteascărăupentrurău,poateşinumai
cuameninţareasăvatemeconştiinţafratelui.

 

9.AcelaşiavvaIsaiaafostîntrebatceesteiubireadeargint?Iarelarăspuns:a
nucredeluiDumnezeucăpoartăgrijădetine,atedeznădăjduidefăgăduinţele
luiDumnezeuşiaiubipestemăsurăcasăteîntinzicuavuţiile.

-PENTRUAVVAILIE-

1.Zis-aavvaIlie:eudetreilucrurimătem:cândvavreasăiasăsufletulmeu
dintrup,cândvoivreasăîntâmpinpeDumnezeuşicândvafisăiasăhotărâre
asupramea.

 

2.ZiceaubătrâniicătreavvaIliedinEgipt,despreavvaAgathon,căbunavvă
este.Şiazislorbătrânul:dupăneamulşirânduldeoameniîncaretrăieşte,
estebun.Şii-auzislui:dardupăceivechi,cum?Şirăspunzândbătrânul,le-a
zislor:amzisvouă,cădupăneamulşirânduldeoameniîncaretrăieşte,este
bun;iardupăceivechi,amvăzutunomînSchit,careputeasăfacăsăstea
soarelepecer,precumafăcutşiIosuaalluiNavi.Şiacesteaauzindei,s-au
spăimântatşiauproslăvitpeDumnezeu.
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3.Zis-aavvaIliealDiaconiei:cepoatepăcatulundeestepocăinţaşice
foloseştedragosteaundeestemândria?

 

4.Zis-aavvaIlie:amvăzutpeunoarecareluândotivgăcuvinsubsubţioarasa
şicasăruşinezpedraci,căeranălucireamzisfratelui:ajută-măşi-miridică
aceastaşiridicândrasalui,s-aaflatcănuaveanimic.Iaraceastaamspus-o,că
măcarcuochiideveţivedea,sauveţiauzi,sănuprimiţi,cimaivârtospăziţi
gândurileşicugetele,ştiindcădraciilepunpeacesteaînmintecasăspurce
sufletul,săsocoteascăcelenefolositoareşicasătragăminteadela
îndeletnicireacucelebune,căindu-sedepăcatelesaleşirugându-selui
Dumnezeu.

 

5.Zis-aiarăşi:oameniiauminteasaulapăcate,saulaIisus,saulaoameni.

 

6.Zis-aiarăşi:denuvacântaminteaîmpreunăcutrupul,înzadareste
osteneala.Cădeiubeştecinevanecazul,maipeurmăsefaceluisprebucurieşi
odihnă.

 

7.Zis-aiarăşi:unbătrânarămasîntr-ocapişteşiauvenitdracii,zicându-ilui:
du-tedinloculnostru!Iarbătrânulazis:voinuaveţiloc.Şiauînceputdracii
să-irisipeascăcutotulsmiceleleluidefinic.Iarbătrânulstaadunându-lepeele.
Maipeurmădraculapucându-ldemână,îltrăgea-afară.Darajungândbătrânul
lauşă,cucealaltămânăţineauşastrigând:Iisuse,ajută-mi!Şiîndatăafugit
dracul.Şibătrânulaînceputaplânge.IarDomnulazislui:deceplângi?Şia
răspunsbătrânul:fiindcădraciiîndrăznescsăapucepeomşisă-lnecăjească.Şi
i-azislui:tute-ailenevit;căcicândM-aicăutat,aivăzutcumM-amarătatţie!
Acestealezic,căciestetrebuinţădemultăostenealăşidenusevaosteni
cineva,nupoatesăaibăpeDumnezeucusine,căciElpentrunoiS-arăstignit.

 

8.Unfrates-aduslaavvaIliesihastrulînchinoviapeşteriiluiavvaSavaşii-a
zislui:avvo,spune-miuncuvânt!Iarbătrânulazisfratelui:înzilelepărinţilor
noştrierauiubiteacestetreifaptebune:neaverea,blândeţeaşiînfrânarea.Iar
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acumstăpâneşteîntremonahi:lăcomiadeavere,îmbuibareapânteceluişi
obrăznicia.Oricarevoieştidinacestea,ţine!

-PENTRUAVVAIRACLIE-

1.Unfrate,fiindsupăratderăzboiulispitelor,avestitluiavvaIraclie.Şiacesta
întărindu-l,i-azis:unbătrânoarecareaveaunucenicfoarteascultătordemulţi
ani.Darodatăsculându-serăzboiasupralui,afăcutmetaniebătrânului,zicând:
lasă-măsăşedsingur.Şii-azisluibătrânul:cautălocşi-ţivoifacechilie!Şi
mergândelcalaoazvârliturădepiatră,aaflatloc.Şimergândamândoi,au
făcutchilie.Şiazisfratelui:oriceîţivoizice,aceastafă:cândflămânzeşti,
mănâncă;cândînsetezi,bea;cândîţiestesomn,dormi!Numaidinchiliatasă
nuieşipânăsâmbătă;atuncivinoaproapedemine.Şis-aîntorsbătrânulla
chiliasa.Iarfrateleafăcutceledouăziledupăporuncă,daratreiazi
trândăvindu-se,azis:cemi-afăcutmiebătrânulacesta,casănufacrugăciuni?
Şisculându-seacântatpsalmimulţişidupăceaapussoareleamâncat.Şi
sculându-ses-adussăseculceperogojinasa.Şiavăzutunarapşezândşi
scrâşnindcudinţiiasupralui,şialergândcumultăfrică,avenitlabătrânulşi
bătândînuşă,azis:avvo,miluieşte-măşi-mideschidedegrabă!Iarbătrânul
cunoscândcănuapăzitcuvântullui,nui-adeschispânădimineaţa.Şi
deschizându-idimineaţa,l-aaflatpeelafară.Cucerindu-seşimilostivindu-se
l-abăgatînlăuntru.Atunciazisfratele:rogu-măţiepărinte,unarapnegruam
văzutperogojinamea,cândm-amdussămăculc.Iarbătrânulazis:aceastaai
pătimit,căcinuaipăzitcuvântulmeu.Auncidându-iluiorânduialăapravilei,
dupăputere,l-aslobozitşiîncet-încets-afăcutcălugăriscusit.

VIII.ÎNCEPUTULSLOVEITH

-PENTRUAVVATHEODORALFERMEI-

1.AvvaTheodoralFermei10dobândisetreicărţibuneşis-aduslaavvaMacarie
şii-azislui:amtreicărţibuneşimăfolosescdintr-înseleşileîntrebuinţezşi
fraţiişieisefolosesc.Spune-midar,cetrebuiesăfac?Oaresăleţinpeelespre
folosulmeuşialfraţilor,sausălevândşibaniisă-idausăracilor?Şi
răspunzândbătrânul,azis:bunesuntfaptelecuadevărat,darmaibunădecât
toateesteneaverea.Şiaceastaauzind,ducându-se,le-avândutşibaniii-adat
săracilor.
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 —————————
10EsteunmunteînEgipt,careseîntindedelaSchitcătrepustiulcelmareşisenumeşte
Fermi

2.Unfrateoarecareşezândsingurdeosebilachiliisetulbura.Şimergândcătre
avvaTheodoralFermei,i-aspusluidespretulburareasa.Iarbătrânuli-azis:
mergi,smereşte-ţigândultăuşitesupuneşipetreciîmpreunăcualţii.Şidupă
câtăvavremes-aîntorscătrebătrânulşii-azislui:niciîmpreunăcuoamenii
număodihnesc.Şii-azisbătrânul:dacănicisingurdeosebinuteodihneşti,
niciîmpreunăcualţiinuteîmpaci,pentruceaiieşitlaviaţacălugărească?Au
nucasăsuferinecazurile?Spune-mi,câţianiaidecândeştiînchipulacesta?
Răspuns-afratele:opt.Zis-aluibătrânul:cuadevărateuamînchipulacesta
şaptezecideanişiniciîntr-ozin-amaflatodihnăşituînoptanivoieştisăai
odihnă?Şiaceastaauzindfratele,întărindu-ses-adus.

 

3.S-adusodatăunfratecătreavvaTheodorşiafăcuttreizile,rugându-lcasă
audăvreuncuvânt.Iarelnui-arăspunslui.Şiaieşitscârbit.Zis-acătreel
ucenicullui:avvocumdenui-aizisvreuncuvânt;căcis-adusscârbit?Şii-azis
bătrânul:cuadevăratnui-amgrăitlui,căciesteneguţătorşiîncuvintestrăine
voieştesăseslăvească.

 

4.Zis-aavvaTheodoriarăşi:deaiprieteşugcucinevaşisevaîntâmplasăcadă
elînispitacurviei,depoţi,dă-iluimânaşitrage-lînsus.Iardevacădeaîneres
şinusevaplecaţiesăseîntoarcă,degrabătaie-lpeeldelatine,canucumva
zăbovindu-tesăcaziîmpreunăcuelîngroapă.

 

5.SespuneapentruavvaTheodoralFermei,căacestetreicapeteaveamai
presusdecâtalţii:neaverea,nevoinţaşifugadeoameni.

 

6.PetreceaodatăavvaTheodorcufraţiiînSchitşimâncândei,luaucuevlavie
paharele,tăcândşinezicândcuvântul:iartă!ŞiazisavvaTheodor:aupierdut
călugăriiobiceiulcelbun,nezicând:iartă.
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 7.L-aîntrebatpeelunfrate,zicând:voieşti,avvo,sănumănâncpâinecâteva
zile?Şii-azisluibătrânul:binefaci,căşieuamfăcutaşa.Şii-azisluifratele:
voiescsăpunnăutulmeuînpitărieşisă-lfacfăină.Zis-aluibătrânul:dacă
iarăşiteducilapitărie,fă-ţipâineata!Şiceestetrebuinţădeaceastăpurtare?

 

8.AvenitunuldinbătrânicătreavvaTheodorşiazislui:iată,cutarefrates-a
întorsînlume.Şii-azisluibătrânul:pentruaceastateminunezi?Nuteminuna,
cimaivârtosteminuneazădeveiauzi,căapututcinevasăscapedingura
vrăjmaşului.

 

9.UnfrateavenitlaavvaTheodorşiaînceputagrăişiacercalucruri,pecare
încănulefăcuseşii-azisluibătrânul:încănuaiaflatcorabia,nicivaseletale
nule-aipusşimaiînaintedeaînota,aiajunsacumlacetateaaceea?Deci,după
ceveifaceîntâilucrul,veivenilaaceleadesprecaregrăieştiacum.

 

10.Acestas-adusodatălaavvaIoan,careerafamendinnaştereşidupăceau
vorbiteiîmpreunăazisavvaTheodor:cânderamînSchit,lucrulsufletuluiera
lucrulnostrudecăpetenie,iarlucrulmâinilorîlaveamsublucrulsufletului.Iar
acums-afăcutlucrulsufletuluisublucrulmâinilorşiceldesublucruadevenit
lucru.Şil-aîntrebatfratele(avvaIoan),zicând:careestelucrulsufletuluipe
careacumîlavemsublucru?Şicareesteceldesublucrupecareacumîlavem
lucru?Şiarăspunsbătrânul:toatecelecesefacpentruporuncaluiDumnezeu
estelucrualsufletului;iaralucrapentrusineşiaaduna,acesteatrebuiesăle
avemsublucru.Şiazisfratele:luminează-mimiepricinaaceasta.Şiazis
bătrânul:iată,auzideminecăsuntbolnavşieştidatorsămăcercetezi;darzici
însine-ţi:să-milaslucrulmeuacumşisămăduc?Maibinesă-lsfârşescîntâişi
apoisămăduc?Ţiseîntâmplăîncăşialtăpricinăşipoatenicidecumnuteduci.

Iarăşialtfrateîţiziceţie:dă-miajutor,frate!Şizici:să-milaslucrulmeuşisă
mergsălucrezcuacesta?Deci,denuteveiduce,laşiporuncaluiDumnezeu
careestelucrulsufletuluişifacipeceldesublucru,careestelucrulmâinilor.

 

11.Zis-aavvaTeodoralFermii,căomulcareesteîntrupocăinţă,nuestelegat
deporuncă.
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 12.Totacestaazis:altăfaptăbunănueste,canedefăimarea.

 

13.Zis-aiarăşi:omulcareştiedulceaţachiliei,fuge(delume),şinuarnecinsti
peaproapelesău.

 

14.Zis-aiarăşi:denumăvoidepărtapesine-midelamilostivirileacestea,nu
măvorlăsasăfiumonah.

 

15.Zis-aiarăşi:mulţiînvremeaaceastaaualesodihnamaiînaintedeale-oda
lorDumnezeu.

 

16.UnfrateaîntrebatpeavvaTheodor,zicând:voiescsăplinescporuncile.
Zis-aluibătrânuldespreavvaTeona,căaspusşiacelaoarecând,căavoitsă
plineascăgândulluiDumnezeuşiluândfăinăs-aduslapitărieşiafăcutpâine.
Şicerându-iluiniştesăraciadatpâinile.Şiiarăşicerându-iluialţii,adat
coşniţeleşihainapecareopurta.Şiaintratînchilie,încingându-sepeste
cămaşă.Şiaşaiarăşiseprihăneapesine,zicândcănuaplinitporuncalui
Dumnezeu.

 

18.S-abolnăvitodatăavvaIosifşiatrimislaavvaTheodor,zicând:vino,casă
tevădmaiînaintedeaieşidintrup.Şierapelajumătateasăptămâniişinus-a
dus,ciatrimis,zicând:deveirămânepânăsâmbătă,voiveni;iardeteveiduce,
nevomvedeaînlumeacealaltă.

 

19.UnfrateazisluiavvaTheodor:spune-miuncuvânt,căcipier!Şicu
ostenealăazisluicuviosul:eumăprimejduiescşicepotsă-ţispun?

 

20.UnfrateavenitlaavvaTheodor,casă-lînveţesăcoasăcoşniţe,aducândşi
funiaceaîmpletită.Iarbătrânuli-azislui:mergişivinodimineaţăaici!Şi
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sculându-sebătrânul,i-amuiatfuniaceaîmpletităşii-agătitînceputul
cusăturii,zicând:aşaşiaşasăfacişil-alăsatpeel.Şiintrândînchiliasa,aşezut
bătrânul.Şilavremei-apusfrateluideamâncatşil-atrimislaloculsău.
Dimineaţaavenitiarăşifrateleşii-azisbătrânul:ia-ţifuniadeaicişidu-te,căci
aivenitsămăbagiînispităşiîngriji!Şinul-amailăsatpeelînlăuntru.

 

21.Zis-auceniculluiavvaTheodor,căavenitodatăunulsăvândăceapăşii-a
umplutunvas.Şiazisbătrânul:umple-ldegrâuşi-ldălui.Şieraudouă
grămezidegrâu:unacuratăşiunaproastă.Şii-amumplutvasuldingrămada
ceaproastă–ziceucenicul.Iarbătrânulacăutatlamineaspruşicumâhnire.Şi
defricăamcăzutşiamspartvasulşii-amfăcutmetanie.Şizicebătrânul:
scoală,nueatavina,cieuamgreşitcăţi-amzis!Şiintrândbătrânul,i-aumplut
sânuldegrâucuratşii-adatluiîmpreunăcucepele.

 

22.S-adusodatăavvaTheodorcufratelesăiaapăşimergândmaiînainte
fratelelaloc,avăzutunşarpe.Şii-azisluibătrânul:du-tede-lcalcăpecap!Dar
temându-senus-adus.Atunciavenitbătrânulşivăzându-lfiaraşi
ruşinându-se,afugitînpustie.

 

23.Întrebat-aoarecinepeavvaTheodor:desevafacedenăprasnăvreocădere
şitutetemi,avvo?I-azisluibătrânul:desevalipiceruldepământ,Theodor
nuseteme;căcis-afostrugatluiDumnezeucasăseridicedeladânsulfrica.
Pentruaceastal-aşiîntrebatpeel.

 

24.Sespuneadespredânsul,căfăcându-sediaconînSchit,nuvreasă
primeascăsăslujeascădiaconiceşteşiînmultelocuriafugit.Şiiarăşil-auadus
bătrâniizicându-i:nu-ţilăsaslujbata!Le-azisloravvaTheodor:lăsaţi-măsă
mărogluiDumnezeu,casăştiu:demăvaîncredinţasăstauînloculslujbei
mele!Şirugându-seluiDumnezeu,zicea:deestevoiaTa,casăstauînlocul
slujbeimele,încredinţează-mă!Şis-aarătatluiunstâlpdefocdelapământ
pânălacerşiglass-afăcutzicând:depoţisătefacicastâlpulacesta,du-teşi
slujeştediaconiceşte!Iarelauzind,ajudecatsănumaiprimească.Decivenind
ellabisericăi-aufăcutluimetaniefraţii,zicând:dacănuvoieştisăslujeşti
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diaconiceşte,măcarpotirulsă-lţii.Şin-asuferitniciaceastaşiazis:denumă
veţilăsa,măducdinloculacesta.Şiaşal-aulăsat.

 

25.Seziceaînsăpentrudânsul,cădupăces-apustiitSchitul,avenitsărămână
laFermi;şifiindcăîmbătrânise,slăbisecutrupul.Decii-auadusluiuniibucate
şiceleceîiaducealuiceldintâiledaceluidealdoileaşiaşamaideparte.Iarîn
ceasulgustării,mâncaceeaceîiaduceacineva.

 

26.SeziceapentruavvaTheodorcăatuncicândşedealaSchitavenitladânsul
draculvrândsăintreşil-alegatafarădechilie.Şiiarăşialtdracavenitsăintre,
darşipeacestal-alegat.Şimaivenindşialtreileadracagăsitlegaţipeceidoi
şile-azislor:cestaţivoiaiciafară?Şii-aurăspunsluifiindcăşadeînlăuntru
(cuviosul)şinunelasăsăintrăm.Şiacestafăcândsilă,seispiteasăintre.Iar
bătrânull-alegatpeacesta.Deci,temându-sedraciiderugăciunilebătrânului,
îlrugauzicând:slobozeşte-nepenoi.Şile-azislorbătrânul:duceţi-vă!Şi
ruşinându-seei,s-audus.

 

27.Povestit-aoarecareledinpărinţipentruavvaTheodoralFermei,căavenit
odată,peseară,ladânsulşil-agăsitpurtândohainăruptă,avândpieptulgolşi
ţinândculionuldinainte.Şiiatăuncomisavenitsă-lvadăşibătândacelalauşă,
aieşitbătrânulsă-ideschidăşiîntâlnindu-secuel,aşezutlauşăsăgrăiascăcu
dânsul.Iarpărintele,careeradefaţă,aluatobucatădepânzăşii-aacoperit
umerii.Darbătrânulaîntinsmânaşialepădat-o.Iardupăces-aduscomisul,
i-azislui:avvo,deceaifăcutaceasta?Avenitomulsăsefolosească;audoară
vreicasăsesmintească?Şii-arăspunsbătrânul:ce-mispui,avvo?Oaretot
oamenilorslujim?Mi-amfăcuttrebuinţa.Celcevreasăsefolosească,săse
folosească;celcevreasăsesmintească,săsesmintească.Căcieuoricummă
aflu,aşaîntâmpin.Aporuncitîncăşiuceniculuisău,zicând:devavenicineva
voindsămăvadă,sănu-iziciluicevaomenesc;cidemănâncspunecămănânc,
iardedorm,spunecădorm!

 

28.Auvenitodatăasupraluitreitâlharişidoiîlţineaupedânsul,iarunulcăra
vaselelui.Iardupăceauscoscărţileşivoiausăiaşivasulsău,atuncile-azis
lor:acestalăsaţi-l!Dareinuvroiau.Şismâncindu-şimâinilesale,i-atrântitpe
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amândoi.Şivăzândtâlharii,s-auînfricoşat.Şile-azislorbătrânul:sănuvă
temeţideloc.Toatelucrurilefaceţi-leînpatrupărţişiluaţitrei;iarunas-o
lăsaţi.Şiaşaaufăcut.Iarelaluatvasulcucaremergealabiserică.

-PENTRUAVVATHEODORCELDELAENNAT-

1.Zis-aavvaTheodorceldelaEnnat:cânderammaitânărpetreceamînpustie.
Deci,m-amduslapităriesăfacdouăfrământăturişiamgăsitacolopeunfrate
carevoiasăfacăpâinişinuaveapenimenicaresă-ideaomânădeajutor.Iar
euamlăsatpealemeleşii-amdatluimânădeajutorşiafăcutpâinile.Şiiarăşi
avenitaltreileaşii-amfăcutasemenea.Şiaşafăceamcufiecaredinceice
veneauşiamfăcutşasefrământături,iarpeurmăamfăcutpeceledouăale
mele,încetândceiceveneau.

 

2.SespuneapentruavvaTheodorşiavvaLuchieceldelaEnnat,căaufăcut
cincizecideani,batjocorindu-şigândurilelorşizicând:dupăiarnaaceasta,ne
vomducedeaici.Şiiarăşicândveneavara,ziceau:dupăvaraaceasta,nevom
ducedeaici.Şiaşaaufăcutîntoatăvremea,purureapomeniţiipărinţi.

 

3.Zis-aavvaTheodoralEnnatului:denevasocotiDumnezeulenevirilecele
întrurugăciunişirobirileceleîntrucitireapsalmilor,nuputemsănemântuim.

-PENTRUAVVATHEODORCELDELASCHIT-

Zis-aavvaTheodorceldelaSchit:îmivinegândşimătulburăşimănecăjeşte,
darfaptănupoatesăfacă,cinumaimăîmpiedicădelalucrareafapteibune.Iar
bărbatulceltreazscuturândgânduldelasine,sescoalălarugăciune.

-PENTRUAVVATHEODORCELDINELEFTEROPOLE-

1.AîntrebatavvaAvraamiviritulpeavvaTheodorceldinElefteropole,zicând:
cumestebine,părinte:slavăsă-miagonisesc,saunecinste?Iarbătrânuli-a
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răspuns:euvreausă-miagonisescslavăiarnunecinste.Cădevoifacelucru
bunşimăvoislăvi,potsă-miosândesccugetulcănusuntvrednicdeslava
aceasta.Iarnecinsteadinlucrurireleseface.Deci,cumpotsă-mimângâiinima,
dupăceoameniis-ausmintitdemine?Maibineestedarsăfacembineleşisă
fimslăviţi.IaravvaAvraamazis:bineaizispărinte.

 

2.Zis-aavvaTheodor:lipsapâiniitopeştetrupulcălugărului.Iarbătrânulzicea:
priveghereamaimulttopeştetrupul.

-PENITRUAVVATHEONA-

Zis-aavvaTheona:fiindcăsedepărteazăminteadelaprivireaspreDumnezeu,
pentruaceastasuntemrobiţidepatimiletrupeşti.

-PENTRUTHEOFILARHIEPISCOPULALEXANDRIEI-

1.FericitulTheofilarhiepiscopulamersodatălamunteleNitrieişiavenitavva
muntelui(adicăcelmaimarealmuntelui)ladânsul.Şii-azisluiarhiepiscopul:
ceaiaflatmaimultîncaleaaceasta,părinte?I-arăspunsluibătrânul:amă
prihănişiamădefăimapemineîntotdeauna.I-azisluiavvaTheofil:altăcale
nueste,fărănumaiaceasta.

 

2.AuvenitodatăpărinţiilaAlexandria,chemaţifiinddeTheofilarhiepiscopul,
casăfacărugăciunesăsurpecapiştile.Şimâncândeicudânsul,lis-apuscarne
deviţelşimâncaunimicîndoindu-se.Şiluândarhiepiscopulobucăţică,adat-o
bătrânului,careeramaiaproapededânsul,zicând:iată,aceastăbucăţicăe
bună,mănâncăavvo!Iareirăspunzândauzis:noipânăacum verdeţuri
mâncam,iardacăestecarnenumaimâncăm.Şin-aumaiadausniciunul
dintr-înşiisămaigustedinea.

 

3.AcestavvaTheofilarhiepiscopuls-adusodatălaSchit.Şiadunându-sefraţii,
auzisluiavvaPamvo:zivreuncuvântepiscopului,casăsefolosească.Zis-alor
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bătrânul:dacănusefoloseştedetăcereamea,nicidecuvântulmeunupoatesă
sefolosească.

 

4.AcelaşiavvaTheofilzicea:cefeldefricăşicutremurşinevoieavemsă
vedem,cândsufletulsedespartedetrup!Căvinelanoioasteşiputeredela
stăpânirilecelepotrivnice,stăpâniiîntunericului,stăpânitoriivicleşuguluişi
începătoriileşistăpâniile,duhurilerăutăţiişicaîntr-unchipdejudecatăîlţin
pesuflet,aducândasupră-itoatepăcateleluiceleîntruştiinţăşiceleîntru
neştiinţă,delatinereţepânălavârstaîncarearăposat.Deci,staupârându-lde
toatecelefăcutededânsul.Cefel,dar,decutremursocoteşticăaresufletulîn
ceasulacela,pânăcevaieşihotărâreaşiisevafaceslobozenialui?Acestaeste
ceasulnevoiilui,pânăcevavedeacesfârşitvaluael.Şiiarăşidumnezeieştile
puteristauînpreajmafeţeicelorpotrivnicişieleaducândcelebunealelui.Ia
seamadar,căsufletulstândînmijloc,cumultăfricăşicutremurstă,pânăce
judecataluivaluahotărâredelaDreptulJudecător.Şidevafivrednic,aceia
iaucertare,iarelserăpeştedeladânşiişideaceeafărădegrijăeste,saumai
binesăzic,locuieştedupăcum estescris:precum alcelorceseveselesc
tuturorleestelocaşullaTine(Psalm85,7.).Atunciseîmplinesccelescrise:au
fugitdurerea,întristareaşisuspinarea(IsaiaXXXV,10şi51,II.).Atunci
scăpând,seducelaaceabucurieşislavănegrăită,încaresevaşiaşeza.Iarde
sevaaflacăatrăitculenevire,audeglasulcelpreaînfricoşat:săfieridicatcel
necredincios,casănuvadăslavaDomnului(IsaiaXXVII,10).Atunciîlapucăpe
dânsulzideurgie,zidenecazşidenevoie,zideîntunericşidebeznă,dându-se
laîntunericulcelmaidinafarăşiînfoculcelveşnicosândindu-se,învecifără
desfârşitsevamunci.Atunciundeefalalumii?Undeslavaceadeşartă?Unde
desfătarea?Underăsfăţarea?Undenălucirea?Undeodihna?Undelauda?Unde
banii?Undeneamulcelmare?Undetatăl?Undemama?Undefratele?Cine
dintr-aceştiavaputeasăscoatăpecelceseardeînfocşiesteţinutdemuncile
celeamare?Acesteafiindcăaşavorsăsefacă,cefeltrebuiesăfimnoiîn
petreceribuneşicudreaptăcredinţă?Cefeldedragostesuntemdatorisăne
agonisim?Cefeldeviaţă?Cefeldepetrecere?Cefeldedrum?Cefeldeluare
aminte?Cefelderugăciune?Cefeldeîngrijire?Căacesteazice,aşteptând,să
nesilimaneaflaLuinespurcaţişineîntinaţicupace4(IIPetruIII14.),casăne
învrednicima-LauzipeDânsul,zicând:veniţibinecuvântaţiipărinteluiMeu,de
moşteniţiÎmpărăţiaceagătităvouădelaîntemeierealumii(Mt.XXV,34.)în
veciivecilor,Amin.
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5.AcestavvaTheofilarhiepiscopulvrândsăsesăvârşească,azis:fericiteşti,
avvoArsenie,cădeacestceasîţiaduceaiamintepururea!

-PENTRUAMMA(MAICA)THEODORA-

1.Întrebat-amaicaTheodorapeavvaTheofil,ceestecuvântulacelaal
apostolului:vremearăscumpărând?(Colos.IV5.)Iareli-azisei:numireaarată
câştigul.Adică:vremedeocarăţi-avenit?Cumpărăcusmeritacugetarevreme
şicuîndelungarăbdarevremeaocăriişitragecâştigullatine.Vremeade
necinsteţi-avenit?Cusuferirearăutăţiicumpărăvremeaşicâştigă.Pâră
mincinoasăde-ţivaveni,curăbdareaşicunădejdeacâştigă.Şitoatecele
împotrivă,devomvoi,nisevorfacenouăcâştiguri.

 

2.Zis-amaicaTheodora:siliţi-văsăintraţiprinuşaceastrâmtă(Mat.VII,13.),
căprecumpomii,denuvorluaiernişiploi,nupotafaceroadă,aşaşinouă
veaculacestaiarnăneeste(Fapt.Ap.XIV,22.)şiÎmpărăţieicerurilornuvom
puteasănefacempărtaşi,fărănumaiprinmultenecazurişiispite!

 

3.Azisiarăşi:bineesteanelinişti,căcibărbatulînţelept,linişteaduce(Pilde,I,
12.).Cămarelucrueste,cuadevărat,fecioareişicălugăruluiaselinişti,darmai
alestinerilor.Darvinevicleanulşiîngreuneazăsufletulculeneviri,cu
împuţinăridesuflet,cugânduri;apoiîngreuneazăşitrupulcuboli,cu
slăbiciune,cuslăbănogireagenunchilorşiatuturormădularelorşislăbeşte
putereasufletuluişiatrupuluişifiecarepoatesăzică:suntslabşinupotsă-mi
faccanonul.Dardenevomtrezi,toateacesteaserisipesc.Căerauncălugărşi
cândveneasă-şifacăpravila,îlapucarăcealaşifierbinţeala(adicăfriguri)şi
capultareisesupăra.Şiaşaîşizicealui-şi:iată,suntbolnavşivoimuri,decisă
măscolmaiînaintepânăcenumorşisă-mifacpravila.Şidupăceînceta
pravila,încetauşifrigurile.Şiiarăşi,cuaceastăsocotealăfrateleseîmpotrivea
şiîşifăceapravilaşiaşaabiruitpevicleanul.

 

4.ZiceaiarăşiaceastămaicăThedora,căodatăunbărbatevlaviosseocărade
oarecineşiaceastaziceacătredânsul:puteamşieusă-ţizicasemenea,dar
legealuiDumnezeuîmiînchidegura.
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5.Azisiarăşiaceastămaică:învăţătorulestedatorsăfiestrăindeiubireade
stăpânire,deiubireadeargint,deslavădeşartă,departedemândrie,
nebatjocorindu-se de linguşire,neorbindu-se de daruri,de pântece
nebiruindu-se,nestăpânindu-sedemânie,ciîndelungrăbdător,blândcutoată
puterea,smeritcugetătormaiales,îngăduitorşisuferitor,purtătordegrijăşi
iubitordesuflete.

 

6.Aceeaşimaicăziceaiarăşicănicinevoinţaniciprivegherea,nicitotfelulde
ostenealănumântuieştefărănumaismeritacugetareceaadevărată.Căciera
unpustniccareizgoneadraciişiîiîntreba:cuceieşiţivoi?Cupostul?Şiei
ziceau:noinicinumâncăm,nicinubem.Darcuprivegherea?Şieirăspundeau:
noinudormim.Cupustnicia?Iareiziceau:noiprinpustietăţipetrecem.Cuce
ieşiţidar?Şieirăspundeau:nimicnunebiruieştepenoi,fărănumaismerita
cugetarepentrucăeaestebiruireadracilor.

 

7.AzisiarăşimaicaTheodora,căerauncălugărcaredemulţimeaispitelor,
zicea:măducdeaici.Şidupăceşi-apussandale(nişteîncălţăminteformate
dintălpi)înpicioare,avăzutpealtomcă-şipuneşielsandaleleluişiazis
cătredânsulomul:aunupentrutineieşi?Iatăeumergmaiînaintedecâttine,
oriundeveimerge.Şiacestomeradracul,careîifăcealuiispite.

IX.ÎNCEPUTULSLOVEII

-PENTRUAVVAIOANCOLOV-

1.Povestit-auuniipentruavvaIoanColov(Adică:scurt,micdestat,bondoc),
cămergândcătreunbătrântebeulaSchit,şedeaînpustieşiluândavvaluiun
lemnuscat,l-aurăsăditşii-azislui:înfiecareziadapăacestlemncucâteun
ulciordeapă,pânăcevafaceroadă.Şieradepartededânşii,încâtseduceade
cusearăşiveneadimineaţa.Iardupătreiani,atrăitlemnulşiafăcutroadăşi
luândbătrânulrodullui,l-aduslabiserică,zicândfraţilor:luaţi,mâncaţirodul
ascultării!
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2.SespuneapentruavvaIoanColov,căazisodatăfrateluisăuceluimaimare:
voiamfărădegrijăsăfiu,precumîngeriisuntfărădegrijă,nimiclucrând,ci
nelipsitslujindluiDumnezeu.Şidezbrăcându-sedehaină,aieşitînpustie.Şi
făcândosăptămână,s-aîntorscătrefratelesăuşidupăceabătutînuşă,l-a
auzitpedânsulşimaiînaintedeadeschide,azis:tucineeşti?Iarelazis:eu
suntIoan,frateletău.Şirăspunzândi-azislui:Ioans-afăcutîngerşinumai
esteîntreoameni.Iareliserugazicând:eusunt!Şinui-adeschislui,cil-a
lăsatpânădimineaţasăsetrudească.Iarmaipeurmă,deschizându-i,i-azis:
omeşti,trebuinţăaisălucreziiarăşicasătehrăneşti.Şiafăcutmetanie,zicând:
iartă-mă!

 

3.Zis-aavvaIoanColov:devavoiîmpăratulsăiavreocetate,apaîntâio
opreşteşihranaşiaşavrăjmaşiidefoametepierind,sesupunlui!Aşaşi
patimiletrupului:dacăcupostşicufoametevapetreceomul,vrăjmaşiislăbesc
cătresufletullui.

 

4.Zis-aiarăşi,căcelcesesaturăşivorbeştecucopil,iată,acurvitîncugetcu
dânsul.

 

5.Zis-aiarăşicăsuindu-seodatăpecaleaSchituluicuîmpletitura(adică,cu
funiaceadezimbiluri),avăzutpecămilarvorbindşipornindu-seel(avva)
spremânieşilăsândvasele,afugit.

 

6.Altădatăiarăşilaseceriş,aauzitpeunfratevorbindaproapeluicumânieşi
zicând:ieşitu!Şilăsândsecerişulafugitel(avva).

 

7.S-aîntâmplat,caniştebătrânilaSchitsămănânceîmpreunăuniicualţiişi
eracudânşiişiAvvaIoan.Şis-asculatunbătrânmaresădeavasulcuapă;şi
nimenin-aprimitsăiadeladânsul,fărănumaiIoanColov.Decis-aumiratşi
i-auzislui:cumtumaimicdecâttoţifiind,aiîndrăznitsăfiislujitdebătrânul?
Şile-arăspunslor:eucândmăscolsădauvasul,măbucurdacătoţivorlua,ca
săamplată.Şieudarpentruaceastaamprimit,casă-ifacluiplată,nucumva
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săsemâhnească,căniciunuln-aprimitdeladânsul.Şiaceastazicânds-au
minunataceiaşis-aufolositdechibzuinţalui.

 

8.Şezândelodatăînainteabisericii,l-auînconjuratfraţiişiîlîntrebaupeel
pentrugândurilelorşivăzândunuldinbătrânişiluptatfiinddezavistie,i-azis
lui:vasultău,Ioane,esteplindeotravă.I-arăspunsavvaIoanlui:aşaeste,avvo,
şiaceastaaizis-o,căceledinafarălevezinumai;iardeaifivăzutcele
dinăuntru,ceaifipututzice?

 

9.Spuneaupărinţiicămâncândodatăfraţiidragoste(adicămilostenie),arâs
unfratelamasă.Şivăzându-lavvaIoan,aplâns,zicând:oarecearefratele
acestaîninimalui,căarâs,avânddatoriemaimultsăplângă,căcimănâncă
dragoste?

 

10.Auvenitodatăuniidinfraţi,casă-lispiteascăpeel.Cănu-şilăsacugetul
săucasăserăspândească,nicinugrăiavreunlucrualveaculuiacestuiaşii-a
zislui:mulţumimluiDumnezeu,căaplouatînanulacestamult.Şiaubăut
finiciişiscotsmiceleşigăsescfraţiilucrulmâinilorlor.Le-azisloravvaIoan:
aşaesteDuhulSfânt!Cândsevapogorîîninimileoamenilor,seînnoiescşiscot
ramuricufricaluiDumnezeu.

 

11.Sespuneadespredânsul,căaîmpletitodatăfuniededouăzimbilurişia
cusut-oîntr-unzimbilşin-apriceput,pânăces-aapropiatdeperete.Căera
cugetulluiîndeletnicindu-selaprivireacelorînalte.

 

12.Zis-aavvaIoan:asemeneasuntunuiom,careşadesubuncopacmareşi
vedefiaremultespredânsul;şicândnuvaputeasăsteaîmpotrivalor,aleargă
susîncopacşiscapă.Aşaşieu,şedînchiliameaşivădcugeteleceleviclene
deasupramea;şicândnuvoiputeaasupralor,fuglaDumnezeuprinrugăciune
şiscapdevrăjmaşul.
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13.Zis-aavvaPimenpentruavvaIoanColov,căs-arugatluiDumnezeuşis-au
ridicatpatimiledeladânsulşis-afăcutfărădegrijă;şiducându-se,aspusunui
bătrân:măvădpeminecămăodihnescşinuamniciunrăzboi.Şii-azislui
bătrânul:du-te,roagă-teluiDumnezeu,casă-ţivinărăzboiulşizdrobireaşi
smereniacareleaveaimaiînainte!Căprinrăzboaiesporeştesufletul.Deci,s-a
rugatşidupăceavenitrăzboiul,nus-amairugatsă-liadeladânsul,cizicea:
dă-miDoamne,răbdareînrăzboaie!

 

14.Zis-aavvaIoan,căavăzutoarecaredinbătrâniînvedenie,cumtreicălugări
staudeaceastăpartedemare.Şis-afăcutglascătredânşiidincealaltăparte,
zicând:luaţiaripidefocşiveniţilamine!Şidoiauluatşiauzburatdecealaltă
parte;iarcelălaltarămas;şiplângeafoarteşistriga.Apoi,maipeurmăs-au
datşiluiaripi,însănudefoc,cislabeşineputincioaseşicuosteneală
cufundându-seşiridicându-se,cunecazmultavenitdecealaltăparte.Aşaşi
neamulacesta,deşiiaaripi,însănudefoc,cislabeşineputincioase.

 

15.UnfrateaîntrebatpeavvaIoan,zicând:cumsufletulmeuavândrăninuse
ruşineazăaclevetipeaproapele?I-aspusluibătrânulopildăpentruclevetire.
Unomerasăracşiaveafemeie;şiamaivăzutşipealtafrumoasă,şialuat-oşi
peaceasta–darerauamândouăgoale.Decifăcându-sesoborîntr-unloc,is-au
rugateleluizicând:ia-nepenoicutine.Şiluându-lepeamândouă,le-apus

într-unpitar11şiintrândîntr-uncaic,auvenitlaloculacela.Şidupăces-afăcut
arşiţăşis-austâmpăratoamenii,căutândunaşipenimenivăzând,asăritafară
îngunoişistrângândniştezdrenţevechi,şi-afăcutei-şiîmprejurătoareşide
aceeacuîndrăznealăumbla.Iarcealaltăînăuntruşezândgoală,zicea:iată
aceastăfemeiepăcătoasă,nuseruşineazăumblândgoală.Şipărându-irău
bărbatuluisăuazis:o,minune!Aceastacelpuţinîşiacopereruşineasa,dartu
eştipestetotgoală;şiacesteagrăind,nuîţiesteţieruşine?Aşaesteşi
clevetirea.
 —————————
11Adicăchiupdepământ

16.Maiziceaiarăşibătrânulfratelui,pentrusufletulcelcevasăsepocăiască.
Într-ocetateeraofemeiefrumoasăşimulţiibovniciavea;şivenindladânsaun
boier,i-azis:făgăduieşte-temie,căveipăzicurăţeniaşieuteiaudefemeie.Iar
eais-afăgăduit.Şiluând-o,adus-olacasasa.Iaribovniciieicăutând-oziceau:
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cutareboieraluat-olacasalui.Decidevommergelacasaluişivaafla,ne
pedepseşte;civeniţipedupăcasă,să-ifluierăm eişicunoscândglasul
fluierăturii,sepogoarălanoişinoinevinovaţineaflăm.Iareaauzind
fluierătura,şi-aastupaturechilesaleşiasăritîncămaraceamaidinăuntruşia
încuiatuşile.Şiziceabătrânul,căfemeiapăcătoasăestesufletul,iaribovniciiei
suntpatimileşioamenii,iarboierulesteHristos,iarcasaceamaidinăuntru
estelăcaşulcelveşnic(laaltele,pazaminţii),iarceiceîifluierăeisuntviclenii
draci,iarel(adicăsufletul),totdeaunafugecătreDomnul.

 

17.Suindu-seodatăavvaIoandelaSchitcualţifraţi,arătăcitcelceîipovăţuia
peei,căcieranoapte.ŞiauzisfraţiicătreavvaIoan:cevomface,avvo,căa
pierdutfratelecalea,nucumvasămurimrătăcindu-ne?Le-azislorbătrânul:
deîivomzicelui,semâhneşteşiseruşinează.Ciiatămăfac,căeusuntslabşi
ziccănupotsămerg,cirămânaicipânădimineaţă.Şiafăcutaşa.Iarceilalţiau
zis:nicinoinuneducem,cişedemcutine.Şiauşezutpânădimineaţaşipe
fratelenul-ausmintit.

 

18.UnbătrâneraînSchit,ostenitorcutrupul,darnuluătoramintecucugetul.
Deci,s-aduslaavvaIoan,să-lîntrebedespreuitare.Şiauzinddeladânsul
cuvânt,s-aîntorslachiliasaşiauitatcei-azisavvaIoanlui.Şis-adusiarăşi
să-lîntrebe.Şiauzindasemeneadeladânsulcuvântul,s-aîntors.Iardupăcea
ajunslachiliasa,iarăşiauitat.Şiaşademulteorimergând,cândseîntorcea
erastăpânitdeuitare.Iardupăacesteaîntâlnindu-secubătrânul,i-azis:ştii
avvo,căamuitatiarăşiceeacemi-aizis?Darcasănutesupăr,nuammaivenit.
I-azisavvaIoanlui:du-tedeaprindelihnarul!Şiaaprins.Şii-azisluiiarăşi:
maiadualtelihnareşileaprindedintr-însul.Şiafăcutasemenea.Şiazisavva
Ioanbătrânului:nucumvas-avătămatcevalihnarulpentrucăaiaprins
dintr-însulcelelaltelihnare?Zis-a:nu.Şiazisbătrânul:aşaniciIoan;dacă
Schitulvavenicătreminetot,număvaoprideladarulluiHristos.Dreptaceea,
cândvoieşti,vino,denimicîndoindu-te!Şiaşa,prinrăbdareaamândurora,a
ridicatDumnezeuuitareadelabătrânul.Căaceastaeralucrareaschitioţilor,ca
sădeaosârdiecelorceerauluptaţişisăsesileascăpesine,casăsecâştigeunii
pealţiisprebine.

 19.AîntrebatunfratepeavvaIoanzicând:cevoiface?Cădemulteorivine
vreunfratesămăialalucruşieusuntticălosşislabşimăostenesclalucru.
Deci,cevoifacepentruporuncă?Şirăspunzândbătrânulazis:Calebazislui
IosuafiulluiNavi:depatruzecideanieram,cândm-atrimisMoise,robul
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Domnului,dinCadeș-Barnea,pemineşipetinelapământulacestaşiacum
suntdeoptzecişicincideani.Precumatuncieramşiacumpotsăieslarăzboi
(Ios.Navi,14,7).Dreptaceeaşitu,depoţi,precumieşi,aşaşisăintri,du-te;iar
denupoţifaceaşa,şeziînchiliata,plângândpăcateletale.Şidetevorgăsi
tânguindu-te,nutevorsilisăieşiafară.

 

20.AzisavvaIoan:cineavândutpeIosif?Şiarăspunsunfrate,zicând:fraţii
lui.I-azisluibătrânul:nu,cismerenialuil-avândut.Căputeasăzicăfrateal
lorcăesteşisărăspundăîmpotrivă;cităcând,pentrusmerenie,s-avândutpe
sineşismerenial-apusocârmuitorpesteEgipt.

 

21.Zis-aavvaIoan:sarcinaceauşoarălăsând-o,adicăanedefăimapenoi,pe
ceagreaoamluat,adicăaneîndreptapenoi.

 

22.Totacestaazis:smeritacugetareşifricaluiDumnezeusuntmaipresus
decâttoatefaptelebune.

 

23.Acestaşedeaodatăînbisericăşiasuspinat,neştiindcăestecinevadinapoia
lui.Deci,cunoscând,afăcutmetanie,zicând:iartă-mă,avvo,căîncănum-am
învăţat!

 

24.Acestaziceauceniculuisău:săcinstimpeUnulşitoţinecinstescpenoi.Iar
devomdefăimapeUnulcareesteDumnezeu,nedefaimăpenoitoţişiîntru
pierzaremergem.

 

25.SespuneapentruavvaIoan,căavenitînbisericălaSchitşiauzindvorbe
împotrivăaleunorfraţi,s-aîntorslachiliasaşiînconjurând-odetreiori,aşaa
intrat.Iaroarecarefraţivăzându-l,s-aumiratdeceafăcutacestaşivenindl-au
întrebat,iarelle-azis:urechileleaveamplinedecuvinteîmpotrivă.Deci,am
înconjurat,casălecurăţescşiaşasăintruculinişteaminţiimeleînchiliamea.
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26.AvenitunfratelachilialuiavvaIoandecuseară,silindu-sesăseîntoarcă
înapoi.Şivorbindeidesprefaptebune,s-afăcutdimineaţă.Şin-aucunoscut.Şi
aieşitsă-lpetreacăşiaurămasvorbindpânălaalşaseleaceasşil-abăgat
înăuntruşigustând,aşas-adus.

 

27.ZiceaavvaIoan,cătemniţăesteaşedeaînchilieşia-ţiaduceamintede
Dumnezeutotdeaunacutrezvire.Şiaceastaeste:întemniţăamfostşiaţivenit
laMine(Matei:25,30.).

 

28.Zis-aiarăşi:cineetarecaleul?Şipentrupânteceleluicadeîncursăşitoată
tărialuisesmereşte.

 

29.Spuneaiarăşi,cămâncândpărinţiiSchituluipâineşisare,ziceauei:sănu
nesilimpenoilasareşilapâine.Şiaşa,tarieraulalucrulluiDumnezeu.

 

30.AvenitunfratesăiacoşniţadelaavvaIoan.Şiieşindi-azislui:cevoieşti
frate?Iareli-azis:coşniţa,avvo!Şiintrândsăscoată,auitat.Şiaşezutcosând.
Iarăşiabătutînuşăşidacăaieşit,îiziselui:aducoşniţa,avvo.Şiintrândiarăşi
aşezutsăcoase.Şiabătutacela.Şiieşindîizise:cevreifrate.Iareli-azis:
coşniţaavvo.Şiapucându-ldemână,l-abăgatînăuntru,zicându-i:dacă
zimbilurivrei,iaşitedu,căeunuamvreme.

 

31.Avenitodatăuncămilar,casă-iiavaseleşisăseducăînaltloc.Iarel
intrândsă-iaducăfunia,auitat,avândminteaîntinsăcătreDumnezeu.Deci
iarăşiasupăratcămilarul,bătândînuşă.ŞiiarăşiavvaIoan,intrând,auitat.Iar
atreiaoarăbătândcămilarul,intrândzicea:funie,cămilă,funie,cămilă.Şi
acesteazicea,casănuuite.

 32.Acelaşierafierbândcuduhul.Deci,mergândoarecareladânsul,i-alăudat
lucrul(călucrafuniepentrucoşniţe).Şiatăcut.Iarăşiacelaapornitcuvântşi
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iarăşităcea.Atreiaoarăazisceluicevenise:decândaiintrataiciaiscosafară
peDumnezeudelamine.

 

33.AuvenituniilachilialuiavvaIoanşil-augăsitdormindşiunîngerstând
aproapeşiapărându-l.Şis-audusdupăceauvăzut.Iardacăs-adeşteptat,azis
uceniculuisău:avenitcinevaaicicânddormeameu?Zis-aacela:da,avenit
cutarebătrân.ŞiacunoscutavvaIoan,cădemăsurilesaleerabătrânulşia
văzutpeînger.

 

34.Zis-aavvaIoan:euvreausăseîmpărtăşeascăomulcâtepuţindintoate
faptelecelebune.Dreptaceea,înfiecareşisculându-tedimineaţa,pune
începutlatoatăfaptabunăşiporuncaluiDumnezeucumarerăbdare,cufrică
şicuîndelungarăbdare,cudragostealuiDumnezeu,cutoatăosârdiasufletului
şiatrupuluişicusmereniemultă,curăbdareanecazuluiinimiişistrăjuirea,cu
rugăciunemultăşicucerire,cususpinuri,cucurăţirealimbiişicupazaochilor,
necinstindu-teşinemâniindu-te,fiindpaşnicşinerăsplătindrăupentrurău,
neluândseamalagreşalelealtora,nemăsurându-tepetine(adicăcualţii),sub
toatăzidireafiind,culepădareadematerieşidelucrurileceletrupeşti,cu
crucea,cunevoinţa,cusărăciaduhului,cuvoinţăşideprindereduhovnicească,
cupost,cupocăinţăşicuplâns,culuptăderăzboi,cusocotealădreaptă,cu
curăţeniasufletului,cuîmpărtăşirebună,culiniştearucodelieitale,cu
privegheriledenoapte,cufoameşisete,cufrigşicugolătate,cuosteneli,
închizându-ţimormântul,caşicumaifimuritacum,încâtsăsocoteşticăeste
moarteaaproapedetineîntotceasul.

 

35.SespuneadespreacestavvăIoan,cădupăceveneadelaseceriş,saudela
adunareacualţibătrâni,seîndeletnicealarugăciuneşilacugetarecuminteaşi
lacântareapsalmilor,pânăceîiveneasocotealaluilarânduialaceadintâi.

 

36.Azisunuldinpărinţidespredânsul:cineesteIoan?Căcicusmerenialui,a
atârnattotSchituldedegetulluicelmic.
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37.Întrebat-aunuldinpărinţipeavvaIoanColov:ceestemonahul?Iarelazis:
osteneală.Cămonahullatotlucrulseosteneşte;aşaestemonahul.

 

38.Zis-aavvaIoanColov,căunbătrânoarecareduhovnicescs-aînchispesine
închilieşieranumitîncetateşislavămultăaveaşis-avestitacestuiacăvrea
oarecaredinsfinţisăsepristăveascăşidecisăvinăsă-lheretiseascămai
înaintedeaadormi.Şiasocotitîntrusine:devoiieşiziua,voralergaoamenii
dupămineşimisefacemultăslavăşinumăodihnesccuacestea.Deci,măvoi
ducesearaprinîntunericşimăvoităinuidetoţi.Searadar,ieşinddinchilie,ca
unulcevreasăsetăinuiască,iatădelaDumnezeus-autrimisdoiîngericufăclii,
luminândînaintealui.Şideaceea,toatăcetateaaalergatdupădânsul,căutând
laslavaaceea.Şipecâts-apărutcăafugitdeslavă,maimults-aslăvit.La
aceştiaseîmplineştecuvântulcelscris:totcelcesesmereştepesine,seva
înălţa(Luca14v.11.).

 

39.ZiceaavvaIoanColov:nuestecuputinţăsăzideascăcinevacasadesusîn
jos,cidelatemelieînsus.I-auzislui:ceestecuvântulacesta?Le-azislor:
temelia,aproapeleeste,casă-lcâştigşisă-lfolosescîntâi.Cădeelsunt
atârnatetoateporuncileluiHristos.

 

40.Zis-aavvaIoan,căpoartaceruluiestesmerenia.Şipărinţiinoştri,prin
multeocăribucurându-seauintratîncetatealuiDumnezeu.

 

41.Totacestaazisfrateluisău:deşifoarteproştişinebăgaţiînseamăsuntem
înainteaoamenilor,sănebucurămpentruaceasta,casănecinstimînaintealui
Dumnezeu.

 

42.AcestaşedeaodatăînSchitşifraţiiîmprejurullui,întrebândpentru
gândurilelor.Şiazisluiunuldinbătrâni:Ioane,caofemeiepăcătoasăcese
împodobeştepesine,aşaeşti,şicareîşiînmulţeşteibovniciisăi.Şi
îmbrăţişându-lpeelavvaIoan,azis:adevărulzicipărinte.Şidupăaceeal-a
întrebatpeelunuldinuceniciilui,zicând:oarenute-aitulburatînlăuntru,
avvo?Şiazis:nu.Căciprecumsuntînafară,aşaşiînăuntru.
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43.SespuneadespreavvaIoan,căuneitinerei-aumuritpărinţiişiarămas
sărmană.IarnumeleeieraPaisia.Deci,asocotitsă-şifacăgazdădestrăinicasa
spreprimireapărinţilorSchitului.Arămasdaraşaprimindpestrăinivreme
multăşiodihnindpepărinţi;iardupăovreme,dupăceacheltuitlucrurile,a
începutafilipsită.Deci,s-aulipitdedânsanişteoamenirăzvrătiţişiau
schimbat-odinsocotealaceabună.Şideaceeaaînceputapetrecerău,încâta
ajunseacasăcurvească.Auauzitpărinţiişifoartes-aumâhnit.Şipoftindpe
avvaIoanColov,i-azis:amauzitdespresoraaceea,căpetrecerăuşieacând
puteaşi-aarătatmilaeicătrenoi,iaracumnoisăarătămcătredânsamilăşi
s-oajutăm.Deci,osteneşte-tepânăladânsaşidupăînţelepciuneaceţi-adat-o
Dumnezeu,iconomiseştecelepentrudânsa.Deci,avenitavvaIoanladânsaşia
zisbătrâneiportăriţe:spunestăpâneitale,căamveniteu!Iareal-aizgonit
zicând:voidintruînceputaţimâncatcelealeeişiiatăcăestesăracă.I-azis
avvaIoan:spune-icăfoarteams-ofolosesc.Iarslugileeizâmbind,îiziclui:dar
ceaisă-idai,devoieştisăteîntâlneşticudânsa?Dreptaceeasuindu-se
bătrâna,i-aspusdespredânsul.Şiîiziceeiceatânără:aceşticălugăride-a
purureaumblăpelângămareaRoşieşigăsescmărgăritare.Împodobindu-se
dar,azissă-laducăladânsa.Deci,dupăces-asuit,apucândeamaiînaintea
şezutpepat.ŞivenindavvaIoan,aşezutaproapededânsa.Şicăutândînfaţaei,
i-azis:pentruceaidefăimatpeIisus,deaivenitlaaceasta?Iareaauzind,a
îngheţatcutotul;şiplecândînjoscapulsău,avvaIoan,aînceputaplânge
foarte.Şiazisealui:avvo,ceplângi?Iardupăceacăutat,iarăşis-aaplecatîn
josplângândşii-azisei:vădcăsatanajoacăînfaţataşinuvoiplânge?Iarea
auzind,i-azislui:estepocăinţă,avvo?Îiziceei:este.Îizicelui:ia-măunde
voieşti!Îiziceei:sămergem.Şis-asculatsămeargădupădânsul.Şialuat
seamaavvaIoan,cănimicn-apuslarânduială,nicin-agrăitpentrucasasa.Şi
s-amirat.Deci,dupăceauajunslapustie,s-afăcutsearăşifăcânddinnisipun
căpătâimicşiînsemnândchipuli-azis:dormiaici!Şifăcându-şiluipuţinmai
departeşiîmplinindu-şirugăciunile,s-auculcat.Iarpelamiezulnopţii
deşteptându-se,vedeocaleluminoasă,delacerpânăladânsaîntărităşia
văzutpeîngeriiluiDumnezeuducându-isufletul.Dreptaceea,sculându-seşi
mergândladânsa,amişcat-ocupiciorul.Iardupăceavăzutcăamurit,s-a
aruncatpesinecufaţalapământ,rugându-seluiDumnezeuşiaauzitcăun
ceasalpocăinţeieis-aprimitmaipresusdecâtpocăinţamultora,carezăbovesc
şinuaratăfierbinţealauneipocăinţecaaceasta.
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-PENTRUAVVAIOANCELDINCHINOVIE-

Unfrateeralocuindîntr-ochinovieşifoarteţineanevoinţa.Şiauzindfraţiidin
Schitdespredânsul,auvenitsă-lvadă.Şiauintratlaloculundelucrael.Şi
închinându-selor,s-aîntorsşiaînceputalucra.Şivăzândfraţiiceeaceafăcut,
i-auzislui:Ioane,cineţi-apuscinulacesta?Saucinete-afăcutcălugărşinu
te-aînvăţatsăieidelafraţimilotariileşisălezici:rugaţi-vă,sauşedeţi?Le-a
zislor:Ioanpăcătosulnuarevremedeunelecaacestea.

-PENTRUAVVAISIDOR-

1.SespuneadespreavvaIsidor,preotulSchitului,cădeaveacinevavreunfrate
răspunzătorîmpotrivă,saunebăgătordeseamă,sauocărâtorşivoiasă-l
izgonească,lezicea:aduceţi-laici.Şi-lluaşiprinîndelungarăbdareasa,îl
mântuiapefrate.

 

2.Unfratel-aîntrebat,zicând:pentrucedraciisetemdetine,frate?I-azis
bătrânul:decândm-amfăcutcălugăr,mănevoiesccasănulasmâniasăsesuie
pânălagâtlejulmeu.

 

3.Ziceaiarăşicăpatruzecideaniaredecândsimtepăcatulcumintea,dar
niciodatănus-aînvoit,nicicualpoftei,nicicualmâniei.

 

4.Ziceaiarăşi:eucânderamtânărşişedeamînchiliamea,măsurădepravilă
nuaveam.Noapteaşiziuaîmieramiepravila.

 

5.Zis-aavvaPimendespreavvaIsidorcăîmpleteaolegăturădesmicele
noapteaşiîlrugaufraţiizicând:odihneşte-tepuţin,cădeacumaiîmbătrânit.Şi
lezicealor,cădevorardepeIsidorşicenuşaluiînvântovorrisipi,niciunhar
nu-ieste,pentrucăFiulluiDumnezeuaiciavenitpentrunoi.

 

6.AcelaşiazisdespreavvaIsidor,căîiziceauluigândurile:mareomeşti.Şi
ziceacătredânsele:nucumvasuntcaavvaAntonie?Saum-amfăcutcutotulca
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avvaPamvo,saucaceilalţipărinţi,careauplăcutluiDumnezeu?Cândaducea
acesteaîmpotrivă,seodihnea.Iarcândvrajbaîlfăceasăseîmpuţinezecu
sufletul,cumcădupăacesteatoatearesăfiearuncatînmuncă,ziceacătre
dânsele,cădeşiînmuncăvafiaruncat,peelededesubtlevagăsi.

 

7.Zis-aavvaIsidor:m-amdusodatăîntârgsă-mivândniştevasemicişi
văzândmâniacăseapropiedemine,lăsândvaseleamfugit.

 

8.S-adusodatăavvaIsidorlaavvaTeofil,arhiepiscopulAlexandrieişidacăs-a
întorslaSchit,l-auîntrebatpeelfraţii:cumseaflă:Iarelazis:cuadevărat,
fraţilor,eufaţădeomnuamvăzut,fărănumaiaarhiepiscopului.Iareiauzind,
s-autulburatzicând:oare,s-aucufundatei,avvo?Iarelazis:nuaşa,cinum-a
biruitcugetulcasăvădpecineva.Iareiauzinds-auminunatşis-auîntăritca
săpăzeascăochiiderăspândire.

 

9.AcestavvăIsidorazis:pricepereasfinţiloraceastaeste,casăcunoascăvoia
luiDumnezeu.Căpetoatelebiruieşteomulcusupunerealaadevăr,căicoană
şiasemănarealuiDumnezeueste.Dardecâttoatepatimilemaicumplitestea
urmainimiisale,adicăsocoteliisale,iarnulegiiluiDumnezeu,carelaînceput
pareomuluicăareoarecareodihnă,iarmaipeurmăisefaceluiîntruplângere.
Căn-aucunoscuttainadumnezeieştiiiconomii,niciaaflatcaleasfinţilor,casă
umblepedânsa.Acumdar,estevreme,casăfacemDomnului,cământuirea
esteînvremedenecaz.Căestescris:întrurăbdareavoastrăveţidobândi
sufletelevoastre(LucaXXI,19).

-PENTRUAVVAISIDORPELUSIOTUL-

1.ZiceaavvaIsidorPelusiotul,căviaţafărădecuvântmaimultfoloseştedecât
cuvântulfărăviaţă.Căciviaţaşităcândfoloseşte,iarcuvântulşistrigând
supără.Dardacăşicuvântulşiviaţasevorîntâlni,facoicoanăatoatăfilosofia.
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2.Acelaşizicea:faptelecelebunecinsteşte-le,nuteînchinadesfătărilor.Că
faptelecelebunesuntlucrufărădemoarte,iardesfătărilelesnesesting.

 

3.Zis-aiarăşi:mulţidinoamenipoftesccuadevăratfaptabună,darpecalea
careducespredânsa,pregetăsăumble.Iaralţiinicifaptăbunănusocotesccă
este.Trebuiedarpeaceiasă-iplecămsălepedepregetarea,iarpeaceştiasă-i
învăţăm,căcuadevăratfaptabunăestefaptabună.

 

4.Zis-aiarăşicărăutateaşidelaDumnezeupeoamenii-adepărtat,şipeunii
dealţiii-adezbinat.Deci,deaceastacutoatăosârdiatrebuiesăfugimşisă
alergămdupăfaptaceabună,careşilaDumnezeuneaduceşipeuniicualţiine
uneşte.Iarafapteiceleibuneşiafilosofieihotaresteneprefacereaceacu
pricepere.

 

5.Zis-aiarăşi:fiindcămareesteînălţimeasmeriteicugetărişicăderea
mândriei,văsfătuiescpevoicapeaceeasăoiubiţiiarîntruacestasănucădeţi.

 

6.Zis-aiarăşi:patimaceacumplităşipreaîndrăzneaţăaiubiriidebani,saţiu
neştiind,larăutateaceamaidepeurmămânăsufletulcelrobit.Dreptaceea,
maialeslaînceputsăogonim.Cădevastăpâni,nebiruităvafi.

-PENTRUAVVAISAAC,,PREOTULCHILIILOR-

1.Auvenituniiodatăsă-lfacăpeavvaIsaacpreotşiauzindelafugitînEgiptşi
s-adusîntr-oţarinăşis-aascunsîntreburuieni.Deci,aualergatpărinţiipe
urmaluişiajungândlaaceaţarinăaupopositsăseodihneascăpuţinacolo,(că
eranoapte)şimăgarull-auslobozitsăpască.Darmăgarulmergândastătut
deasupra,undeerabătrânul.Şidimineaţacăutândmăgarulaugăsitşipeavva
Isaacşis-auminunat.Şivrândsă-llegenui-alăsat,zicând:numaifug,căvoia
luiDumnezeuesteşioriundevoifugilaaceastavin.
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2.Zis-aavvaIsaac:cânderammaitânăr,şedeamcuavvaCronieşiniciodatănu
mi-azissăfacvreunlucru,cutoatecăerabătrânşitremura;cisingursescula
şi-midavasulmieşituturorasemenea.ŞicuavvaTeodoralFermeiamşezutşi
nicielnu-miziceasăfacnimic;cişimasasinguropuneaşizicea:frate,de
voieşti,vinodemănâncă.Iareuziceamcătredânsul:avvo,euamvenitlatine
casămăfolosescşicumdenu-mizicisăfacceva?Iarbătrânultotdeaunatăcea
şim-amdusşiamvestitbătrânilor.Şivenindbătrâniiladânsul,i-auzislui:
avvo,avenitfratelelasfinţiata,casăsefoloseascăşipentrucenu-izicicesă
facă?Şile-azislorbătrânul:audoarăchinoviarhsunteu,casă-irânduiesclui?
Eucuadevăratnimicnu-iziclui,cidevoieşte,ceeacemăvedepeminefăcând,
vafaceşiel.Deci,deatunci,apucamînainteşifăceamoricevoiabătrânulsă
facă.Iareloricefăceatăcândfăceaşiaceasta,m-aînvăţatsăfactăcând.

 

3.AvvaIsaacşiavvaAvraamerauîmpreunălocuind,şiintrândavvaAvraam,
l-aaflatpeavvaIsaacplângând.Şii-azislui:ceplângi?Şiazisbătrânul:pentru
cesănuplângem?Căundeavemsămergem?Auadormitpărinţiinoştri,căne
ajungenouălucrulmâinilorlachirialuntrelorpecareodămmergândsăne
ducemlabătrâni.Iaracumamrămassărmani.Pentruaceastaşieuplâng.

 

4.Zis-aavvaIsaac:ştiupeunfrate,caresecerăînţarinăşiavoitsămănânceun
spicdegrâuşiazisstăpânuluiţarinei:voieştisămănâncunspicdegrâu?Iarel
auzinds-amiratazislui:ataesteţarina,părinteşipeminemăîntrebi?Până
întruatâtaluaamintecude-aamănuntulfratele.

 

5.Zis-aiarăşifraţilor:nuaduceţiaicicopii,căpatrubisericiînSchits-aupustiit
pentrucopii.

 

6.SespuneapentruavvaIsaac,căcenuşacădelniţeidinvremeaLiturghieicu
pâineasaomânca.

 

7.SpuneaavvaIsaac:părinţiinoştrişiavvaPamvopurtauhainevechicumulte
cusăturişisevenia(adică,definic),iaracumscumpepurtaţi.Duceţi-vădeaici!
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Aţipustiitceledeaici.Iarcândvoiasămeargălasecere,lezicealor:nuvămai
dauporunci,cănulepăziţi.

 

8.Povestit-aunuldinpărinţicăavenitodatăunuldinfraţi,purtândunculion
micînbisericaChiliilor,înaintealuiavvaIsaacşil-aizgonitbătrânul,zicândcă
locurileceledeaicisuntalecălugărilor,iarelmireanfiind,nupoaterămâne
aici.

 

9.Zis-aavvaIsaac:niciodatănuambăgatînchiliameacugetasuprafrateluice
m-anecăjitşieum-amsilitsănulasfrateînchilialui,caresăaibăasupramea
cuget.

 

10.S-abolnăvitdemareboalăavvaIsaacşiapetrecutmultăvremeîntr-însa.Şi
i-afăcutfratelepuţinăfierturăşiapusîntr-însaşipruneşinuvoiabătrânulsă
gusteşiîlrugafratelezicând:iapuţinavvo,pentruslăbiciune.Şii-azis
bătrânul:cuadevărat,frate,voiamsăfacînboalaaceastatreizecideani.

 

11.SpuneauuniidespreavvaIsaac,căvrândsăsesăvârşească,s-auadunatla
dânsulbătrâniişiziceau:cevomfacedupătine,părinte?Iarelazis:aţivăzut
cumamumblatînainteavoastră?Devoiţişivoisăurmaţişisăpăziţiporuncile
luiDumnezeu,vatrimitedarulSăuşivapăziloculacesta.Iardenuveţipăzi,nu
veţipetreceînloculacesta.Căşinoicândurmausămoarăpărinţiinoştrine
mâhneam.DarporuncileDomnuluişialelorpăzindu-le,amstătut,caşicumar
fieicunoi.Aşaşivoifaceţişivământuiţi.

 

12.Zis-aavvaIsaaccăspuneaavvaPamvo,căacestfeldehainătrebuie
călugărulsăpoarte,încâtsăopunăafarădechilietreizileşinimenisănui-oia.
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-PENTRUAVVAIOSIFCELDINPANEFO-

1.S-ausuitodatăuniidinpărinţilaavvaIosifînPanefocasă-lîntrebepentru
întâlnireafraţilorcegăzduiescladânşii,desecadesăfacăpogorâreşisăarate
îndrăznealăcătredânşii.Şimaiînaintedeafielîntrebat,azisbătrânulcătre
uceniculsău:iaseamalaceeacevoisăfacastăzişirabdă!Şiapusbătrânul
douăemvrimii,unulde-adreaptaşialtulde-astângaluişiazis:şedeţi.Şia
intratînchilialuişis-aîmbrăcatcuhainevechidecerşetorşiieşindatrecut
prinmijlocullorşiiarăşiintrând,s-aîmbrăcatcuhainelesale.Şiieşindiarăşi,a
şezutînmijlocullor.Şieis-auspăimântatdelucrulbătrânului.Şile-azislor:
luaţiseama,ce-amfăcut?Zis-auei:da.Le-azislor:nucumvam-amschimbat
dinîmbrăcăminteaceanecinstită?Îizicei:nu.Şiazislor:deci,dacăeuînsumi
suntînamândouăhaineleşiprecumceadintâinum-aschimbat,aşanicicea
de-adouanum-avătămat.Înacestchipsuntemdatorisăfacemcuprimirea
fraţilorcelorstrăinidupăSfântaEvanghelie.Daţizice,celealeCezarului,
CezaruluişicelealeluiDumnezeu,luiDumnezeu(Matei22.21.)Deci,cândeste
veniredefraţi,cuîndrăznealăsă-iprimim.Iarcândsuntemdeosebi,trebuinţă
avemdeplâns,casăpetreacăcunoi.Iareiauzinds-auminunat,căşiceledin
inimalorle-aspus,maiînaintedea-lîntrebaşiauslăvitpeDumnezeu.

 

2.Zis-aavvaPimenluiavvaIosif:spune-mi,cumsămăfaccălugăr?Şiazis:de
voieştisăafliodihnăşiaicişiacolo,pentrutotlucrulzi:eucinesunt?Şinu
judecapenimeni.

 

3.AcelaşiiarăşiaîntrebatpeavvaIosif,zicând:cevoifacecândseapropie
patimile?Sălestauîmpotrivă,sausălelassăintre?Îiziceluibătrânul:lasă-le
săintre,şiteluptăcudânsele!Deci,întorcându-selaSchit,şedea.Şivenind
oarecaredintebeiînSchit,spuneafraţilor,căaîntrebatpeavvaIosif,zicând:
desevaapropiademinepatima,să-istauîmpotrivă,sausăolassăintre?Şi
mi-azis:nulăsanicidecumsăintrepatimile,ciîndatăletaie.Şiauzindavva
PimencăaşaazistebeuluiavvaIosif,sculându-ses-aduslaelînPanefoşii-a
zis:avvo,euţi-amîncredinţatcugetelemeleşiiatăînaltfelmi-aizismie,şiîn
altfeltebeului.I-azisluibătrânul:nuştiicăteiubesc?Şiazis:aşa.Aunutuîmi
ziceaicaînsuţiţiespune-mimie?Şiazis:aşaeste.I-azisbătrânul:devorintra
patimileşiveidaşiveiluacudânsele,maiiscusittefac;iareucaînsumimie
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ţi-amgrăit.Darsuntalţiicăroraniciaseapropiapatimile,nuleestedefolos,ci
îndatăaletăiapeeleautrebuinţă.

 

4.UnfrateaîntrebatpeavvaIosif,zicând:cevoiface,cănicirelepătimiria
suferinupot,nicialucraşiadadragoste(milostenie).I-azisluibătrânul:dacă
nupoţidinacesteaniciunaafacemăcarpăzeşte-ţiştiinţatadespreaproapele,
decătretotrăul–şitemântuieşti.CăfărădepăcatcereDumnezeusufletul.

 

5.Ziceaunuldinfraţi:m-amdusodatălaIracliaceadejos,cătreavvaIosifşi
aveaînmănăstirealuiundudfrumos,şiîmizicededimineaţă:du-te,mănâncă!
Şieravineri.Şinum-am duspentrupost.Şirugându-l,am zis:pentru
Dumnezeu,spune-misocotealaaceasta?Iată,tuîmiziceai:du-te,mănâncă!Iar
eupentrupostnum-amdusşimăruşinamdeporuncata,socotindcuce
intenţieîmizicebătrânul.Deci,cetrebuiasăfac?Căîmiziceai:du-te!Iarela
zis:părinţiinugrăiescfraţilordrept,cimaimultcelestrâmbe.Şidevorvedea
căfaccelestrâmbe,nulemaigrăiesccelestrâmbe,ciadevărul,ştiindcăla
toatesuntascultători.

 

6.Zis-aavvaIosifluiavvaLot:nupoţisătefacicălugărdenuteveifaceca
focul,arzândtot.

 

7.AmersavvaLotlaavvaIosifşii-azis:avvo,dupăputereameaîmifacpuţină
pravilăşipuţinulpostşirugăciuneaşicitireaşilinişteaşidupăputereamea
suntcuratcucugetele.Ceamamaiface?Deci,sculându-sebătrânul,şi-aîntins
mâinilelacerşiis-aufăcutdegetelecazecefăcliidefoc.Şii-azis:devoieşti,
fă-tetotcafocul!

 

8.UnfrateaîntrebatpeavvaIosifzicând:vreausăiesdinchinovieşisăşed
afară.Şii-azisluibătrânul:undevezisufletultăucăseodihneşteşinuse
vatămă,şezi.Îiziceluifratele:şiînchinoviemăodihnescşiafară.Cevoieştisă
fac?Îizicebătrânul:dacateodihneştişiînchinovieşiafarăpune-ţiamândouă
cugeteleîncumpănă;şiundevezicămaimultsefoloseşteşiatârnăcugetultău,
aceastafă.
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9.S-adusunuldinbătrânilaprietenulsău,camergândei,săcercetezepeavva
Iosifşiazis:zi-iuceniculuităucasănegăteascănouămăgarul!Şiazis:
cheamă-lşioriceveivrea,face.Îizice:cumîiestenumele?Iarelazis:nuştiu.
Şii-azis:câtăvremearecutine,denuîiştiinumele?Şii-azis:doiani.Iarela
zis:dacătudoianinuştiinumeleuceniculuitău,euîntr-ozicetrebuinţăam
să-laflu?

 

10.S-auadunatfraţiiodatălaavvaIosifşişezândeişiîntrebându-l,sebucura
elşicutoatăosârdialezicea:euîmpăratsuntastăzi!Căamîmpărăţitpeste
patimi.

 

11.SpuneaupărinţiidespreavvaIosifceldinPanefocăvoindsăsesăvârşească,
şedeaubătrâniişiluândelseamalafereastrăşichemândpeuceniculsău,i-a
zis:adu-mitoiagul.Căacestasocoteştecăamîmbătrânitşinumaipotasupra
lui.Şidupăceaapucattoiagul,auvăzutbătrâniicăs-aslobozitcauncâinepe
fereastrăşis-afăcutnevăzut.

-PENTRUAVVAIACOV-

1.Zis-aavvaIacov:maimareesteaseînstrăinacineva,decâtaprimipestrăini.

 

2.Ziceaiarăşicumcăatuncicândselaudăcinevadealţii,trebuiesăsocotească
păcatelesaleşisăpunăînminte,cănuestevrednicdelaudelecelecesezic.

 

3.Zis-aiarăşicăprecumlihnariulîncamerăîntunecoasăluminează,aşaşifrica
luiDumnezeucândvaveniîninimaomului,îllumineazăşi-lînvaţătoate
faptelecelebuneşiporuncileluiDumnezeu.
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4.Zis-aiarăşi:nuestetrebuinţănumaidecuvinte,căsuntmultecuvinteîntre
oameniînvremeaaceasta.Căaceastaesteceeacesecaută,iarnucuvintele
carenuaurod.

-PENTRUAVVAIERAX-

1.UnfrateaîntrebatpeavvaIerax,zicând:spune-micuvânt,casămă
mântuiesc.I-azisluibătrânul:şeziînchiliataşideîţiestefoame,mănâncă,iar
deîţiestesete,beaşinuvorbiderăupecinevaşitemântuieşti!

2.Acelaşiaziscăniciodatăcuvântdelumen-azis,nicin-avoitsăaudă.

-PENTRUAVVAIOANSCOPITUL-

1.AvvaIoanscopitul,maitânărfiind,aîntrebatpeunbătrân,zicând:cumvoi
aţipututsăfaceţilucrulluiDumnezeucuodihnă,iarnoinicicuostenealănu
putemsă-lfacem?Şiarăspunsbătrânul:noiamputut,ţintăavândlucrullui
Dumnezeu,iartrebuinţaceatrupească,preamiclucru.Iarvoiţintăaveţi
trebuinţaceatrupească,iarlucrulluiDumnezeunuîlmaiaveţidenevoie.
Pentruaceastavăosteniţi.ŞipentruaceastaMântuitorulazisucenicilor:puţin
credincioşilor,căutaţiîntâiÎmpărăţialuiDumnezeuşiacesteatoatesevor
adăugavouă(MateiVI,33.).

 

2.Zis-aavvaIoancăpărintelenostruavvaAntonieazis:niciodatăfolosulmeu
nul-amalesşinul-amvoitmaimultdecâtfolosulfrateluimeu.

 

3.ZiceaavvaIoancilicianul,egumenulRaituluicătrefraţi:fiilor,precumam
fugitdelume,săfugimşidepofteletrupului.

 

4.Zis-aiarăşi:săurmămpărinţilornoştricucefeldeasprăviaţăşilinişteau
şezutaici.



108

 5.Zis-aiarăşi:sănuîntinămfiilor,loculacesta,pecarepărinţiinoştril-au
curăţitdedraci.

6.Zis-aiarăşi:loculacestadenevoitorieste,iarnudeneguţători.

-PENTRUAVVAIOANDELACHILII-

1.Povestit-aavvaIoanceldelaChiliizicândcăofemeiepăcătoasăeraînEgipt,
frumoasăşibogatăfoarteşiboieriiveneauladânsa.Deci,într-unadinzilea
avutvremesăvinălabisericăşiavoitsăintreînăuntru.Iaripodiaconul,care
stalauşi,n-alăsat-o,zicând:nueştivrednicăsăintriîncasaluiDumnezeu,căci
eştinecurată.Iarîntimpcesecertau,aauzitepiscopulgâlceavaşiaieşit.Deci,
i-azisluifemeia:numălaşisăintruînbiserică?Şii-azisepiscopul:nuîţieste
slobodsăintri,cănecuratăeşti!Iareaumilindu-se,i-azis:numaipăcătuiesc!
Şii-aziseiepiscopul:deveiaduceaiciaveriletale,ştiucănumaipăcătuieşti.
Iardupăcele-aadusea,luându-leepiscopul,le-aars.Şiauintratînbiserică,ea
plângândşizicând:dacăaiciaşamis-afăcut,oareacoloceamsăpătimesc?Şi
s-apocăitşis-afăcutvasalalegerii.

 

2.Zis-aavvaIoanalTebaidei:datorestecălugărul,maiînaintedetoatesă
isprăvească smerita cugetare,că aceasta este cea dintâiporuncă a
Mântuitorului,carezice:fericiţiceisăracicuduhul,căaceloraesteÎmpărăţia
cerurilor(MateiV,3).

-PENTRUAVVAISIDORPREOTUL-

1.SespuneadespreavvaIsidorpreotulcăavenitodatăunfratecasă-lcheme
laprânz.Iarbătrânuln-asuferitsămeargă,zicândcăAdamdemâncarefiind
amăgit,afarădinrais-asălăşluit.I-azisluifratele:tuîncătetemisăieşidin
chiliata?Iareliarăşii-azis:fiule,mătemcădiavolul,răcnindcaunleu,caută
pecinesăînghită(IPetruV,8.).Şidemulteoriziceacădacăcinevasevadape
sinelabăuturadevin,nuvascăpadebântuialagândurilor.CăşiLot,silitfiind
defetelelui,s-aîmbătatdevinşiprinbeţiediavolulsprepăcatulcelfărăde
legelesnel-agăsit(Facere19,33,35).
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 2.Zis-aavvaIsidor:dacăîmpărăţiacerurilorpofteşti,defaimăbaniişide
dumnezeiascarăsplătireteţine.

 

3.Zis-aiarăşi:atrăidupăDumnezeu,estecuneputinţădacăveifiiubitorde
dezmierdărişiiubitordeargint.

 

4.Zis-aiarăşi:dacădupălegevănevoiţipostind,nuvămândriţi.Iardacă
pentruaceastavălăudaţi,maibinesămănâncecarne,decâtsăseîngâmfezeşi
săselaudecineva.

 

5.Zis-aiarăşi:trebuieuceniciişicapeniştepărinţisăiubeascăpeceicu
adevăratdascăli,şicadeniştestăpânisăseteamă.Şinicipentrudragostesă
nuslăbeascăfrica,nicipentrufricăsănuînnegreascădragostea.

 

6.Zis-aiarăşi:dacăpofteştimântuirea,fătoateceleceducladânsa.

 

7.SespuneadespreavvaIsidor,căducându-sevreunfrateladânsul,fugeamai
înăuntrulchiliei.Şiîiziceaufraţii:avvo,ceesteaceastacefaci?Şizicea:aunuşi
fiarelefugindînvizuinilelor,scapă?Acestealeziceapentrufolosulfraţilor.

 

8.Povestit-aunbătrân,căînvremeamareluiIsidor,preotulSchitului,eraun
fratediacon,pecarepentrumultaluifaptăbunăvreasă-lfacăpreot,casă
rămânăînloculluidupămoarte.Iarel,dinevlavie,nus-aatinsdehirotonie,ci
arămasdiacon.Deci,peacesta,dinbântuialavrăjmaşului,l-azavistuit
oarecaredinbătrânişitoţifiindînbisericăpentruslujbă,mergândbătrânula
puspeascunscarteasaînchiliadiaconuluişivenindavestitluiavvaIsidor,
zicând,căoarecaredinfraţii-afuratcartea.Şimirându-seavvaIsidor,azis:
niciodatăcevadeacestfelnus-afăcutînSchit.Deci,azispreotuluibătrânul
acelacareapuspeascunscartea:trimitedoidinpărinţicumine,casăcercăm
chiliile.Decimergând,întâiaupipăitprinchiliilecelorlalţi.Şipeurmăauvenit
lachiliadiaconului,şigăsindacoloaceacarte,auadus-olapreotînbisericăşi



110

auspusundeaugăsit-o,fiinddefaţăşidiaconulşiauzind.Iarelafăcutmetanie
înainteaatotnorodul,luiavvaIsidor,zicând:amgreşit,dă-micanonşii-audat
canontreisăptămânisănuseprecestuiască.Decivenindfratelelaslujbăsta
înainteabisericiişicădeaînainteaatotnorodulzicând:iertaţi-mă,căamgreşit!
Iardupătreisăptămâniafostprimitlaîmpărtăşanie.Şiîndatăs-aîndrăcit
bătrânulcareîlnăpăstuiseşiaînceputasemărturisistrigândşizicând:am
năpăstuitperobulluiDumnezeu.Şifăcându-serugăciunedetoatăbiserica
pentrudânsul,nusetămăduia.AtuncimareleIsidorazisînainteatuturor
fraţilor:roagă-tepentrudânsul,cătuaifostnăpăstuit!Şidacănuprintine,
apoiniciprinaltulnusetămăduieşte.Şirugându-seel,îndatăs-afăcutsănătos
bătrânul.

-PENTRUAVVAIOANPERSUL-

1.Povestit-aunuldinpărinţidespreavvaIoanpersul,cădindarulluicelmult,
întrupreaadâncănerăutateavenit.CăacestapetreceaînArabiaEgiptuluişi
s-aîmprumutatodatădelaunfratecuungalbenşiacumpăratinsălucreze.Şi
avenitunfraterugându-seşizicând:dăruieşte-mi,avvo,puţininsă-mifacun
leviton!Şii-adatcubucurie.Asemeneaîncăşialtulavenitrugându-se:dă-mi
puţinin,să-mifacofotă!Şii-adatşiluiasemenea.Şialţiicerând,daînscurtcu
bucurie.Laurmăvinestăpânulgalbenului,cerându-l,şii-azisluibătrânul:mă
ducşiţi-laduc.Şineavânddeundesă-ldea,s-asculatsăseducălaavvaIacov
aldiaconului,săseroagesă-ideabanul,casăplăteascăfratelui.Şimergând,a
găsitungalbenjospepământ,şinus-aatinsdedânsul.Şifăcândrugăciune,s-a
întorslachiliasa.Şiavenitfrateleiarăşisupărându-lpentruban.Şii-azis
bătrânul:eunegreşitportgrijăşimergândiarăşiagăsitbanuljosundeera,şi
făcândrugăciunes-aîntorslachiliasa.Şiiată,asemeneaavenitfratelecelceîl
supăraşii-azisbătrânulcănegreşitdeaceastădatăîladuce.Şisculându-se
iarăşiavenitlaacellocşil-agăsitacolostând.Şifăcândrugăciune,l-aluat,şia
venitlaavvaIacov,şii-azis:avvo,venindlatine,amgăsitbanulacestapecale.
Deci,ajutăşivesteşteînenorie,nucumval-apierdutcineva,şidesevagăsi
stăpânullui,dă-l.Decimergândbătrânul,treizileavestitşinimeninus-agăsit,
caresăfipierdutbanul.AtunciazisbătrânulcătreavvaIacov:deci,dacă
nimeninul-apierdut,dă-lacestuifrate,căîisuntdatorluişi,venindsăiaude
latinemilăşisăplătescdatoria,l-amgăsit.Şis-aminunatbătrânul,cumfiind
datorşigăsind,nul-aluat,să-lfidat.Şiaceastaîncăeramirarededânsul,căde
veneacinevasăseîmprumutedelaeldecevacândva,nusingurda,cizicea
fratelui:du-te,ia-ţiţieoriceaitrebuinţă!Şidacăaducea,îizicea:pune-liarăşi
lalocullui!Iardacănimicnuaduceacelcealuat,nimicnu-izicea.
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2.SespuneadespreavvaIoanpersulcăvenindladânsulnişteoamenirăi,a
adusligheanşiserugasălespelepicioarele,iaraceiacucernicindu-se,au
începutasepocăi.

 

3.Zis-acinevaluiavvaIoanpersul:atâtaostenealăam făcutnoipentru
Împărăţiacerurilor,oareputemsăomoştenim?Şiazisbătrânul:eucredcăvoi
moşteniIerusalimulceldesus,careestescrisînceruri(EvreiXII22–23.).Căci
credinciosestecelceafăgăduit(EvreiX,23.).Şipentrucesănucred?Iubitor
destrăinicaAvraamm-amfăcut,blândcaMoise,sfântcaAaron,răbdătorca
Iov,smeritcugetătorcaDavid,pustniccaIoan,jalniccaIeremia,învăţătorca
Pavel,credincioscaPetru,înţeleptcaSolomon.Şicredcatâlharul,căCelce
mi-adăruitacesteapentruaSabunătate,şiÎmpărăţiami-ovada!

-PENTRUAVVAIOANTEBEUL-

SespuneapentrucelmicIoantebeul,uceniculluiavvaAmmoi,cădoisprezece
aniafostslujindbătrânuluicânderabolnavşicudânsuleraşezândpehararşi
bătrânulîltreceacuvederea.Şimăcarcămults-aostenitcudânsul,niciodată
nui-azis:mântuieşte-te!Iarcândvreasăsesăvârşească,şezândbătrânii,l-au
apucatdemânăşii-auzis:mântuieşte-te,mântuieşte-te!Şil-aîncredinţat
bătrânilor,zicând:acestaîngereste,nuom!

-PENTRUAVVAIOAN,UCENICULLUIAVVAPAVEL-

SespuneadespreavvaIoan,uceniculluiavvaPavel,căaveamareascultare.Că
erauîntr-unlocmormânturişilocuiaacolooleoaică;iarbătrânulavăzutîn
loculacelabalegidebouşizicealuiIoansăseducăsăleaducă.Iareli-azis:
darcevoiface,avvo,pentruleoaică?Bătrânulglumindazis:devaveniasupra
ta,leag-oşioaduaici!Deci,s-adusfrateleacolosearaşiiatăavenitleoaica
asupralui.Iarel,dupăcuvântulbătrânului,s-arepezitsăoprindăşiafugit
leoaica.Şialergânddupăea,zicea:aşteaptăpărintelemeusăteleg.Şi
prinzând-oalegat-o.Şisenecăjeabătrânulşişedeaaşteptându-l.Şiiatăavenit,
ţinândleoaicalegată.Văzândbătrânul,s-aminunat.Şivrândsă-lsmerească,l-a
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lovitzicând:nebunule!Câinenebunmi-aiadusaici?Şiadezlegat-oîndată
bătrânulşiaslobozit-osăseducă.

-PENTRUAVVAISAACTEBEUL-

1.S-adusodatăavvaIsaactebeullaochinovieşiavăzutpeunfratecăagreşit
şil-aosândit.Iardupăceaieşitlapustie,avenitîngerulDomnuluişiastat
înainteauşiichilieilui,zicând:nutelassăintri.Iarelserugazicând:careeste
pricina?Şirăspunzândîngerul,i-azis:Dumnezeum-atrimis,zicând:spune-i
Lui,undeporunceştisăpuipefratelecelgreşit,pecarel-aijudecat?Şiîndată
s-apocăit,zicând:amgreşit,iartă-mă!Şiazisîngerul:scoală-te,te-aiertat
Dumnezeu!Darpăzeşte-tedeacumînaintesănujudecipecinevamaiînainte
dea-ljudecaDumnezeu.

 

2.SespuneadespreavvaApollo,căaveaunucenic,anumeIsaac,pedepsit
desăvârşitlatotlucrulbun.ŞiacâştigatlinişteadumnezeieştiiLiturghiişicând
ieşealabiserică,nulăsapenimenisă-iiasăîncale.Căeracuvântulluiacesta,
cătoatesuntbunelavremealor,căvremeestelatotlucrul(EclesiastulIII,1).
Şidupăceieşeadelabiserică,caşicumarfifostizgonitdefoc,aşafugea,
căutândsăajungălachiliasa.Şidemulteorisedafraţilordinbisericăcâteun
pesmetşicâteunpahardevin,darelnulua,nulepădândblagosloveniafraţilor
ciţinândlinişteabisericii.Şis-aîntâmplatdeazăcuteldeboalăşiauzindfraţii,
auvenitsă-lcerceteze.Şişezândfraţii,l-auîntrebat,zicând:avvoIsaac,pentru
cedupăieşireadinbisericăfugidefraţi?Şiaziscătreei:nufugdefraţicide
reauameşteşugireadracilor.Cădevaţinecinevafăclieaprinsăşidevazăbovi
stândînvânt,sestingedevânt.Aşaşinoi,luminaţifiinddeSfântulDuhîn
vremeaSfinteiLiturghii,devomzăboviafarădinchilie,niseîntunecămintea.
AceastaafostpetrecereacuviosuluiavvaIsaac.

-PENTRUAVVAIOSIFTEBEUL-

AzisavvaIosiftebeul:treicetesuntcinstiteînainteaDomnului:cândomuleste
bolnavşiiseadaugăispiteşicumulţumireleprimeşte.Iaradouaestecând
cinevaîşifacetoatelucrurilesalecurateînaintealuiDumnezeuşinuaunimic
omenesc.Iaratreia,cândcinevaşadesubsupunereaunuipărinteduhovnicesc



113

şiselepădădetoatevoilesale.Aceastaareocununămaimult,dareuamales
boala.

-PENTRUAVVAILARION-

AmersavvaIlariondinPalestina,înmunte,laavvaAntonie.Şii-azisluiavva
Antonie:bineaivenit,luceafărulecelcerăsaridimineaţa!Şii-azisavvaIlarion:
paceţie,stâlpuledeluminăcareluminezilumea!

-PENTRUAVVAISHIRION-

FraţiipărinţiaiSchituluiauproorocitpentruneamulceldepeurmă.Ceam
lucratnoi?,ziceauei.Şirăspunzândunuldinei,marecuviaţaşicunumele,
avvaIshirion,azis:noiporuncileluiDumnezeule-amfăcut.Şirăspunzând
fraţiiauzis:darceidupănoi,oarecevorface?Şiazis:vorsăvinălajumătatea
lucruluinostru.Şiauzisfraţii:darceidupădânşii?AzisavvaIshirion:nuau
nicidecumlucruceiaineamuluişirânduluiaceluia,civasălevinălorispită.Şi
ceicesevoraflalămuriţiînvremeaaceea,maimarişidecâtnoişidecât
părinţiinoştrisevorafla.

X.ÎNCEPUTULSLOVEIC

-PENTRUAVVACASIAN-

1.Povestit-aavvaCasian:ne-amduseuşiSf.GhermanînEgipt,launbătrânşi
primindu-neîngazdă,afostîntrebatdenoi:pentruceînvremeaprimirii
fraţilorcelorstrăini,canonulpostuluinostru–precumamluatînPalestina–
nu-lpăziţi?Şiarăspunszicând:postultotdeaunacumineeste,iarpevoiavă
ţinetotdeaunacumine,nupot.Şipostuladevăratestelucrulşidetrebuinţăşi
denevoie,însăalvoinţeinoastreesteiarîmplinireadragostei,denevoieocere
legealuiDumnezeu.PrinvoidarprimindpeHristos,suntdatorcutoatăsilinţa
să-Lodihnesc.Iardupăcevăvoipetrecepevoi,canonulpostuluipotiarăşisă-l
câştig.Căcinupotfiiinunţiisăpostească,câtăvremeestemirelecudânşii.Iar
cândsevaluadeladânşiimirele,atuncicuslobozirevorposti(Mat.IX,15;
MarcuII,19;LucaV,34).
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 2.Acelaşiaziscăeraunbătrânşiîislujeaosfântăfecioară,iaroameniiziceau:
nusuntcuraţi.Şiaauzitbătrânul.Decicânderasăsesăvârşească,azis
părinţilor:dupăcemăvoisăvârşi,răsădiţitoiagulmeulamormânt.Şidacăva
odrăslişivafaceroade,săştiţicăsuntcuratcudânsaiardenuvaodrăslişinu
vafaceroade,săcunoaşteţicăamcăzutcudânsa.Şiaurăsădittoiagulşiatreia
ziaodrăslitşiafăcutroade.ŞitoţiauslăvitpeDumnezeu.

 

3.Zis-aiarăşi:ne-amduslaaltbătrânşine-afăcutpenoideamgustatşine
îndemnadupăcene-amsăturatsămaimâncăm.Iareuzicândcănumaiputem,
elarăspuns:dareu,venindfraţii,deşaseoriampusmasaşiîndemnândpe
fiecare,împreunămâncamşiîncăîmiestefoame.Dartuodatămâncând,atât
te-aisăturatîncâtsănumaipoţimânca?

 

4.Povestit-aiarăşiacesta,căamersavvaIoan,bărbategumenaluneichinovii
mari,laavvaPaisiecaretrăiadepatruzecideaniîntr-opustiefoarteadâncăşi
cacelceaveacătredânsulmultădragosteşiîndrăznealaceadindragoste.Azis
cătreel:fugnudefraţi,cidereauameşteşugireadracilor.Şideniciunom
fiinddegrabsupărat,ceaiisprăvit?Iarelazis:decândm-am călugărit;
niciodatănum-avăzutsoarelemâncând.AzisşiavvaIoan:nicipemine
mâniindu-mă.

 

5.PeacestavvaIoan,fiindspresfârşitşivrândsăseducăcătreDumnezeucu
osârdieşivoios,l-auînconjuratfraţii,rugându-lsălelaseînlocdemoştenire
uncuvântscurtşidemântuire,princarevorputeasăsesuielasăvârşireacea
întruHristos.Iarelsuspinând,azis:niciodatăn-amfăcutvoiamea,niciam
învăţatpecinevaceeacemaiînainten-amfăcut.

 

6.Povestit-aiarăşidesprealtbătrâncareşedeaînpustiecăs-arugatlui
Dumnezeusăisedăruiascăluicaniciodatăsănudormitezecândseporneşte
vreovorbăduhovnicească,iardevaaducecinevacuvintedeclevetiresaude
vorbădeşartă,îndatăsăadoarmă,casănugusteauzurileluiacestfeldeotravă.
Şiacestaziceacădiavolulestesilitorulvorbeideşarteşiluptătorulatoată
învăţăturaduhovnicească,aducândşiacestfeldepildă.Căvorbindeu,zice,
pentrufoloscătreoarecarifraţi,deatâtasomnadâncaufostcuprinşi,încâtnici
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geneleochilornuputeausălemişte.Euvrânddarsăarătlucrareademonului,
cuvântdevorbădeşartăamaduslamijloc,decarefăcândhaz,numaidecâts-au
trezit.Şisuspinândamzis:câttimppentrulucruricereştivorbeam,ochiivoştri,
aituturordesomneraucuprinşiiarcândcuvântdeşertacurs,toţicuosârdie
v-aţideşteptat.Pentruaceea,iubiţilorfraţi,mărog,cunoaşteţilucrarea
demonuluiceluivicleanşidesineluaţiaminte,păzindu-vădedormitare,când
faceţicevaduhovnicesc,sauascultaţi.

 

7.Zis-aiarăşicăunombogat,lepădându-sedelumeşiaverilesalelasăraci
dându-le,aopritoarecespreodihnasa,nevrândsăprimeascăsmeritacugetare
ceadinlepădareaceadesăvârşităşisupunereaceaadevăratăacanonuluivieţii
deobşte.Cătrecare,celîntrusfinţiVasileagrăitînacestfel:şiaverilele-ai
pierdutşicălugărnute-aifăcut.

 

8.Azisiarăşicăerauncălugărlocuindîntr-opeşterăînpustieşiis-avestitlui
decătrerudeniileceledupătrupcătatălsăutareestesupăratdeboalăşivasă
sesăvârşească;săvinăcasă-lmoştenească.Iarelarăspunscătredânşii:eu
maiînaintedecâtacelaammuritlumii.Mortpeviunumoşteneşte.

-PENTRUAVVACRONIE-

1.UnfrateazisluiavvaCronie:spune-miuncuvânt!Şii-azisluicumcăvenind
Eliseilasunamiteancă,agăsit-opedânsaneavândsupărarecunimeni.Decia
zămislitşianăscutprinvenirealuiElisei(IVImp.4,10).I-azisluifratele:ce
estecuvântulacesta?Şii-azisbătrânulcăsufletuldesevatrezişisevastrânge
dinrăspândireşigrijăşiîşivalăsavoilesale,atunciDuhulluiDumnezeuvine
ladânsulşipoatedeaceeasănască,fiindcăestesterp.

 

2.UnfrateaîntrebatpeavvaCronie:cevoifaceuitării,careîmirobeştemintea
şinumălasăsăsimtpânăcenumăaducelaînsuşipăcatul?Şiarăspuns
bătrânul:cândauluatceidealtăseminţiechivotulpentrufaptaceareaafiilor
luiIsrail,l-autraspânăcel-auadusîncasaluiDagon,dumnezeullor.Şiatunci
acăzutcufaţaluiînjos(IÎmp.,V,2,3.).Şiazisfrateleceesteaceasta?Iar
bătrânulazis:cădevorapucasărobeascăminteaomuluicuînsăşipricinele
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sale,aşaotârăscpânăceovoraducedeasuprapatimiiceleinevăzute.Deci
într-acellocdesevaîntoarceminteaşivacăutapeDumnezeuşiîşivaaduce
amintedemuncaceaveşnică,îndatăpatimacadeşinusemaivede.Căciscris
este:cândteveiîntoarceşiveisuspina,atunciteveimântuişiveicunoaşte
undeaifost(Is.XXX,15.).

 

3.UnfrateaîntrebatpeavvaCronie:cumvineomullasmeritacugetare?Zis-a
luibătrânul:prinfricaluiDumnezeu.I-azisfratele:darprincefeldelucruvine
lafricaluiDumnezeu.I-azisbătrânul:dupăsocotealamea,desevastrângepe
sinedintotlucrulşisevadalaostenealătrupeascăşicâtvaputeaîşivaaduce
amintedeieşireaceadintrupşidejudecataluiDumnezeu.

 

4.AzisavvaCroniecădenuaduceaMoiseoilesubmunteleSinai,nuarfivăzut
foculînrug(IeşireIII.2,3).Aîntrebatfratelepebătrânul:laceseiarugul?Şi
i-azisluicărugulseialafaptaceatrupească.Căscriseste,căasemeneaeste
Împărăţiacerurilorcucomoaraascunsăînţarină(Mat.13,44).Zis-afratele
bătrânului:fărăostenealătrupeascădar,nusporeşteomullavreocinste?Zis-a
luibătrânul:cuadevăratscriseste:privindlaÎncepătorulşiSăvârşitorul
credinţei,Iisus,careînloculbucurieiceerapusăînainteaLui,arăbdatCrucea
(Evr:XII,2).ŞiiarăşiDavidzice:devoidasomnochilormeişigenelormele
dormitareşicelelalte(Psalm131,4).

 

5.Zis-aavvaCronie,căi-apovestitluiavvaIosifceldelaPilusie,acestea:
şezândeuînSinai,eraacolounfratebunşinevoitor,şilatrupcuchipfrumos.
Şivenealabisericălaslujbă,purtândohainăplinădecârpiturişiunmaforion
micşivechi.Şivăzându-lodatăaşavenindlaslujbă,i-amzis:frate,nuvezipe
fraţicumsuntcaîngeriilaslujbă,înbiserică?Cumtutotdeaunaaşaviiaici,
purtândvechituri?Iarelazis:iartă-mă,avvo,cănuamaltele!Decil-amluatîn
chiliameaşii-amdatunlevitonşioricealtlucruîimaitrebuia.Şisepurtade
acumcaşiceilalţifraţişieracuputinţăa-lvedeacapeunînger.Şiauavut
odatănevoiepărinţiisătrimităzecefraţilaîmpăratulpentruoarecare
trebuinţă.Şil-auhotărâtşipedânsulîmpreunăcuceiceerausămeargă.Iar
dupăceaauzit,afăcutmetanielapărinţi,zicând:pentruDomnul,iertaţi-mă,că
suntrobalunuiamaredinceideacoloşidemăvacunoaşte,iacălugăriadepe
mineşimăduceiarăşicasă-irobesclui.Deci,dupăceauplecatpărinţiişil-au
lăsat,amaflatpeurmădelaunulcareîlştiabine,căînvremeacânderaîn
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lume,eraeparhalpretoriilorşicasănufiecunoscutşisăaibăsupăraredela
oameni,apricinuitaceasta.Atâtasilinţăaveaupărinţiicasăfugădeslavăşide
odihnalumiiacesteia.

-PENTRUAVVACARION-

1.Zis-aavvaCarion:multeostenelitrupeştiamfăcut,maimultdecâtfiulmeu
Zahariaşin-amajunslamăsurilelui,întrusmereniaşităcerealui.

 

2.Fost-aînSchituncălugărceseziceaavvaCarion.Acestaavânddoicopii,
lăsându-ipeeilafemeiasa,s-aduslaviaţacălugărească.Iardupăovreme
făcându-sefoameteînEgipt,strâmtorându-sefemeialui,avenitlaSchit,
aducândceidoicopiicusine.Şieraunuldepartebărbăteascăşisenumea
Zaharia,iaraltuldepartefemeiască.Şişedeadepartedebătrânulînluncă.Că
esteluncăalăturideSchit,undebisericilesuntziditelaizvoareleapelor.Şi
acestobiceieraînSchit,cădeveneafemeiesăgrăiascăcuvreunfratealei,sau
cualtărudeniededeparteşezândvorbeauuniicualţii.Atunciazisfemeialui
avvaCarion:iatăte-aifăcutcălugărşifoameteeste.Cinedarvahrănicopiiităi?
I-arăspunseiavvaCarion:trimite-mi-ipeeiaici!Zis-afemeia,copiilor:
duceţi-vălatatălvostru!Decicândmergeaueilatatăllor,copilas-aîntorsla
mamă-sa,iarcopilulavenitlatatălsău.Atuncii-azisei:iatăbines-afăcut.Ia
tupecopilăşitedu,şieuiaupecopil!DeciîlcreşteaînSchit,toţiştiindcăeste
fiullui.Iardupăceavenitînvârstă,cârtires-afăcutîntrefraţipentrudânsul.
ŞiauzindavvaCarionazisfiuluisău:Zaharie,scoală-tesămergemdeaici,că
părinţiicârtesc!I-azisluitânărul:avvo,toţiştiuaicicăfiultăusunt.Iardevom
mergeaiureanupotzicecăfiultăusunt?Şii-azisbătrânul:scoală-tesă
mergemdeaici!Şis-auduslaTebaida.Iardupăceşi-auluatchilieşiauşezut
puţinezileacolo,aceeaşicârtires-afăcutpentrucopil.Atuncii-azisluitatăl:
Zahario,scoală-tesămergemlaSchit!ŞidupăceauveniteilaSchitşiautrecut
puţinezile,iarăşicârtires-afăcutpentrudânsul.AtunciZahariacopilulvenind
laiezerulceldepucioasăşidezbrăcându-se,s-apogorâtjospânălanărilelui,
cufundându-se.Şistândmultăvreme,câtputea,şi-aprăpădittrupulsău,căci
s-afăcutcaunbubos.Şiieşinds-aîmbrăcatcuhainelesaleşis-aduslatatăl
săuşiabial-amaicunoscut.ŞimergândellaSfântaÎmpărtăşiredupăobicei,
s-adescoperitSfântuluiIsidor,preotulSchituluiceeaceafăcut.Şivăzândşi
minunându-se,azis:Zahariacopilulînduminicatrecutăavenitşis-a
împărtăşitcaunom,iaracumcaunîngers-afăcut.
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-PENTRUAVVACOPRI-

1.ZiceaavvaPimendespreavvaCopri,călaatâtamăsurăavenit,încâtmăcar
căerabolnavşizăceapepat,mulţumeaşiîşiopreavoia.

 

2.Zis-aavvaCopri:fericitcelcerabdăostenealăcumulţumire.

 

3.S-auadunatodatăceidinSchit,certându-sepentruMelchisedecşiauuitatsă
chemepeavvaCopri.Maipeurmăchemându-l,îlîntrebarădeaceasta.Iarel
lovindu-sedetreioripestegură,azis:vaiţie,Coprie!Vaiţie,Coprie!Vaiţie,
Coprie!Căciceleceţi-aporuncitDumnezeusălefaci,le-ailăsatşicelecenule
ceredelatine,lecauţi.Şiauzindfraţiiacestea,aufugitlachiliilelor.

-PENTRUAVVACHIRU-

PentrugânduldesfrânăriifiindîntrebatavvaChirualexandrinul,arăspunsaşa:
dacăgândnuai,nădejdenuai.Dacăgândurinuai,faptăai.Iaraceastaestecă
celcenuseluptăcuminteaîmpotrivapăcatului,nicirăspundeîmpotrivă-i,cu
trupulîlfacepedânsul(adicăpepăcat).Căcicelcearefapte,pringândurinu
sesupără.Aîntrebatînsăbătrânulpefrate,zicând:nucumvaaiobiceisă
vorbeşticufemei?Şiazisfratele:nu!Vechişinoizugravisuntcugetelemele.
Aduceriamintesuntcelecemăsupărăşiînchipuiridefemei.Iarbătrânulazis
cătredânsul:demorţinutetemecideceiviifugişiteîndreaptămaimultspre
rugăciune.

XI.ÎNCEPUTULSLOVEIL

-PENTRUAVVALUCHIE-

AuvenitodatălaavvaLuchieceldinEnnatniştecălugăricesezicevhite,adică
rugători.Şii-aîntrebatpeeibătrânul:careelucrulmâinilorvoastre?Iareiau
zis:noinupipăimlucrulcumâinile,ciprecumziceapostolul,neîncetatne
rugăm(I.Tes.V,17).Şiazisbătrânul:numâncaţi?Şiauzis:da,mâncăm.Şile-a
zislor:apoicândmâncaţi,cineseroagăpentruvoi?Iarăşile-azislor:nu



119

dormiţi?Şiauzis:da,dormim.Şiazisbătrânul:apoicânddormiţi,cinese
roagăpentruvoi?Şinuaugăsitsă-irăspundălaaceasta.Şile-azislor:
iertaţi-mă,iatănufaceţicumziceţi.Iareuvăarătvouăcălucrândlucrulcu
mâinilemele,neîncetatmărog.ŞedcuajutorulluiDumnezeu,muindu-mi
puţinelesmicelealemeleşiîmpletindu-lefunie,zic:miluieşte-mă,Dumnezeule,
dupămareamilaTaşidupămulţimeaîndurărilorTale,ştergefărădelegeamea!
(Psalm50).Şile-azislor:nuesterugăciuneaceasta?Şiauzisei:este.Şia
adăugatbătrânul:cândpetrectoatăziualucrândşirugându-mă,facmaimult
saumaipuţindecâtşaisprezecebani.Şidaudintr-înşiilauşădoişiceilalţiîi
cheltuiesclamâncare.Şiseroagăpentruminecelceiadoibani,cândmănânc
saudorm.ŞicudarulluiDumnezeuseîmplineştelaminecuvântulacelacezice:
neîncetatvărugaţi!

-PENTRUAVVALOT-

1.AvenitunuldinbătrânicătreavvaLot,laluncaceamicăcesecheamăalui
Arsenieşis-arugatluipentruochilieşii-adat-o.Şierabătrânulneputinciosşi
l-aodihnitpeelavvaLot.ŞidacăveneacarevalaavvaLot,îlfăceademergeaşi
labătrânulcelneputincios.Deci,aînceputalegrăilorcuvintede-aleluiOrigen
şisenecăjeaavvaLot,zicând:nucumvavorsocotipărinţiicăşinoisuntemaşa?
Dara-lscoatepedânsuldinloc,setemeapentruporuncă.Şisculându-seavva
Lot,avenitcătreavvaArsenieşii-apovestitluidesprebătrân.Şii-azisluiavva
Arsenie:nu-lizgonipedânsul,cizi-ilui:iatădincelealeluiDumnezeu
mănâncă,beaprecumvoieşti,numaicuvântulacestasănu-lgrăieşti.Şideva
voi,sevaîndrepta,iardenuvavoisăseîndreptesigur,sevaîndemnasăse
ducădeacolo,şinudelatinesevafacepricina.DecimergândavvaLot,afăcut
aşa.Şibătrânuldacăaauzitaceasta,nuvoiasăseîndrepteze,ciaînceputsăse
roage,zicând:pentruDumnezeu,trimeteţi-mădeaicicănumaipotsuferi
pustia!Şiaşa,sculându-se,aieşit,petrecându-secudragoste.

 

2.Povestit-aoarecinedespreunfrate,carecăzuseînpăcat,cămergândella
avvaLotsetulburaintrândşiieşind,neputândsăşadă.Şii-azislui,avvaLot:
ceai,frate?Iarelazis:păcatmareamfăcutşinupotsă-lspunpărinţilor.I-azis
luibătrânul:mărturiseşte-lmieşieuîlvoipurtapeel!Atuncii-azislui:în
desfrânareamcăzutşiamjefuitcasădobândesclucrul.Şii-azisluibătrânul:
îndrăzneşte,căestepocăinţă!Du-teşişeziînpeşterăşiposteştedouăzecide
zileşieuvoipurtacutinejumătateapăcatului!Deci,dupăces-auîmplinittrei
săptămâni,s-aîncredinţatbătrânulcăaprimitDumnezeupocăinţafratelui.Şia
rămas,supunându-sebătrânuluipânălamoartealui.
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-PENTRUAVVALONGHIN-

1.AîntrebatodatăavvaLonghinpeavvaLuchiedespretreigânduri,zicând:
voiescsămăînstrăinez.I-azisluibătrânul:denu-ţiveistăpânilimbanueşti
străin,oriundeveimerge.Decişiaicistăpâneşte-ţilimbaşieştistrăin.I-azis
luiiarăşi:voiescsăpostesc!I-arăspunsluibătrânul:zis-aIsaiaproorocul:de
veiîncovoiacapeunlanţşicapeunbelciuggrumazultău,niciaşanuseva
chemapostprimit(Isaia51,5).Cimaivârtosstăpâneştegânduriletalecele
rele.I-azisluiatreiaoară:voiescsăfugdeoameni.Răspuns-abătrânul:denu
veiisprăviaceastamaiîntâicuoamenii,nicideosebinupoţisăoisprăveşti.

 

2.AvvaLonghinfiindodatăbolnav,ziceaîntrusine:zacişimori.Iarde-mivei
ceresămănâncifărăvreme,nicihranaceadetoatezilelenu-ţivoida.

 

3.S-aîntrebatavvaLonghin:carefaptăbunăestemaimaredecâttoate
celelalte?Şiazis:socotesccăprecummândriaestemaimaredecâttoate
patimile,încâtapututsăsurpepeuniişidincer,aşaşismeritacugetareeste
maimaredecâttoatefaptelebune,pentrucăpoatesăscoatăpeom din
adâncuri,măcardearfipăcătoscaundrac.PentruaceeaşiDomnulmaiînainte
detoţifericeştepeceisăracicuduhul.

 

4.Ofemeieavândpatimălasân,caresecheamăcarchin,auzinddeavva
Longhin,acăutatsăseîntâlneascăcudânsul.Decişedeaellasemnulal
nouăleadelaAlexandria.Şicăutândfemeia,s-aîntâmplatfericitulacelade
adunalemnepelângămare.Şigăsindu-lpeel,i-azislui:avvo,undelocuieşte
avvaLonghin,robulluiDumnezeu?–neştiindcăeleste.Iareli-arăspuns:ce
voieştidelaînşelătorulacela?Nuteduceladânsul,căciesteamăgitor!Darce
esteceeaceai?Iarfemeiai-aarătatpatimaşifăcândelsemnulcruciipeste
loculacela,aslobozit-ozicând:du-teşiDumnezeutevatămădui,căciLonghin
cunimicnupoatesătefolosească!Decis-adusfemeia,crezândcuvântulluişi
s-atămăduitîndată.Dupăacesteapovestindeacătreoarecarelucrulşi
semnelebătrânuluispunându-le,apriceputcăelesteavvaLonghin.
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5.Altădatăiarăşii-auadusluiuniipeunîndrăcit.Iarelziceacătredânşii:eu
n-amcesăfac.CimergeţimaibinelaavvaZinon.Apoicândaînceputavva
Zinonsăizgoneascădiavolul,aînceputastrigadiavolul:acumsocoteşti,avvo
Zinon,căpentrutineies?IatăavvaLonghinseroagăacoloîmpotrivameaşi
temându-măderugăciunilelui,ies,căaltfelţienu-ţidamrăspuns.

 

6.Zis-aavvaLonghincătreavvaAcachie:femeiaatuncicunoaştecăazămislit,
cândisevaoprisângele.Aşadarşisufletul,atuncicunoaştecăaprimitDuh
Sfânt,cândisevoropripatimilecelececurgjosdintr-însul.Iarcâtăvreme
petreceîntr-însele,cumpoatesăsemăreascăîndeşert,căestefărăpatimă?Dă
sângeşiiaDuh!

XII.ÎNCEPUTULSLOVEIM

-PENTRUAVVAMACARIEEGIPTEANUL-

1.Povestit-adespresineavvaMacarie,zicând:cânderammaitânărşişedeam
lachilieînEgipt,m-auapucatşim-aufăcutclericînsat.Şinevrândsăprimesc,
amfugitlaaltloc.Şiavenitlamineunmireancucernicşiluarucodeliamea
şi-mislujeamie.Apois-aîntâmplatdinispitădiavoleascădeacăzutînpăcato
fatăşiluândînpântece,eraîntrebatădeestecelceafăcutaceasta.Iareazicea:
pustnicul!Iareiieşind,m-auprinsînsatşiauspânzuratdegrumajiimeioale
afumateşiurechidevaseşim-aupurtatînvileagprinsatpeuliţă,bătându-mă
şizicând:acestcălugărastricatpefatanoastră,luaţi-l,luaţi-l!Şim-aubătut
încâtpuţinden-ammurit.Şivenindunuldinbătrâni,azis:pânăcândbateţipe
acestcălugărstrăin?Iarcelce-mislujea,urmadupămineruşinându-se,căci
erauocărându-lpeelfoarteşizicând:iatăsihastrulpecaretuîlmărturiseai,ce
afăcut!Şiauzispărinţiiei:nu-lslobozimpânăcenuvadachezăşiecăova
hrănipedânsa.Şiamzisslujitoruluimeuşim-aluatînchezăşie.Şimergândla
chiliamea,amdatluicâtecoşniţeaveam,zicându-i:vinde-leşiledăfemeii
melesămănânce!Şiziceamîngândulmeu:Macarie,iatăţi-aigăsitţiefemeie.
Trebuiesălucrezipuţinmaimultcasăohrăneşti.Şilucramziuaşinoapteaşiîi
trimeteamei.Şicândavenitvremeaticăloasăsănască,apetrecutmultezile
chinuindu-seşinunăştea.Şii-auzisei:ceesteaceasta?Iareaazis:euştiucă
pepustniculacelal-amnăpăstuitşimânjindl-amînvinuit.Elnuestevinovat,ci
cutaretânăr.Şivenindcelceîmislujeabucurându-se,ziceacăn-apututsă
nascăfataaceeapânăcenuamărturisitzicândcănuarevinăpustnicul,cia
minţitasupralui.Şiiată,totsatulvasăvinăaicicuslavăşisăsepocăiască
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înainteata.Iareuauzindacestea,casănumăsupereoamenii,m-amsculatşi
amvenitaicilaSchit.Acestaesteînceputulpriciniipentrucareamvenitaici.

 

2.Venit-aodatăMacarieegipteanuldelaSchitlamunteleNitriei,lapomenirea
luiavvaPamvo.Şii-auzisluibătrânii:părinte,spunevreuncuvântfraţilor.Iară
elazislor:euîncănum-amfăcutcălugăr,daramvăzutcălugări.Căcişezând
euodatăînchilielaSchit,măsupăraugândurileşiîmiziceau:du-teînpustieşi
veziceveiaflaacolo!Deciamrămasluptându-măcugândulcinciani,zicând:
nucumvadeladiavolulesteaceasta?Şidacăazăbovitgândul,m-amdusîn
pustieşiamaflatacolouniezerdeapăşiostrovînmijloculluişiauvenit
fiarelepustieisăbeaapădintr-însul.Şiamvăzutînmijlocullordoioamenigoi
şis-aînspăimântattrupulmeu,căciamsocotitcumcăsuntduhuri,iareidacă
m-auvăzutînspăimântat,augrăitcătremine:nuteteme,căcişinoioameni
suntem.Şiamzislor:deundesunteţişicumaţivenitînpustiaaceasta?Iarei
aurăspuns:delachinoviesuntemşine-amînţelesîntrenoişiamieşitaici.Şi
iatăavempatruzecideanişiunuldinnoiesteegiptean,iarcelălaltestelibian.
Şim-auîntrebatşieizicând:cumseaflălumea,devineapalavremeasaşide
arelumeaîndestulareasaşiamzislor:are.Şieui-amîntrebatcumpotsămă
faccălugărşieimi-aurăspuns:denusevalepădacinevadetoatealelumii,nu
poatesăfiecălugăr.Şiamzislor:eusuntslabşinupotcavoi.Iareimi-auzis:
dacănupoţicanoi,şeziînchiliataşi-ţiplângepăcateletale.Şii-amîntrebat:
cândsefaceiarnănurăciţi?Şicândsefacearşiţă,nuseardtrupurilevoastre?
Iareimi-auzis:Dumnezeune-afăcutnouăiconomiaaceasta,încâtniciiarna
nurăcim,nicivaranunevatămăarşiţa.Pentruaceastaamzisvouăcănum-am
făcutcălugăr,ciamvăzutcălugări.Iertaţi-mă,fraţilor!

 

3.AvvaMacarielocuiaodatăînpustiaceamareşipetreceanumaielsingur,iar
maijoseraaltăpustieîncarelocuiaumaimulţifraţi.Şiluaseamabătrânulla
caleşiavăzutpesatanavenindînchipdeomcasătreacăpeacolo.Şisearăta
căpoartăohainădeincumultegăurişilafiecaregaurăeraspânzuratăcâteo
tigvuliţă.Şii-azisluimarelebătrân:undeteduci?Şii-arăspuns:măducsă
aducamintefraţilor.Iarbătrânuli-azis:şilaceîţitrebuieţieacestetigvuliţe?
Şiazis:bucateducfraţilor.Iarbătrânulazis:dartoateacestea?Şiarăspuns:
da,căcidenuvaplăceacumvauna,îiaducaltaiardacăniciaceasta,îidaualta
şinegreşitdintreacesteamăcarunaîivaplăcealui.Şiacesteazicând,s-adus.
Iarbătrânularămaspândindcăilepânăceiarăşis-aîntorsacela.Şivăzându-l
peelbătrânul,i-azis:mântuieşte-te!Iarelarăspuns:cumsepoatecasămă
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mântuiesc?I-azisluibătrânul:pentruce?Iarelazis:căcitoţimis-aufăcut
sălbaticişinimeninumărespectă.I-azisluibătrânul:darniciunprietennu
maiaiacolo?Iareli-arăspunslui:baamacolonumaiuncălugărprietenşi
numaielmărespectăşicândmăvedeseînvârtecaovârtelniţă.I-azislui
bătrânul:şicumsenumeştefrateleacela?Iarelazis:Teopempt.Şizicând
acestea,s-adus.Şisculându-seavvaMacarie,s-adusînpustiaceamaidinjos.
Şiauzindfraţii,luândstâlpăridefinic,auieşitînîntâmpinarealui.Şifiecarese
gătea,socotindcăladânsulvasăgăzduiascăbătrânul.Iarelaîntrebatcineeste
celcesenumeşteTeopemptînmunteleacelaşigăsindu-laintratînchilialui.
IarTeopemptl-aprimitpeelcubucurie.Dupăceaînceputarămânesingurcu
dânsul,i-azisbătrânul:cumteafli,frate?Iarelazis:curugăciuniletale,bine.A
zisbătrânul:nucumvateluptăgândurile?Elarăspuns:acumbinesunt:căcise
sfiasă-ispună.I-azisluibătrânul:iată,câţianimănevoiescşisuntcinstitde
toţişipeminebătrânulmăsupărăduhulcurviei.ArăspunszicândşiTeopempt:
crede-mă,avvo,căşipemine.Iarbătrânulpricinuiacăşialtegânduribat
războicudânsul,pânăsă-lfacăsămărturisească.Apoii-azislui:cumposteşti?
Iareli-arăspuns:pânălaalnouăleaceas.I-azisluibătrânul:posteştepână
searaşitenevoieşteşiciteştederostdinEvanghelieşidincelelaltescripturi.Şi
de-ţivavenivreungând,niciodatăsănuaiamintejos,citotdeaunasus.Şi
îndatăDomnulîţiajută.Şipunândlacalebătrânulpefratele,aieşitiarăşila
pustiasa.Şiluândseama,iaravăzutpediavolulacelaşii-azislui:undeteduci
iarăşi?Iarelarăspuns:săaducamintefraţilor;şis-adus.Iardupăceiarăşis-a
întorsi-arăspunsluisfântul:cumsuntfraţii?Iarelazis:rău.Iarbătrânulazis
iarăşi:pentruce?Iarelazis:sălbaticisunttoţişiceamaimarerăutateestecă
şiacelapecareîlaveamprietenşimăascultaşielnuştiudeundes-arăzvrătit
şinicielnumisemaiapleacă,cidecâttoţimaisălbatics-afăcut.Şim-amjurat
sănumaicalcpeacolofărănumaidupăcevatreceovreme.Şiaşazicânds-a
dus,lăsândpebătrân.Iarsfântulaintratînchiliasa.

 

4.S-adusavvaMacariecelmarelaavvaAntonieînmunteşibătândînuşalui,a
ieşitladânsulşii-azis:tucineeşti?Iarelazis:eusuntMacarie.Şiîncuinduşa
aintratşil-alăsatpeel.Şivăzândrăbdarealui,i-adeschisşiglumindcudânsul
zicea:demultăvremedoreamsătevăd,auzindceledespretine.Şigăzduindu-l,
l-aodihnit,căcieratruditdemultăosteneală.Iardupăces-afăcutsearăşi-a
muiatlui-şiavvaAntoniestâlpăridefinic.Şii-azisluiavvaMacarie:
porunceştecasă-mimoişieupentrumine.Iarelazis:moaie-ţi.Şifăcândo
legăturămare,amuiat-o.Şişezânddecuseară,vorbinddespremântuirea
sufletelor,împletea,şifuniasepogorapefereastrăînpeşteră.Şiintrând
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dimineaţafericitulAntonie,avăzutmulţimeaîmpletituriiluiavvaMacarieşi
zicea:multăputereiesedinmâinileacestea.

 

5.SpuneaavvaMacariecătrefraţidesprepustiireaSchitului:cândveţivedea
căsezideştechilieaproapedeluncă,săştiţicăaproapeestepustiirealui;când
veţivedeacopaci,săştiţicălângăuşieste;cândveţivedeacopii,luaţi-vă
cojoacelevoastreşifugiţi!

 

6.Ziceaiarăşi,vrândsămângâiepefraţi:avenitaiciuncopilîndrăcitcumama
luişiziceamameisale:scoală-tebătrâno,sămergemdeaici.Iareaazis:nupot
sămergpejos.Iarcopilulazisei:teduceu.Şim-ammiratdevicleşugul
diavolului,cumvoiasă-iizgoneascăpeeideacolo.

 

7.SpuneaavvaSisoe:cânderamînSchitcuMacarie,ne-amsuitsăsecerămcu
dânsulşapteinşi.Şiiatăovăduvăeraadunândînurmanoastrăspiceşinu
încetaplângând.Deciachematbătrânulpestăpânulţarineişii-azis:ceare
babaaceasta,cătotdeaunaplânge?I-azislui:bărbatuleiaveaunamanetal
oarecăruişiamuritdenăprasnăşinui-aspusundel-apus.Şivoieştestăpânul
amanetuluisăoiapedânsaşipefiiieirobi.I-azisluibătrânul:zi-isăvinăla
noi,undeneodihnimdearşiţă.Şivenindfemeia,i-aziseibătrânul:ceplângi
aşatotdeauna?Şiazis:bărbatulmeuamuritluândamanetuloarecăruiaşin-a
spuscândamuritundel-apus.Şiazisbătrânulcătredânsa:vino,arată-mi
undel-aiîngropat!Şiluândpefraţicudânsul,aieşitcueaîmpreună.Şivenind
laloculacela,aziseibătrânul:du-telacasata!Şirugându-seei,l-achemat
bătrânulpemort,zicând:cutare,undeaipusamanetulcelstrăin?Iarel
răspunzând,azis:încasameaesteascuns,subpicioarelepatului.Şii-azislui
bătrânul:dormiiarăşipânălaziuaînvierii.Şivăzândfraţii,defricăaucăzutla
picioarelelui.Şile-azislorbătrânul:nupentrumines-afăcutaceastacăci
nimicnusunt,cipentruvăduvăşipentrucopiiiceisăraciafăcutDumnezeu
lucrulacesta.Însăacestaestelucrulcelmare,căciDumnezeuvoieştesufletul
fărădepăcateşioricevacerevalua.Şivenindavestitvăduveiundeestepus
amanetul.Iarealuându-l,l-adatstăpânuluiluişişi-aizbăvitfiiisăişitoţiceice
auvăzutauslăvitpeDumnezeu.
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8.SpuneaavvaPetrudespresfântulMacarie,cămergândodatălaunpustnicşi
găsindu-lpătimind,l-aîntrebatcepofteştesămănânce,fiindcănimicnueraîn
chilialuişizicândacela:puţinăpâineproaspătă,n-apregetatviteazulsă
meargălaAlexandriaşisădeaceluicepătimea.Şilucrudemirarecănimănui
nus-afăcutarătat.

 

9.Zis-aiarăşi,fiindcăcunerăutatesepurtaavvaMacariecutoţifraţii,i-auzis
luiunii:pentrucetefacipetineaşa?Iarelazis:doisprezeceaniamslujit
Domnuluimeucasă-midăruiascădarulacestaşivoitoţimăsfătuiţisă-llepăd?

 

10.SespuneadespreavvaMacarie,căatuncicândseîntâmplaaficufraţii,îşi
punealui-şihotar,cădesevaaflavinpentrufraţi,săbea;darînlocdeun
pahardevin,ozisănubeaapă.Decifraţii,pentruodihnă,îidaului.Iar
bătrânulcubucurielua,capesine-şisăsechinuiască.Iaruceniculluiştiind
lucrul,ziceafraţilor:pentruDomnul,nu-idaţilui,căciînchilievreasăse
chinuiască!Şiînştiinţându-sefraţii,nu-imaidădeauvin.

 

11.Trecândodatădelaluncălachiliasa,avvaMacarieduceasmiceledefinic,
şiiatăl-aîntâmpinatpeeldiavolulpecalecusecereaşivrândsă-lloveascăn-a
putut.Şii-azislui:multăsilăamdelatine,Macarie,căcinupotasuprata.Iată
oricefacişieufac.Tuposteşti,dareunicidecumnumănânc.Priveghezi,dareu
nicidecum nudorm.Numaiunaestecucaremăbiruieşti.I-azisluiavva
Macarie:careeste?Iarelzis:smereniataşipentruaceastanupotasuprata.

 

12.Întrebat-auuniidinpărinţipeavvaMacarieegipteanul,zicând:cumcând
mănâncişicândposteştitrupultăuesteuscat?Şile-azislorbătrânul:lemnul
careîntoarceuscăturileceleceard,pestetotsepârjoleştedefoc.Aşadeîşiva
curăţiomulminteasacufricaluiDumnezeu,aceastăfricăaluiDumnezeuîi
mănâncătrupullui.

 

13.SpuneauuniidespreavvaMacarieegipteanul,căsuindu-sedelaSchitşi
ducândniştecoşniţe,ostenind,aşezut;şis-arugat,zicând:Dumnezeule,Tuştii
cănumaipot!Şiîndatăs-aaflatlângărâu.
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14.EracinevaînEgiptcareaveaunfiuslăbănog.Şil-aaduspeellachilialui
avvaMacarieşilăsându-llauşăplângând,s-adusdeparte.Deciivindu-se
bătrânul,avăzutpecopilcăplângeşii-azislui:cinete-aadusaici?Şiarăspuns
copilul:tatălmeum-alepădataicişis-adus.I-azisluibătrânul:sculându-te,
du-tede-lajungepeel!Şiîndatăfăcându-sesănătos,s-asculatşiaajunspe
tatălsăuşiaşas-auduslacasalor.

 

15.AvvaMacariecelMareziceafraţilorînSchit,dupăceieşeaudinbiserică:
fugiţifraţilor!Şii-azisluicinevadinbătrâni:undeputemsăfugimmaimult
decâtînpustiaaceasta?Iarelşi-apusdegetelepegură,zicând:deaceastasă
fugiţi.Şiaintratînchiliasaşiîncuiauşaşişedea.

 

16.Zis-aacelaşiavvaMacarie:dacădojenindpecineva,teveipornispremânie,
împlineştipatimata:căcinucumvapealţiisă-imântuieştişipetinesăte
prăpădeşti.

 

17.TotacestavvaMacariefiindînEgipt,agăsitunomavândundobitocşi
furândceleceaveaspretrebuinţasa.Şielcaunstrăinstândlângăcelcefura
încărcadobitoculşicumultălinişteîlpetreceazicând:nimicnuamadusîn
lume,arătatestecăniciascoatecevadinlume,nuputem(Tim.V,7).Domnula
dat,dupăcumÎnsuşiavoit,aşas-aşifăcut.BineecuvântatDomnulpentru
toate(Iov.I,2).

 

18.Întrebat-auuniipeavvaMacarie,zicând:cumsuntemdatorisănerugăm?
Le-azislorbătrânul:nuestetrebuinţăavorbimulte,ciaîntindeadeseori
mâinileşiazice:Doamne,precumvreişiprecumştii,miluieşte!Iardeîţistă
războiasupra,zi:Doamne,ajută-mi!ŞiElştieceedefolosşifacecunoimilă.

 

19.Zis-aavvaMacarie:des-afăcutîntrutinedefăimarealaudăşisărăciaca
bogăţieşilipsacaîndestularenuveimuri.Căcicuneputinţăestecelcecrede
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bineşilucreazăcublagosloveniesăcadăînnecurăţiapatimilorşiîn
înşelăciuneadiavolilor.

 

20.SespuneacăaugreşitdoifraţiînSchitşii-adespărţitpeeiavvaMacarie

Alexandrinul12.ŞiauvenitoarecareşiauspusluiavvaMacariecelMare
Egipteanul.Iarelazis:nusuntfraţiidespărţiţi,ciMacarieestedespărţit.Căera
iubindu-lpeel.AauzitavvaMacariecăs-afăcutdespărţitdebătrânulşiafugit
înluncă.DeciaieşitavvaMacariecelmareşil-agăsitpeelrănitdeţânţarişi
i-azis:tuaidespărţitpefraţişiiatăerausăseducăînsat.Iareute-am
despărţitpetineşitucaofecioarăfrumoasăaifugitaiciîncămaraceamai
dinăuntru.Iareuchemândpefraţi,amaflatdeladânşiişimi-auspuscănici
unadintr-aceleanus-aufăcut.Vezidarşitufratenucumvate-aibatjocoritde
diavoli,căcinimicnuaivăzut?Cifămetanie(adicăpocăieşte-te)pentru
greşealata.Iarelazis:devoieştidă-micanon!Şivăzândbătrânulsmerenialui,
i-azis:du-teşiposteştetreisăptămâni,mâncândpesăptămânăodată.Căci
acestaeralucrulluitotdeauna,asepostiîntoatesăptămânile.
—————————
12AcestaesteavvaMacarieAlexandrinul,pentrucaresescrieînLavsaicon,pelângăalteleşi
aceasta,căs-auadusodatăstruguriluiavvaMacarieşipofteasă-imănâncepeei.Dar
arătându-şiînfrânareasa,i-atrimislaaltfratebolnavşicarepofteastruguri.Şiprimindu-ipe
aceştiafratele,foartes-abucurat,darnevrândnicielsă-şiîmplineascăpoftasa,i-atrimislaalt
frate,arătândcăelnuarepoftădemâncare.Iaracestaazistăinuindu-şilucrareaînfrânăriisale.
Şiacelaprimindu-i,lafelafăcutşipentrucăîipofteapeeinus-aîmpărtăşit,cilaaltfratei-a
trimis.Şiacelaasemenealaaltul.Şiaşa,lamulţifraţivenindstruguriişideniciunulmâncându-se,
maipeurmăauajunsiarăşilaavvaMacarie,neştiindfratelecelacemaiapoidecâttoţii-aprimit,
cumcădedânsulîntâis-autrimisşipentruaceastacaunmaredarluii-aadus.Iarbătrânul
cunoscându-ipeeişicercetândşiaflând,s-aminunatşiamulţumitluiDumnezeupentruacestfel
deînfrânareafraţilor.

 

21.Zis-aavvaMoisecătreavvaMacariedinSchit:voiescsămăliniştescşinu
mălasăfraţii.Şii-azisluiavvaMacarie:vădcăfireataestemolaticăşinupoţi
săîntorcivreunfrate.Devoieştisătelinişteşti,du-teînpustie,înăuntruîn
piatră(Piatraaceastaesteloc)şiacoloteveilinişti!Şiaceastafăcânds-a
odihnit.

 



128

22.Unfrates-aduslaavvaMacarieEgipteanulşii-azis:avvo,spune-micuvânt
sămământuiesc!Şii-azisbătrânul:du-telamorminteşiocărăştemorţii!Deci
ducându-sefratele,aocărâtşiaazvârlitcupietreşivenindavestitbătrânului.
Şii-azisbătrânul:nimicnuţi-augrăit?Iarelarăspuns:nu.I-azisluibătrânul:
du-teşimâineşiîislăveşte!Decimergândfratele,i-aslăvitzicând:apostolilor,
sfinţilorşidrepţilor!Şiavenitlabătrânulşii-azis:i-amslăvit.Şii-azis
bătrânul:nimicnuţi-aurăspuns?Azisfratele:nu.I-azisluibătrânul:ştiicu
câtei-ainecinstitşinimicnuţi-aurăspunsşicucâtei-aislăvitşinimicnuţi-au
grăit?Aşaşitu,dacăvoieştisătemântuieşti;fă-temort;nicinedreptatea
oamenilor,nicilaudalorsănuosocoteşti,caceimorţisăfiişipoţisăte
mântuieşti.

 

23.TrecândodatăavvaMacariecufraţiiprinEgipt,aauzituncopilzicând
mameisale:mamă,unbogatmăiubeşteşieuîlurăscşiunsăracmăurăşteşi
euîliubesc.ŞiauzindavvaMacarie,s-amirat.Şii-auzisluifraţii:ceestevorba
aceastapărinte,căte-aimirat?Şile-azislorbătrânul:cuadevărat,Domnul
nostruestebogatşineiubeştepenoişinuvoimsă-Lascultăm.Iarvrăjmaşul
nostru,diavolulestesăracşineurăşteşiiubimnecurăţialui.

 

24.Rugatu-l-apeelavvaPimencumultelacrimi,zicând:spune-miuncuvânt:
cummăvoimântui?Şirăspunzândbătrânul,i-azis:lucrulcareîlceri,s-adus
acumdelacălugări.

 

25.S-adusodatăavvaMacarielaavvaAntonie.Şidupăceavorbitcuel,s-a
întorslaSchit.Şiauvenitpărinţiiînîntâmpinarealui.Şicândvorbeauei,le-a
zisbătrânul:amzisluiavvaAntoniecănuavemprinosînloculnostru.Şiau
începutpărinţiiavorbidealtelucrurişinuaumaiîntrebatsăaflerăspunsde
labătrânul,nicibătrânulnule-aspuslor.Deciaceastaziceaunuldinpărinţi,
cumcăatuncicândvădpărinţiicănuştiufraţiisăîntrebedesprevreunlucru
defoloslor,sesilescpesinedespunînceputulcuvântului.Apoidenuîivorsili
fraţii,numaigrăiescdesprecuvântulacela,casănuseafle,căneîntrebaţifiind,
grăiesc,şisăseparăcaovorbădeşartă.
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26.AîntrebatavvaIsaiapeavvaMacarie,zicând:spune-miuncuvânt.Şii-azis
luibătrânul:fugideoameni!Zis-aluiavvaIsaia:ceesteafugideoameni?Iar
bătrânuli-azis:aşedeaînchiliataşia-ţiplângepăcateletale.

 

27.ZiceaavvaPafnutie,uceniculluiavvaMacarie:m-amrugatpărinteluimeu
zicândspune-miuncuvânt.Iarelazis:sănufacirăucuivanicisăosândeştipe
cineva.Acesteapăzeşte-leşiteveimântui.

 

28.Zis-aavvaMacarie:sănudormiînchiliafrateluicearenumerău.

 

29.Mers-auodatălaavvaMacarieniştefraţidinSchitşinuaugăsitînchilialui
nimic,decâtapăstătută.Şii-auzislui:avvo,vinosuslasatşitevomodihni.
Le-azislorbătrânul:fraţilor,ştiţipităriacutăruiadinsat?Şii-aurăspuns:da,o
ştim.Le-azislorbătrânul:şieuoştiu.Ştiţişiloculcutăruia,undeloveşterâul?
I-aurăspunslui:da,îlştim.Le-azisbătrânul:şieuîlştiu.Decicândvoiescnu
amtrebuinţădevoi,cisingurmăsui.

 

30.SespunedespreavvaMacarie,cădevenealaelvreunfratecalaunsfânt
bătrânşimarecufrică,nimicnuvorbeacuel.Iarde-iziceavreunuldinfraţi,
defăimându-l:avvo,oarecânderaicămilarşifuraisăpunşi-lvindeai,nute
băteaupăzitorii?De-iziceaacesteacineva,vorbeacuelbucurosoriceîlîntreba.

 

31.SpuneaupărinţiidespreavvaMacariecelMare,căs-afăcut,precumeste
scris,dumnezeupământesc.CăprecumesteDumnezeuacoperindlumea,aşa
s-afăcutşiavvaMacarieacoperindgreşelilecelevedea,caşicumnule-arfi
văzutşicareleauzea,caşicumnule-arfiauzit.

 

32.Povestit-aavvaBitiniecăspuneaavvaMacarie:şezândeuodatăînSchit,
s-aupogorâtdoitineristrăiniacolo.Unulaveabarbă,iarceluilaltatunci
începeasă-icrească.Şiavenitlaminezicând:undeestechilialuiavvaMacarie?
Iareule-amzis:cevoiţideladânsul?Şiauzis:auzindnoiceledespredânsulşi
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despreSchit,am venitsă-lvedem.Le-azisbătrânul:eusunt!Şiaufăcut
metaniezicând:aicivoimsăpetrecem.Iareuvăzându-igingaşişicadinpărinţi
bogaţi,le-amzis:nuputeţişedeaaici.Şiaziscelmaimare:dacănuputem
şedeaaici,neducemînaltăparte.Deciamziseuîngândulmeu:pentruceîi
izgonescsăsesmintească.Ostenealaîivafacecaeidesinesăfugă.Şile-azis
lor:veniţidevăfaceţichilii,dacăputeţi!I-auzistinerii:arată-nelocşinevom
face.Şile-adatbătrânultoporulşiotraistăplinăcupâineşisareşile-aarătat
locşiopiatrăvârtoasă,zicând:săpaţiînpiatraaceastaşiaduceţi-vălemnedin
luncăşiacoperind-o,şedeţi!Căcisocoteameu,zice,căsevorducepentru
osteneală.Şim-auîntrebat:ceselucreazăaici?Şile-am zis:împletirede
coşniţe.Şiamluatsmiceledefinicdinluncăşile-amarătatlorînceputul
împletiriişicum trebuiesălecoaseşile-am zis:faceţicoşniţeşiledaţi
păzitorilorşivăvoraducepâini.Apoim-amdus,iareicurăbdaretoatele-au
făcut,câtele-am zislor.Şin-aumaivenitlaminetreiani.Şiam rămas
luptându-măcugândul,zicând:oareceestelucrarealor,căn-auvenitsămă
întrebedevreungând?Ceidedepartevinlamineşiaceştiadeaproapen-au
venit,nicilaalţiinus-audus,decâtlabisericătăcândcasăiaSfânta
Împărtăşanie.Şim-amrugatluiDumnezeu,postindosăptămână,să-miarate
lucrarealor.Apoisculându-mădupăosăptămână,m-amduslaeisăvădcum
şed.Şibătândînuşă,mis-adeschisşieimis-auînchinattăcând.Şifăcândeu
rugăciune,amşezut.Făcândsemncelmaimareceluimaimicsăiasă,aşezutsă
împleteascăîmpletituradecoşniţe,negrăindnimic.Şiînceasulalnouăleaa
lovitspresemnşiavenitcelmaitânărşifăcândpuţinăfierturăapusmasa,
făcându-isemncelmaimare.Şiapuspemasătreipesmeţişiaustattăcând.Iar
euamzis:sculaţi-văsămâncăm!Şisculându-se,ammâncat.Şimi-auadus
vasulcuapăşiambăutiardacăs-afăcutseară,mi-auzis:teduci?Iareuamzis:
nu,ciaicivoidormi.Şimis-apusorogojinădeoparteşilorîntr-uncolţdealtă
parte.Şiauridicatîncingătorileşianalavurileşis-auculcatîmpreunăpeo
rogojinăînainteamea.Iardacăs-auculcat,m-amrugatluiDumnezeusă-mi
descoperelucrarealor.Atuncis-adeschisacoperământulchilieişis-afăcut
luminăcaziua.Iareinuvedeaulumina.Şicândsocoteaucădorm,l-aîmboldit
celmaimarepecelmaimicîncoastăşis-ausculatamândoişis-auîncinsşi
şi-auîntinsmâinilelacerşieuîivedeamdareinumăvedeaupemine.Şiam
văzutpediavolicăveneaucaniştemuştesprecelmaimic.Uniiveneausăşadă
peguraluiiaralţiipeochiilui.ŞiamvăzutpeîngerulDomnuluicăţineasabie
defocșiîlîngrădeaşiizgoneadiavoliideladânsul.Iardecelmaimarenu
puteausăseapropie.Şicătredimineaţăs-auculcat.Atuncieum-amfăcutcă
m-amdeşteptatşieiaşijderea.Şiaziscelmaimarenumaiacestcuvânt:vreisă
citimceidoisprezecepsalmi?Iareui-amrăspuns:da,săcitimpsalmi,câteşase
stihurişiunAliluia.Şilafiecarestihieşeacâteofăcliedefocdinguralui,care
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sesuialacer.Aşijdereaşicelmaimare,cânddeschideaguraşicânta,caofunie
defocieşeaşiajungeapânălacer.Şieuamgrăitpuţinderostşiieşindafară,
le-amzis:rugaţi-văpentrumine!Iareimi-aufăcutmetanietăcând.Deciam
cunoscutcăcelmaimareestedesăvârşit,iarcucelmaimicîncăseluptă
vrăjmaşul.Pestepuţinezileaadormitfratelecelmaimareşiatreiazicelmai
mic.ŞicândmergeauvreuniidinpărinţilaavvaMacarie,îiluaşi-iduceala
chilialor,zicându-le:veniţidevedeţimuceniciastrăinilorcelormici!

 

33.AltădatăiarăşiundiavolanăpăditasupraluiavvaMacariecucuţit,vrând
să-itaiepiciorul.Şipentrucugetarealuiceasmerităneputând,i-azis:câte
aveţivoi,avemşinoi,numaicucugetareaceasmerităvădeosebiţidenoişi
biruiţi.

 

34.AzisavvaMacarie:denevomaduceamintederăutăţilecenefacoamenii,
ridicămputereaaduceriiamintedeDumnezeu.Iardenevomaduceamintede
răutăţilediavolilor,vomfinerăniţi.

 

35.PovesteaavvaPafnutie,uceniculluiavvaMacarie,căziceabătrânul:când
eramcopil,cuceilalţicopiipăşteamboii.Şim-amdussăfursmochineşicând
alergauei,acăzutunadeladânșiişiluându-oammâncat-o.Cândîmiaduc
amintededânsa,şedplângând.

 

36.PovesteaavvaMacarie:umblândodatăprinpustieamgăsitocăpăţânăde
mortaruncatălapământ.Şiclătindu-ocutoiagulceldefinic,mi-agrăit
căpăţâna.Şiamzisei:tucineeşti?Şimi-arăspunscăpăţâna:euamfostslujitor
alidolilorşialelinilorcelorceaupetrecutprinloculacesta,iartueştiMacarie,
purtătoruldeduhşiînoriceceasteveimilostivispreceicesuntînchinurişite
veirugapentrudânşii,semângâiepuţin.I-aziseibătrânul:careeste
mângâiereaşicarechinul?I-arăspunslui:pecâtestededepartecerulde
pământ,atâtaestefoculdededesubtulnostru,fiindcădelapicioarepânălacap
stămînmijloculfoculuişinuestecuputinţăsăsevadăcinevafaţăcătrefaţă,ci
faţafiecăruiaestelipitădespateleceluilalt.Decicândterogipentrunoi,din
partevedecinevafaţaceluilalt.Aceastaestemângâierea.Şiplângândbătrânul,
azis:vaizileiaceleiaîncares-anăscutomul,dacăaceastaestemângâierea
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muncii!I-aziseibătrânul:estealtămuncămairea?I-arăspunsluicăpăţâna:
noi,caceicenuamcunoscutpeDumnezeu,măcarpuţinsuntemmiluiţi,iarcei
ceaucunoscutpeDumnezeuşis-aulepădatdeElşinuaufăcutvoiaLui,
dedesubtulnostrusunt.Şiluândbătrânulcăpăţâna,aîngropat-o.

 

37.SpuneauuniidespreavvaMacarieegipteanulcăsesuiaodatădinSchitla
munteleNitriei.Şidacăs-aapropiatdeloculacela,azisuceniculuisău:mergi
maiînaintepuţin!Şimergândelmaiînainte,s-aîntâlnitcuunslujitoral
elinilor.Şistrigându-lfratele,îlchemazicând:demone!demone!Undealergi?
Şiîntorcându-seacela,i-adatbătăişil-alăsatmaimort.Şiluândlemnulalerga.
Şimergândpuţinmaiînainte,l-aîntâmpinatavvaMacariealergândşii-azis:
mântuieşte-te,mântuieşte-te,ostenitorule!Şiminunându-se,avenitlaelşii-a
zis:cebunătateaivăzutlaminedem-aiheretisitaşa?I-arăspunsluibătrânul:
te-amvăzutostenindu-teşinuştiicăînzadarteosteneşti.I-azisşiellui:şieu
pentruheretisireatam-amumilitşiamcunoscutcădinpartealuiDumnezeu
eşti.Daraltcălugărîntâmpinându-mă,m-aocărâtşieui-amdatbătaiede
moarte.Şiacunoscutbătrânulcăuceniculluieste.Şiţinându-seslujitorulde
picioarelelui,zicea:nutevoilăsadenumăveifacecălugăr!Atunciavenit
deasupraundeeracălugărulşil-auţinutpedânsulşil-auduslabiserica
muntelui.Şivăzândpeslujitorcudânsul,s-auuimit.Şil-aufăcutcălugărşi
mulţidintreelinis-aufăcutpentrudânsulcreştini.Deci,ziceaavvaMacarie:cu
cuvântrăuşipeceibuniîifacirăişicucuvântbunşipeceirăiîifacibuni.

 

38.SespuneadespreavvaMacarie,călipsindel,aintratînchiliasauntâlharşi
întorcându-seellachilie,l-agăsitpetâlharîncărcându-şicămilacuvaselelui.
Iarelintrândînchilie,luadinvaseşiîncărcaîmpreunăcuacelacămila.Deci
dacăauîncărcat-o,aînceputtâlharulsăbatăcămila,casăsescoaledareanu
sescula.ŞivăzândavvaMacariecănusescoală,intrândînchilieagăsitodaltă
mică.Şiscoţând-o,apus-opecămilă,zicând:frate,aceastacautăcămila.Şi
lovind-obătrânulcupiciorul,i-azis:scoală-te!Şiîndatăs-asculatşis-adus
puţinpentrucuvântulluişiiarăşiaşezutşinus-asculatpânăceadescărcat
toatevaseleşiaşas-adus.

 

39.AvvaAiol-aîntrebatpeavvaMacarie,zicând:spune-mivreuncuvânt!I-a
zisluiavvaMacarie:fugideoameni,şeziînchiliataşiplânge-ţipăcatele,nu
iubivorbaoamenilorşiaşatemântuieşti!
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40.AutrimisodatălaavvaMacarieînSchitbătrâniimuntelui,rugându-lşi
zicândcătreel:casănusesuperetotnorodulpemine,terugămsăviilanoisă
tevedemmaiînaintedeateducecătreDomnul.Decivenindelînmunte,s-a
adunattotnorodulladânsul.Şiîlrugaubătrâniisăzicăvreuncuvântfraţilor.
Iarelauzind,azis:săplângemfraţilorşisăizvorascăochiinoştrilacrimi,mai
înaintedeaneduceundelacrimilenoastrevorardetrupurilenoastre.Şiau
plânstoţişiaucăzutcufeţelelorlapământşiauzis:părinte,roagă-tepentru
noi!

-PENTRUAVVAMOISE-

1.LuptatafostodatăavvaMoisesprecurviefoarte.Şinemaiputândsăşadăîn
chilie,s-adusşil-avestitpeavvaIsidor.Şil-arugatpeelbătrânulcasăse
întoarcălachiliasadarnuaprimit,zicând:nupotavvo.Şiluându-lcusinel-a
suitpecasăşii-azis:iaamintelaapus.Şiluândaminte,avăzutmulţime
nenumăratădediavoli,tulburându-seşigâlcevindu-secasăbatărăzboi.Zis-a
luiiarăşiavvaIsidor:cautăşisprerăsăritşiiaaminte.Şiacăutatşiavăzut
mulţimenenumăratădesfinţi,îngerislăviţi.ŞiazisavvaIsidor:iatăaceştia
suntceitrimişisfinţilordelaDomnulspreajutor,iarceidelaapusuri,suntcei
cebatrăzboicunoi.Decimaimulţisuntceicunoi.Şiaşa,mulţumindlui
Dumnezeu,avvaMoisealuatîndrăznealăşis-aîntorslachiliasa.

 

2.UnfrateodatăagreşitînSchitşifăcându-seadunare,atrimiscătreavva
Moise,darelnuvoiasăvină.Deciatrimiscătredânsulpreotulzicând:vino,că
teaşteaptănorodul!Atunci,elsculându-se,avenitşiluândocoşniţăgăurităşi
umplând-ocunisip,opurta.Iareiieşindînîntâmpinarealui,i-auzis:ceeste
aceasta,părinte?Zis-alorbătrânul:păcatelemelesuntînapoiameacurgând
josşieunulevăddaramvenitastăzisăjudecpăcatelestrăine.Şieiauzind,
n-augrăitnimicfratelui,cil-auiertat.
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3.Altădatăfăcându-seadunareînSchit,vrândpărinţiisă-lcerce,l-audefăimat
pedânsul,zicând:pentrucevineînmijloculnostruşietiopianulacesta?Iarel
auzindatăcut.Iardupăslobozireaadunării,i-azislui:avvo,nute-aitulburat
întrunimic?Zis-alor:m-amtulburat,darnuamgrăit.

 

4.ZiceaupărinţiidespreavvaMoisecăs-afăcutclericşii-apusluiepitrahilul
şii-azisarhiepiscopul:iată,te-aifăcuttotulalb,avvoMoise!Zis-aluibătrânul:
oarelaceledinafară,preasfinţite,sauşilaceledinăuntru?Şivrând
arhiepiscopulsă-lcerce,aziscătreclericiisăi:cândvaintraavvaMoiseînaltar,
izgoniţi-lşiurmaţidupădânsulcasăauziţicezice.Deciaintratbătrânulşil-au
dojenitşil-auizgonit,zicându-i:du-teafară,etiopianule!Iarelieşindzicea
cătresine:bineţi-aufăcut,încenuşatulecupieleaşinegrule!Tunefiindom,ce
viicuoamenii?

 

5.S-adatodatăînSchitporuncă:postiţisăptămânaaceasta!Şiînaceavreme
auvenitniştefraţidelaEgiptlaavvaMoise,şile-afăcutlorpuţinăfiertură.Şi
văzândveciniifumul,auzisclericilor:iatăMoiseacălcatporuncaşifierturăa
făcutpentruei.Iareiauzis:cândvaveni,noiîivomgrăilui.Iardupăceavenit
sâmbăta,clericiivăzândpetrecereaceamarealuiMoise,îiziceauînaintea
norodului:o,avvoMoise,poruncaoameniloraicălcat-oşialuiDumnezeuai
păzit-o!

 

6.UnfrateavenitlaSchitlaavvaMoise,cerânddeladânsulcuvânt.Şii-azis
luibătrânul:du-te,şeziînchiliataşichiliatevaînvăţapetinetoate.

 

7.Zis-aavvaMoise:omulcelcefugeesteasemeneacustrugurelecelcopt,iar
celcepetreceîntreoameni,estecaagurida.

 

8.AauzitodatăstăpânulloculuidespreavvaMoiseşis-aduslaSchitcasă-l
vadă.Şii-auvestituniibătrânuluideaceasta.Atuncis-asculatsăfugăînluncă
şil-aîntâlnit,zicând:spune,bătrânule,undeestechilialuiavvaMoise?Le-azis
lor:cevoiţideladânsul?Căciesteomnebun.Şivenindstăpânulloculuila
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biserică,aziscătreclerici:euauzindceledespreavvaMoise,m-ampogorât
să-lvăd.Şiiatăne-auîntâlnitunbătrâncareseduceaînEgiptşii-amzislui:
undeestechilialuiavvaMoise?Şine-azis:cevoiţideladânsul?Nebuneste.
Deciauzindclericii,s-aumâhnitzicând:oarecineestebătrânulcareagrăit
acesteadespresfânt?Iareiauzis:unbătrânpurtândhainevechi,înaltşi
negricios.Atunciauzis:elesteavvaMoise.Şipentrucasănuseîntâlneascăcu
voi,v-azisacestea.Şimultfolosindu-sestăpânul,s-adus.

 

9.ZiceaavvaMoiseînSchit:devompăziporuncilepărinţilornoştri,eumăfac
chezaşpentruvoicătreDumnezeu,căbarbariinuvorveniaici;iardenule
vompăzi,aresăsepustiascăloculacesta.

 

10.Şezândodatăfraţiilângădânsul,lezicealor:iatăbarbariiastăzivinlaSchit.
Sculaţi-văşifugiţi!Dartunufugi,avvo?Iarelle-azis:deatâţiaaniaşteptziua
aceasta,săseîmplineascăcuvântulDomnuluiHristos,carezice:toţiceicescot
sabia,desabievormuri(Mat.26,52).Eii-auzis:nicinoinufugim,cicutine
vommuri.Atuncielle-azis:eunuamniciovină.Fiecaresăvadăcumşade.Şi
erauşaptefraţi,cărorale-azis:iatăbarbariiseapropiedeuşă.Şiintrândi-au
omorât.Iarunuldintr-înşiitemându-se,s-aascunsdupăîmpletiturilede
coşniţeşiavăzutşaptecununipogorându-seşiîncununându-ipedânşii.

 

11.AspusavvaPimen,căunfratel-aîntrebatpeavvaMoisecucefeldechipse
omoarăomulpesinepentruaproapele.Şii-azisbătrânul:denuvapuneomul
îninimasa,cumcăseaflăînmormântdetreizile,nuajungelacuvântulacesta.

 

12.ZiceauuniideavvaMoisedinSchit,căvrândsăvinălaPiatră,aostenit
umblând.Şiziceaîntrusine:cumpotsă-miadun apăaici?Şii-avenitluiglas
zicând:intrăşidenimicnutegriji!Deciaintratşiauvenitladânsuluniidin
părinţişinuaveadecâtunvasmicdeapă.Şifierbândelpuţinălinte,s-a
cheltuit.Iarbătrânulsenecăjea.Deci,intrândşiieşindserugaluiDumnezeuşi
iatăunnordeploaieavenitdeasupraPietreişii-aumpluttoatevasele.Şiau
zisdupăaceeabătrânului:spune-nenouă,deceieşeaişiintrai?Şile-azislor
bătrânul:judecatăfăceamcuDumnezeucăm-aadusaicişiiatăapănuamcasă
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bearobiiLui.Pentruaceastaintramşiieşeam,rugându-măluiDumnezeu:
pânăcene-atrimisnouăploaie.

 

13.Zis-aavvaMoisecătrebuieomulsămoarăfaţădeprietenulsău,casănu-l
judeceîntruceva.

 

14.Iarăşiaziscăestedatoromulsăseomoarepesinedetotlucrulrău,mai
înaintedeaieşidintrup,casănufacărăuvreunuiom.

 

15.Azisiarăşi:denuvaaveaomulîninimasacumcăestepăcătos,Dumnezeu
nu-lascultăpeel.Şiazisfratele:ceesteaceasta,aaveaîninimăcăestepăcătos.
Şii-azisluibătrânul:celce-şipoartăpăcatelesale,nulevedepealeaproapelui
său.

 

16.Zis-aiarăşi:denusevaunifaptacurugăciuneaînzadarseosteneşteomul.
Şiazisfratele:ceesteunireafapteicurugăciunea?Şiazisbătrânul:acelea
pentrucarenerugăm,sănulemaifacem,căcicândomulîşivalăsavoilesale,
atunciseîmpacăDumnezeucudânsulşiîiprimeşterugăciunea.

 

17.Aîntrebatunfrate:întoatăostenealaomuluicareesteaceeacareîiajută
lui?Şiazisbătrânul:Dumnezeuestescăpareanoastrăşiputerea,ajutorîntru
necazurilecelecene-auaflatpenoifoarte(Ps.45,1).Iarfrateleazis:posturile
şiprivegherilepecarelefaceomul,cefac?I-azisbătrânul:acesteafacsufletul
săsesmerească,căciscriseste:vezismereniameaşiostenealameaşi-miiartă
toatepăcatelemele(Ps.24,19).Dacăsufletulvafaceroadeleacestea,se
milostiveşteDumnezeuspredânsulprintr-însele.Zis-afratelebătrânului:ceva
faceomullatoatăispitacarevineasupralui,saulatotcugetulvrăjmaşului?I-a
zisluibătrânul:datorestesăplângăînainteabunătăţiiluiDumnezeu,casă-i
ajuteşiseodihneştedegrabdesevarugacucunoştinţă.Căciscriseste:
Domnulîmiesteajutorşinumăvoitemedeceîmivafacemieomul(Ps.117,
6).Aîntrebatfratele:iatăomulbateperobulsăupentrugreşealaceafăcut.Ce
vazicerobul?Zis-abătrânul:deesterobulbun,vazice:miluieşte-mă,amgreşit!
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I-azisfratele:nimicaltcevanuzice?I-azisbătrânul:nu,căcidacăvapune
prihanăasuprasaşivaziceam greşit,îndatăsemilostiveştespredânsul
Domnullui,iarsfârşitultuturoracestora,esteanujudecapeaproapele,căci
cândmânaDomnuluiomorapetotcelîntâinăscutînpământulEgiptului,nu
eracasăîncaresănufifostmort.I-azisfratele:ceestecuvântulacesta?I-a
răspunsbătrânul:devomluaseamalapăcatelenoastre,nulevomvedeapeale
aproapeluinostru;căcinebunieesteomuluicearemortulsău,să-llasepeelşi
săseducăsă-lplângăpealaproapelui.Iaramurifaţădeaproapeletău,aceasta
este:apurtapăcateletaleşianuaveagrijădetotomul,căacestaestebunsau
acestaesterău.Sănufacirăuniciunuiom,nicisăgândeştirăuîninimata
asupracuiva,nicisădefaimipecinevacândfacerău,nicisătepleciceluice
facerăuaproapeluităuşisănucleveteştipecineva,cizi:Dumnezeuştiepe
fiecare.Sănuteînduplecicucelcegrăieştederău,nicinutebucurade
clevetirealui,niciurîpecelcecleveteştepeaproapelelui.Şiaceastaînsemnă:
nujudecaţişinuveţifijudecaţi.Nuaveavrajbăcuvreunomşinuţinevrajbăîn
inimata.Sănuurăştipecelcevrăjmăşeştepeaproapelesău.Şiaceastaeste
pacea,cuacesteapetinemângâie-te.Puţinăvremeesteostenealaşide-a
purureaodihna,cudarulluiDumnezeu,Cuvântul,Amin.

-PENTRUAVVAMATOI-

1.ZiceaavvaMatoi:voiesclucrareuşoarăşistatornică,decâtceacareeste
ostenicioasădinînceputşidegrabsecurmă.

 

2.Ziceaiarăşi:pecâtseapropieomuldeDumnezeu,peatâtsevedepesine
păcătos,căciprooroculIsaiavăzândpeDumnezeu,sefăceaticălosşinecurat
pesine.

 

3.Ziceaiarăşi:cânderammaitânăr,ziceamînsineameacăpoatecevabun
lucrez,iaracumdacăamîmbătrânit,vădcănuamniciunlucrubunînsinea
mea.
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4.Zis-aiarăşi:nuştiesatanadecefeldepatimisebiruieştesufletul.Seamănă
adevăr,darnuştiedevaseceraunelegânduri,adicăpentrucurvie,iaraltele
pentrugrăireaderăuşiasemenea,celelaltepatimi.Şilacefeldepatimăva
vedeasufletulcăsepleacă,aceeai-odălui.

 

5.UnfrateavenitlaavvaMatoişii-azislui:cumschiteniifăceaumaimult
decâtScriptura,iubindpevrăjmaşiilormaimultdecâtpesine?I-azisluiavva
Matoi:eu,pecelcemăiubeşte,nu-liubesccapemineînsumi.

 

6.Unfratel-aîntrebatpeavvaMatoi:cevoifacedevavenilaminevreunfrate
şiestepost,saudedimineaţă,cămănecăjesc?Şii-azisluibătrânul:dacănute
necăjeştişimănâncicufratele,binefaci,iardacănuaştepţipenimenişi
mănânci,aceastaestevoiata.

 

7.Spus-aavvaIacov:m-amduslaavvaMatoişiîntorcându-măeu,i-amzislui
căvreausămăduclachilii.Şimi-azis:duînchinăciunedinparteamealuiavva
Ioan.ŞivenindeulaavvaIoan,i-amspusluicăavvaMatoiiseînchină.Şimi-a
zisbătrânul:iată,avvaMatoicuadevăratesteisrailitean,încarevicleşugnu
este(IoanI,47).Şiîmplinindu-seunan,iarăşim-amduslaavvaMatoişii-am
dusînchinăciuneadelaavvaIoan.Şiazisbătrânul:nusuntvrednicde
cuvântulbătrânului.Însăaceastasăştii,cumcăatuncicândveiauzipevreun
bătrânslăvindpeaproapelemaimultdecâtpesine,lamăsurimariaajuns.Că
aceastaestedesăvârşirea,capeaproapelesă-lslăveascămaimultdecâtpesine.

 

8.ZiceaavvaMatoi:avenitunfratelamineşimi-aziscăgrăireaderăueste
maigreadecâtcurvia.Şiamziscăaspruestecuvântul.Deci,mi-azis:şicum
voieştisăfielucrulacesta?Iareui-amzis:grăireaderăuestereacuadevărat,
dararegrabnicătămăduire.Căsepocăieştedemulteoricelceagrăitderău,
zicând:răuamgrăit.Iarcurviafireşteestemoarte.
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9.S-adusodatăavvaMatoidelaRaitînpărţilemagdolilor.Şierafrateleluicu
dânsul,şiapucândepiscopulpebătrânl-afăcutpreot.Fiindeiîmpreună,zicea
episcopul:iartă-mă,avvo!Ştiucănuvroiailucrulacesta,darcasăfiu
blagoslovitdetine,amîndrăznitdeamfăcutaceasta.Şii-azisluibătrânulcu
smerenie:şigândulmeuvoiapuţin.Însăeumămâhnesc,pentrucăamsămă
despartdefratelemeu,căcinupotsăfactoaterugăciunilesingur.Şii-azis
episcopul:deştiicăestevredniceuîlhirotonesc.AvvaMatoii-arăspuns:nu
ştiu,unaştiu,cădecâtmineestemaibun.Şil-ahirotonitşipedânsul.Şiau
adormitamândoineapropiindu-sedejertfelnic,casăfacăLiturghie.Şizicea
bătrânul:credînDumnezeucăpoatenuvoiaveaosândămultăpentru
hirotoniefiindcănufacLiturghie,căciacelorfărădeprihanăestehirotonia.

 

10.AzisavvaMatoicătreibătrânis-auduslaavvaPafnutie,căruiaisezicea
Chefala,casă-lîntrebeuncuvânt.Şile-azislorbătrânul:cevoiţisăvăzicvouă,
cuvântduhovnicescsautrupesc?I-aurăspunslui:duhovnicesc.Le-azislor
bătrânul:duceţi-vă,iubiţinecazulmaimultdecâtodihnaşinecinsteamaimult
decâtslavaşiadamaivârtosdecâtalua.

 

11.Întrebat-aunfratepeavvaMatoi,zicând:spune-miuncuvânt.Iareli-azis
lui:du-te,roagă-teluiDumnezeucasă-ţideaplângereîninimataşismerenie
şiiaamintetotdeaunalapăcateletaleşinujudecapealţiicitefădedesubtul
tuturor!Nuaveaprieteşugcucopil,nicicunoştinţăcufemeie,niciprieten
ereticşitaieîndrăznealadelatineşiînfrânează-ţilimbaşipânteceleşigustă
puţinvin!Şidevagrăicinevapentruoricefeldelucru,nutecertacudânsul,ci
devagrăibine,zi:aşacuadevărat,iardevagrăirău,zi:tuştiicumvorbeşti.Şi
nuteprigonicudânsulpentruceleceagrăit.Şiaceastaestesmerenia.

 

12.Întrebat-aunfratepeavvaMatoi:Spune-mivreuncuvânt!Şii-azis:toată
prigonireadespretotlucrul,taie-odelatineşiplângişitetânguieşte,că
vremeas-aapropiat.

 

13.UnfrateaîntrebatpeavvaMatoi,zicând:cevoiface,călimbameamă
supărăşicândvinînmijloculoamenilornupotsăoînfrânez,ciîiosândescîn
totlucrulbunşiîimustrupedânşii.Deci,cevoiface?Şirăspunzândbătrânul,a
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zis:dacănupoţisătestăpâneştipetine,fugideosebi,căciesteslăbiciune.Iar
celceşadecufraţii,nutrebuiesăfiecupatrucolţuri,cirotund,încâtcătretoţi
săserostogolească.Şiazisbătrânul:nupentrufaptăbunăşezideosebi,ci
pentruslăbiciune.Căputincioşisuntceicevinînmijloculoamenilor.

-PENTRUAVVAMARCU,UCENICULLUIAVVASILUAN-

1.SeziceadespreavvaSiluan,căaveaunucenicînSchit,Marcucunumele,şi
acestaaveaascultaremareşierascriitorbun;şi-liubeabătrânulpentru
ascultarealuişiaveaîncăalţiunsprezeceucenici,caresesupăraucăciîliubea
peacelamaimultdecâtpedânşii.Şiauzindbătrânul,s-amâhnit.Auvenit
într-unadinzilebătrâniişitânjeauasupralui.Iarelluându-iaieşitşiabătutla
fiecarechiliezicând:fratecutare,vinocăîmitrebuieşti!Şiniciunuldintr-înşii
nui-aurmatluiîndată.DarvenindlachilialuiMarcu,abătutînuşalui,zicând:
Marcule!Iarel,auzindglasulbătrânului,îndatăasăritafară.Şil-atrimislao
ascultareşiazisbătrânilor:undesuntceilalţifraţi,părinţilor?Şiintrândîn
chilialuiapipăittetradia(caietul)luişiagăsitcăpusesemânasăfacăslovaO;
şiauzindpebătrânul,nuaîntorscondeiulsă-lîmplinească.Deciauzisbătrânii:
cuadevărat,pecaretu-liubeşti,avvoşinoiîliubimpentrucăşiDumnezeupe
acestaîliubeşte.

 

2.SpuneauuniipentruavvaSiluan,căodatăumblândînSchitcubătrâniişi
vrândsălearatelorascultareauceniculuisăuMarcuşipentruceîliubeştepe
el,văzândunporculeţ,i-azislui:vezipeacelbivolaş,fiule?Şii-arăspunslui:
da,îlvăd,avvo!Şicoarneleluicumsuntdegingaşe!Şiazis:aşa,avvo!Şis-au
minunatbătrâniiderăspunsşis-aufolositdeascultarealui.

 

3.S-apogorâtodatămamaluiavvaMarcucasă-lvadă,avândmultăpompă.
Bătrânulaieşitladânsaşii-azislui:avvo,zi-ifiuluimeusăiasă,casă-lvăd!Şi
intrândbătrânuli-azislui:ieşicasătevadămamă-ta!Şieraîmbrăcatcu
chentonarion(unfeldehaină)şimurdardelabucătărie.Ieşinddeascultare
şi-aînchisochiişile-azis:mântuiţi-vă,mântuiţi-vă,mântuiţi-vă!Elînsănui-a
văzutpeei,nicimamaluinul-acunoscut.Deci,iaratrimisfemeialabătrân,
zicându-i:avvo,trimite-mipefiulmeucasă-lvăd!ŞiazisluiMarcu:nuţi-am
zis,ieşisătevadămamă-ta!Marcuaziscătredânsul:amieşitdupăcuvântul
tău,avvo,însăterog,nu-mimaiziceodatăsăies,casănumăfacneascultător.
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Şiieşindbătrânuli-azisfemeii:acestaestecarev-aîntâmpinatşiv-azis
mântuiţi-vă.Şimângâind-opedânsa,aslobozit-o.

 

4.Altădatăs-aîntâmplatsăiasăeldinSchitşisămeargălamunteleSinaicasă
rămânăacolo.ŞiatrimismamaluiMarcuculacrimijurându-l,săiasăfiulşi
să-lvadă.Iarbătrânull-aslobozitpeel.Cândîşigăteacojoculsăiasăşivenea
să-şiiablagosloveniedelabătrân,îndatăs-apornitaplângeşin-aieşit.

 

5.SpuneauuniidespreavvaSiluancăatuncicândvoiasăiasăînSiria,i-azislui
uceniculsăuMarcu:părinte,nuvoisăiesdeaici,darnicipetinenutevoilăsa
săieşi,cirămâiaicitreizile!Şiatreiaziaadormitcupace.

-PENTRUAVVAMILISIE-

1.TrecândavvaMilisieprintr-unloc,avăzutpeuncălugărţinându-sedecătre
oarecine,caşicumarfifăcutucidere.Şiapropiindu-sebătrânul,aîntrebatpe
fratele.Şiaflândcăsenăpăstuieşte,aziscătreceiceîlţineaupedânsul:unde
estecelces-aucis?Şii-auarătatluişiapropiindu-sedecelucis,azistuturorsă
seroage.Iarelîntinzându-şimâinilecătreDumnezeu,aînviatmortul.Şii-azis
luiînainteatuturor:spunenouă,cineestecelcete-aomorât?Iarelazis:
intrândînbiserică,amdatbanipreotuluişielsculându-se,m-ajunghiatşi
luându-mă,m-aaruncatînmănăstireaavvei.Euvărogpevoi,săseiabaniişi
săsedeacopiilormei.Atunciaziscătredânsulbătrânul:du-teşidormipână
cevaveniDomnulşitevaridica!

 

2.Altădată,locuindelcudoiuceniciînhotarelePersiei,auieşitdoifiiai
împăratului,fraţitrupeşti,casăvânezedupăobicei.Şiaupusmrejiînmultă
depărtaredeloccalapatruzecidemile,caoricesevaaflaînăuntrulmrejelor,
săvânezeşisăucidăcusuliţa.Decis-aaflatbătrânulcuceidoiuceniciaisăişi
văzându-leipărosşicapeunsălbatic,s-ausperiatşii-auzislui:omeşti,sau
duh?Spune-nenouă!Şile-azislor:omsuntpăcătosşiamieşitsă-miplâng
păcatelemeleşisămăînchinluiIisusHristos,FiulluiDumnezeuCeluiviu.Iar
eii-auzis:nuestealtDumnezeuafarădesoare,defocşideapă–cărorase
închinauei;ciapropie-teşijertfeştelor!Iarelle-azis:acesteasuntzidirişivă
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înşelaţi.Darvărogpevoisăvăîntoarceţişisăcunoaşteţipeadevăratul
Dumnezeu,careaziditacesteatoate.Iareiauzis:deCelosânditşirăstignitzici
căesteDumnezeuladevărat?Şiazisbătrânul:deCelcearăstignitpăcatulşia
omorâtmoartea,peAcestaîlcredDumnezeuadevărat.Iareimuncindu-l
împreunăşicufraţii,îlsileasăjertfească.Şimultmuncindu-iautăiatcapetele
celordoifraţi,iarpebătrânulmultezilecăznindu-l,peurmădupămeşteşugul
lorl-aupusînmijlocşiauaruncatsăgeţiunuldinainteşialtuldinapoialui.Insă
elle-azis:fiindcăv-aţiunitşiaţivărsatsângenevinovat,într-oclipămâineîn
ceasulacestavarămânemamavoastrăfărădevoi,fiiisăi,şisevalipside
dragosteavoastrăşicusăgeţilevoastreunulaltuiasângeleveţivărsa.Iarei
nebăgânddeseamăcuvântullui,auvenitadouazisăvânezeşiasăritdintre
dânşiiocerboaică.Şişezândeipecaiilor,alergândsăoprindăaruncândsăgeţi
asupraei,austrăpunsunulaltuiainimilelor,dupăcuvântulbătrânuluicele
zisese,cândîiblestemase.Şiaşaaumurit.

-PENTRUAVVAMOTIE-

1.Unfratel-aîntrebatpeavvaMotie,zicând:demăvoiducesărămânînvreun
loc,cumvoieştisăpetrecacolo?Şii-azisbătrânul:deveilocuiînvreunloc,să
nuvoieştisă-ţiscoţiţienumeînceva,căadicănuieselapravilă,saulapomană
numănânc.Căciacesteafacnumedeşertşipeurmăgăseştisupărare,fiindcă
oameniiundegăsescacestea,acoloaleargă.Zis-aluifratele:darcevoiface?I-a
răspunsbătrânul:oriundeveilocui,urmeazăîntocmaicutoţii.Şioricevezică
facceicucernici,cătrecareaivestire,făşituşiteodihneşte.Aceastaeste
smerenia,săfiiîntocmaicudânşii.Şioameniivăzându-tecănuieşidin
rânduială,tevoraveaîntocmaicutoţişinimeninutevasupăra.

 

2.Povestit-adespreavvaMotieavvaIsac,ucenicullui,careîmpreunăs-aufăcut
episcopi.ÎntâiaziditmănăstirebătrânullaIracliaşidupăces-adepărtatde
acolo,s-aduslaaltlocşiaziditacoloiarăşi.Dinlucrareadiavolului,s-aaflatun
fratecareîlvrăjmăşeaşiîlnecăjeapedânsul.Şisculându-sebătrânuls-adusîn
satulsăuundeşi-afăcutomănăstireşis-aîncuiatîntr-însa.Dupăcâtăvavreme,
auvenitbătrâniiloculuideundeieşiseşiluândşipefrateleasupracăruiaavea
mâhnire,s-audussă-lroagesă-laducălamănăstirealui.Iarcânds-auapropiat
undeeraavvaSori,şi-aulăsatcojoaceleaproapedeelşipefratelepecareavea
mâhnire.Cândaubătutînuşă,bătrânulapusscărişoaraşiivindu-sei-a
cunoscutşile-azis:undesuntcojoacelevoastre?Iareii-aurăspuns:iatăaici
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sunt,cuacestfrate.Şidacăaauzitbătrânulnumelefrateluicel-amâhnitpe
dânsul,debucuriealuattoporul,aspartuşaşiaieşitalergândundeerafratele.
Şifăcându-imetanieîntâişisărutându-ll-abăgatînchilialuişitreiziles-a
veselitîmpreunăcudânşii,lucrucarenuaveaobiceisă-lfacă.Şisculându-se,
s-aduscudânşii.Dupăacesteas-afăcutepiscop,căcierafăcătordeminuni.
Peucenicullui,adicăpeavvaIsac,l-afăcutepiscopfericitulChiril.

-PENTRUAVVAMEGHETIE-

1.SespuneadespreavvaMeghetie,căieşeadinchilieşidacăîiveneagândsă
seducălaloculacela,nusemaiîntorcealachilialui,căcinuaveacevadin
lucrurileveaculuiacestuiadecâtoundreacucaredespicasmiceleledefinic,
căcilucraîntoatezilelecâtetreicoşniţepentruhranalui.

 

2.SespuneadesprealdoileaavvaMeghetie,căerasmeritfoarte,căfusese
uceniclapărinţiiegiptenişiseîntâlnisecumulţibătrâni,cuavvaSisoe,cuavva
Pimen.ApetrecutîncăşilângărâuînSinaşis-aîntâmplatcăunuldinsfinţia
mersladânsul,dupăcumelapovestitşii-azislui:cumpetreci,frate,înpustia
aceasta?Iarelazis:postescdouăzileşiopâinemănânc.Şimi-azis:devoieşti
sămăasculţi,mănâncăînfiecarezicâteojumătatedepâine.Şifăcândaşaa
aflatodihnă.

 

3.AuîntrebatuniidinpărinţipeavvaMeghetie,zicând:devaprisosifiertură
peadouazi,voieştisăomănâncefraţii?Zis-alorbătrânul:des-astricat,nue
binesăfiesiliţifraţiisăomănânceşisăseîmbolnăvească,cisăselepede.Iar
deestebunăşipentrudesfrânaresevalepădaşialtasevafierbe,aceastaerău.

 

4.Azisiarăşi:laînceputcândneadunamuniicualţiişivorbeampentrufolos,
întărindu-neuniipealţii,nefăceamcete-ceteşinesuiamlaceruri.Iaracumne
adunămşiunulcualtulajungândlaclevetire,nepogorâmînjos.
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-PENTRUAVVAMIOS-

1.Zis-aavvaMios,celalluiVeleu:ascultareaesteînlocdeascultareşioricine
ascultăpeDumnezeuşiDumnezeuîlascultăpedânsul.

 

2.Zis-aiarăşidespreunoarecarebătrâncăeraînSchit,dareradinrobişi
dobândisefoartemaredreaptăsocoteală,careveneaîntotanullaAlexandria,
aducândplatabiruluistăpânilorlui.Iarbătrânulapusapăînligheanşil-aadus
casăspelepicioarelestăpânilor.Iarelziceacătredânsul:nu,părinte,nune
îngreuiapenoi.Elle-arăspuns:mărturisesccărobulvostrusuntşimulţumesc
căm-aţilăsatslobod,casăslujescluiDumnezeu.Dareuvăspălpevoişi
primiţiaceastăplatăabiruluimeu.Iareiseîmpotriveau,neprimind.Decile-a
zislor:dacănuvoiţisăprimiţi,şedaici,robindu-văvouă.Şieitemându-sede
aceastaîllăsasăfacăcevoiaşiîlpetreceaupeelcumultedinceledetrebuinţă
şicumultăcinste,casăfacăpentrudânşiimilostenie.Pentruaceastas-afăcut
vestitşiiubitînSchit.

 

3.AfostîntrebatavvaMiosdeunostaşdacăprimeşteDumnezeupocăinţa.Iar
el,dupăcel-asfătuitcumultecuvinte,aziscătredânsul:spune-mi,iubite,deţi
sevarupehaina,olepeziafară?Zis-a:nu,ciocosşioport.Zis-acătredânsul
bătrânul:decidar,dacăîţiestemilădehaină,luiDumnezeunu-ivafimilăde
zidireaSa?

-PENTRUAVVAMARCUEGIPTEANUL-

SezicedespreavvaMarcuegipteanul,căapetrecuttreizecideani,neieşind
dinchilialui.ŞiaveaobiceipreotuldeveneaşifăceasfântaLiturghie.Iar
diavolulvăzândrăbdareabătrânuluiceaîmbunătăţităameşteşugitsă-l
ispiteascăcuosândirea.Deciafăcutpeoarecareceeraîndrăcitsămeargăla
bătrânulpentrublagoslovenieiarcelîndrăcitmaiînaintedetotcuvântulstriga
cătrebătrân:preotultăuaremirosdepăcat,nu-lmailăsasăintrelatine.Iar
insuflatuldeDumnezeubătrân,aziscătreei:fiule,toţileapădănecurăţenia
afară,iartuaiadus-olamine.Darscriseste:nujudecaţi,casănufiţijudecaţi
(Mat.VII,1).Însă,deşiestepăcătos,Domnulîlvamântuipeel,căciscriseste:şi
vărugaţiunulpentrualtul,casăvăvindecaţi(Iacob.V,16).Şidupăcuvântul
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acesta,făcândrugăciune,aizgonitdraculdinomşil-aslobozitsănătos.Iar
dupăceavenitpreotul,dupăobicei,l-aprimitbătrânulcubucurie.Bunul
Dumnezeuvăzândnerăutateabătrânului,i-aarătatluisemn,căciatuncicând
vreapreotulsăsteaînainteaSfinteiMese,precumbătrânulne-apovestit,a
văzutîngerulluiDumnezeupogorându-sedincerşipunândmânaluipecapul
preotuluişipreotuls-afăcutcaunstâlpdefoc.Iarel,mirându-sepentru
vedere,aauzitglaszicândcătreel:omule,cete-aimiratpentrulucrulacesta?
Căcidacăîmpăratulcelpământescnuvalăsapeslujbaşiisăisăsteaînaintealui
întinaţi,decâtnumaicuslavămultă,cucâtmaimultputereaceadumnezeiască
nuvacurăţipeslujitoriiSfinteiorTaine,cândstauînainteaslaveiceleicereşti?
IarviteazulşinevoitorulluiHristos,Marcuegipteanul,marefăcându-se,s-a
învrednicitdaruluiacestuia,pentrucăn-aosânditpecleric.

-PENTRUAVVAMACARIECETĂțEANUL-

1.S-adusodatăavvaMacariecetăţeanulsătaiesmiceledefinicşifraţii
împreunăcudânsul.Şii-auzisluiînziuadintâi:vino,mănâncăcunoi,părinte!
Iarels-adusşiamâncat.Şiiarăşiîncealaltăzii-auzissămănâncedarelnu
voia,cile-azis:voiaveţitrebuinţăsămâncaţi,fiilor,căîncăsunteţitrup,dareu
acumnumaivreausămănânc.

 

2.S-adusavvaMacarielaavvaPahomiealtavenisioţilor;iarPahomiel-a
întrebatpeel,zicând:cândsuntfraţiifărărânduială,bineestesă-ipedepsesc
peei?I-azisavvaMacarie:pedepseşteşijudecădreptpeceidesubtine,iar
afarănujudecapenimenicăciscriseste:aunupeceidinăuntruvoiîijudecaţi?
IarpeceidinafarăDumnezeuîijudecă(ICor.I,12–13).

 

3.AfăcutodatăavvaMacariepatruluni,mergândlaunfrateîntoatezileleşi
nul-agăsitlenevindu-selarugăciuneniciodatămăcar,şiminunându-sezicea:
iatăîngerpământesc!
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-PENTRUAVVAMARCEL-

1.Povestit-anouăavvaTheonadespreavvaMarcel,căaceststareţMarcelera
înpărţileLibieişitrăiasubpoaleleunuimunte,aproapedeocetatemare,
într-opeşterăoarecare.Şieraacestpărintefoarteblând,milostivşicucernic,
cinstitşiînţelept.Şiaceioamenitoţiaveaumarecredinţăşidragostecătre
dânsulşiascultautoţişiprimeauînvăţăturilelui.Aşaatrăitînaceapeşteră
şaizecideanişimultescârbeşisupărăriarăbdatdeladraci,precumsinguri-a
spuslui,cufeldefeldemeşteşugurişichipurigroaznicenăvălindasuprasa,
vrândsă-lizgoneascădinacelloc,dinaceapeşterăşisă-lsminteascădela
tăcereaşirânduialaluiceacubunălinişte.Însăelacelesupărărişiscârbetoate
prealesnelesufereaşilerăbda.Iarmaipeurmăvăzândvrăjmaşuldiavolcănu
maiarecesă-imaifacă,să-lizgoneascăeldelaacelloc(cănu-lmaiputea
suferi),afăcutaceasta:s-aînchipuitînchipulstareţuluişiaînceputa
întâmpinafemeileşifeteleaceloroamenisearaşidimineaţaşilevorbealor
cuvintenecuvioaseşileîndemnacasăcurveascăcudânsul,adeverindu-lelor
cănuesteniciunpăcatacestlucru,pentrucurviaîntaină.Aceastafăcea
diavolulnuodatăsaudedouăori,cidemulteori.Undevedeaofemeiesingură
îndatăseînchipuiaînchipulstareţuluişimergândladânsaîivorbeacuvinte
necuvioase,iarfemeilespuneaubărbaţilorlor.Şis-aauzitacestlucruşis-a
vestittuturoroamenilor.Atuncis-auadunattoţilabisericăşiauchematpe
toatefemeilecăroralegrăiseacelecuvintenecuvioase.Şile-auîntrebatpeele
casăspunădrept,dacăesteadevăratpentruacelstareţ,sauîlnăpăstuiescpeel.
Iarele,fiindmaimultededouăzeci,toatemărturiseauzicând:nunumaiodată,
cidemaimulteori,careundeneapucăpecâteuna,nesileştepenoisprepăcat
cudânsulşinetragefărăruşine,zicândcănuestepăcatcurviaîntaină.
Acesteaauzindu-lesoborulbisericiişinepricepândcăestemeşteşugul
diavolului,autrimisladânsulpeniştetineritirani,nemilostivi,poruncindu-le
lorsă-lscoatădinpeşterăşicubătaieşicunecinstesă-lizgoneascădeacolo.
Mergândaceitinerinemilostivişicumaremânieintrândfărădevestela
dânsulînpeşteră,îndatăl-auapucatuniidebarbă,alţiidepletelecapului,alţii
bătându-lcubeţepespatecapeundobitoc,l-auscosafarădinpeşteră.Şiaşa
l-autrastăvălindu-llapământşitotbătându-lfărămilostivire,pânăl-autrasla
undrumşiaşal-aulăsatînmijloculdrumului,capeunmortşis-audus.Şi
trecândniştedrumeţipeaceldrum,l-augăsitînmijloculdrumului,rănitpeste
tottrupul,zăcândînbaltădesânge,abiaviu.Şistândeişiminunându-se,au
începuta-lîntreba,sălespunălor,ceis-aîntâmplat.Iarel,numaideabia
putândvorbi,i-arugatsă-lridiceşisă-lducăînpeşteralui;şiridicându-ll-au
duspeelînpeşteră.Aşalăsându-l,s-auduspedrumullor.Iaroameniidin
cetateînţelegândcăiars-aîntorsînpeşteră,mulţidintr-înşiiaumersladânsul
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şi-ldosădeauşi-locărau.Iarel,răbdându-lelortoate,mulţumealuiDumnezeu.
Şiamaitrăitacolo,într-aceapeşterăoptsprezecelunidetoţifiinddosădit
purureaocărâtşibatjocorit.Elcubucurietoatelerăbdaşiserugalui
Dumnezeupentrudânşii,casăliseiertepăcatulacesta,căcieinuştiucefacşi
săsemântuiascăsufletelelor.IarDomnulDumnezeun-alăsatpânăînsfârşit
aceastăbatjocurădiavoleascăşiocarăasuprapăcatuluisău,ciadescoperit
unuiadinoameniiceimaicinstiţiaceasta,cumcăafostmeşteşugulşinălucirea
diavoleascăasuprastareţuluişicumcăînsuşidiavoluls-aînchipuitînchipul
stareţuluişisearătaşivorbeacufemeilevorbelesale.Iarstareţulnimicde
aceastanuştia,cişezândînpeşterasa,serugaluiDumnezeudupăobiceiulsău,
pentruaceastăcetateşipentrutoatălumea.Şiauînceputşiaceitinericareîl
munciserăpestareţ,aseîndrăcigroaznic,făcândspumelagurăşiţipând
spuneaunevinovăţiastareţului.Asemeneaşifemeileaceleacucarevorbise
diavolulînchipulstareţului,toates-auîndrăcit.Şis-auspăimântatfoartetoţi
oameniişiaucunoscuttoţicăn-afostvinovatstareţul,ciînsuşidiavolula
lucratacelrăuasuprastareţului.Şis-aucăittoţifoarte,pentrucăaucrezut
nălucirilordiavoluluişipedepsindşidefăimândpestareţul,augreşitlui
Dumnezeu.Şiaşa,sculându-setoţiîmpreunăcufemeileşicopiiilor,auieşitdin
cetateşiaumerslapeşterastareţuluicasă-şicearătoţiiertaredegreşealacu
careaugreşitlui,nefiindvinovat.Iarelvăzându-idedeparte,oastemare
venind,acunoscutcinesuntşivinladânsul,căciştiacăs-auînştiinţatde
nevinovăţialuişiştiaşipentrucevincutoţiiladânsul.Şiieşinddinpeşterasa,
afugitlamunteşiatrecutlamunteleNitrieişigăsindacoloopeşteră,foartei-a
plăcutşis-aaşezatîntr-însa.Şiîmiziceamie,spuneavvaTheona:cândvavrea
cinevasăsedeosebeascăcuviaţadegâlcevilelumii,sămeargăsăseaşezelaun
locliniştit,fărăgâlceavăşicutăcere.Unulcaacestadevoieştesănu-igăsească
diavolulprepusuricaacestaasupramea,secadeluisănuseaşezelaloc
aproapedecetatesaudesate,cisăfiedepartedelocuinţamireneascăşiaşava
fiodihnit.

XIII.ÎNCEPUTULSLOVEIN

-PENTRUAVVANIL-

1.Zis-aavvaNil:oriceveifacespreizbândafrateluicete-anedreptăţitpetine,
toatespresmintealăţisevorfaceînvremearugăciunii.

 

2.Azisiarăşi:rugăciuneaesteodraslăablândeţiişianemânierii.
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3.Azisiarăşi:rugăciuneaesteizgonireaîntristăriişiamâhnirii.

 

4.Azisiarăşi:mergând,vindetoateaveriletaleşiledăsăracilor;şiluând
crucea,leapădă-tedesine-ţi,casăpoţifărăderisipiresăterogi.

 

5.Azisiarăşi:oriceveisuferirăbdând,veigăsiroadaacestuiaînvremea
rugăciunii.

 

6.Azisiarăşi:dorindsăterogicumsecade,sănumâhneştivreunsuflet;iarde
nu,înzadaralergi.

 

7.Zis-aiarăşi:nuvoidupăcumţisepare,săsefacălucruriletale,cidupăcum
placeluiDumnezeuşiveifitulburatşinemulţumitînvremearugăciuniitale.

 

8.Zis-aiarăşi:fericitestecălugărul,celcesesocoteştepesine-şituturor
lepădătură.

 

9)Zis-aiarăşi:nerănitrămânedesăgeţilevrăjmaşuluicălugărulcareiubeşte
liniştea.Iarcelceseamestecăcumulţimeaoamenilor,deserăniprimeşte.

 

10.Zis-aiarăşi:robulcareseleneveştedelucrurilestăpânuluisăusăse
găteascăsprebătăi(LucaXII,47).
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-PENTRUAVVANISTERO-

1.AvvaNisterocelMareumblaînpustiecuunfrateşivăzândunbalaurafugit.
Şii-azisluifratele:şitutetemi,părinte?Şii-azisluibătrânul:numătem,fiule,
darmaidefolosestecăamfugit,fiindcănuputeamscăpadeduhulslavei
deşarte.

 

2.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând;carelucruestebunsă-lfacşisă
trăiesccuel?Şiazisbătrânul:Dumnezeuştiecareestebun.Însăauzimcăa
întrebatcinevadinpărinţipeavvaNisterocelMare,peprietenulluiavva
Antonie,şii-azislui:carelucruestebunsă-lfac?Şii-azis:aunusunttoate
lucrurileîntocmai?ScripturazicecăAvraam afostiubitordestrăinişi
Dumnezeueracudânsul.IlieiubealinişteaşiDumnezeueracudânsulşiDavid
afostsmeritşiDumnezeueracudânsul.Deci,cevezicusufletultăucăvoieşti,
dupăDumnezeuaceastafă,şi-ţipăzeşteinima.

 

3.AvvaIosifzis-aluiavvaNistero:cevoifacelimbiimele,căcinuopotstăpâni?
Şii-azisluibătrânul:dardeveivorbi,aiodihnă?I-azislui:nu.Şiazisbătrânul:
deci,dacănuaiodihnăpentrucevorbeşti?Maibinetacişidesevaîntâmpla
vorbă,maivârtosascultădecâtsăvorbeşti.

 

4.UnfrateavăzutpeavvaNisteropurtânddouăcoloviişil-aîntrebatpeel,
zicând:devavenivreunsăracşi-ţivacerehaina,pecareodailui?Şi
răspunzândazis:peceamaibună.Şii-azisfratele:dardacăşialtulîţivacere,
ceîidailui?Şii-azisbătrânul:jumătateaceleilalte.Şiazisfratele:dardacăşi
altulîţivacereceîiveidalui?Iarelazis:taişipecealaltăşi-idauluipe
jumătateşicucealaltămăîncing.Şiiarăşiazis:dardacăşipeaceastaovacere
cineva,cefaci?Bătrânularăspuns:îidauluişipecealaltăşimergândşedlaun
loc,pânăcândDumnezeulvatrimiteşimăvaacoperi,căcinucerdela
altcineva.

 

5.Zis-aavvaNistero:datorestecălugărulîntoatăsearaşidimineaţasăfacă
socotealăpentruceamfăcutnoidincelecevoieşteDumnezeuşicenuam
făcutdincelecenuvoieşteşiaşasă-şialbeascătoatăviaţa,căciaşaatrăitavva
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Arsenie.Sileşte-teîntoatezilelesăstaiînaintealuiDumnezeufărăpăcat.Aşa
teroagăluiDumnezeu,caşicumaifidefaţăînainteaLui,careestedefaţă,căci
cuadevăratestedefaţă.Nu-ţipuneţielegişinujudecapenimeni.Străinlucru
estecălugărilorsăjure,săcalcejurământul,sămintă,săblesteme,săocărască,
sărâdă.Iarcelcesecinsteştepestecuviinţăsauselaudă,multsepăgubeşte.

-PENTRUAVVANISTEROCELDINCHINOVIE-

1.ZiceaavvaPimendespreavvaNistero,căprecumşarpeleceldearamăpe
carel-afăcutMoisespretămăduireanorodului,aşaafostbătrânul,avândtoată
faptaceabunăşităcândpetoţiîitămăduia.

 

2.ÎntrebatfiindavvaNisterodeavvaPimen,deundeacâştigataceastăfaptă
bună,căcioricândis-aîntâmplatnecazînchinovie,nugrăia,nicinuintraîn
mijloc,arăspuns:iartă-mă,avvo!Cândamintratlaînceputînchinovie,amzis
cugetuluimeu:cătuşimăgarulunasunteţi.Precummăgarulsebateşinu
grăieşte,seocărăşteşinimicnurăspunde,aşaşitu.Dupăcumzicepsalmistul:
dobitocm-amfăcutlaTineşieupurureacuTine(Ps.72,22).

-PENTRUAVVANICON-

1.Unfratel-aîntrebatpeunuldinbătrâni,zicând:cumdiavoluladuceispite
asuprasfinţilor?Şii-azisluibătrânulcăafostunuldinpărinţi,anumeNicon,
carelocuiaînmunteleSinai.Şiiatăpeoarecinemergândlacasaunuifaranitşi
găsindpefiicaluisingură,acăzutcudânsa.Şii-azisei:spunecăpustniculavva
Niconţi-afăcutaşa.Şicândavenittatăleişiaaflat,luândsabias-adusasupra
bătrânuluişibătândînuşă,aieşitbătrânul.Şiîntinzândelsabiacasă-lomoare,
s-auscatmânalui.Şiducându-sefaranitullabiserică,aspusbătrânilorşiau
trimisladânsulşiavenitbătrânul.Şibătându-lmult,voiausă-lizgonească.Şi
s-arugatzicând:lasă-măaici,pentruDumnezeu,casămăpocăiesc!Şi
despărţindu-lpeeltreiani,adatporuncăcanimenisănumeargălael.Şia
făcuttreiani,venindînfiecareduminicălabisericăşifăcândmetanie,seruga
latoţizicând:rugaţi-văpentrumine!Iarmaipeurmăs-aîndrăcitcelceafăcut
păcatulşiapusispităasuprabătrânului.Şiamărturisitînbisericăcăelafăcut
păcatulşiazissănăpăstuiascăperobulluiDumnezeu.Şimergândtotnorodul,
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afăcutmetaniebătrânului,zicând:iartă-nepenoi,avvo!Şile-azislor:deavă
ierta,iertaţisunteţi;dararămâneaicicuvoinumairămân,cănus-aaflatunul
săaibădreaptăsocotealăşisă-ifiemilădemine.Şiaşas-adusdeacolo.Şiazis
bătrânulcătrefratele:vezicumdiavoluladuceispiteleasuprasfinţilor?

-PENTRUAVVANETRA-

Povestitu-s-adespreavvaNetra,uceniculluiavvaSiluan,căşicândşedeaîn
chiliasalamunteleSinai,cumăsurăseocârmuiapesine-şidupătrebuinţa
trupului.Iarcânds-afăcutepiscoplaFaran,multsestrâmtorapesine-şispre
viaţaceaaspră.Şii-azisluiuceniculsău:avvo,cânderamînpustie,nute
nevoiaiaşa.Şii-arăspunsbătrânul:acoloerapustieşilinişteşisărăcieşi
voiamsăchivernisesctrupul,casănumăbolnăvescşisăcautcelecenuaveam.
Iaraiciestelumeşipricepereşidemăvoişibolnăviaici,estecinesămă
sprijineascăsănupierdcălugăria.

-PENTRUAVVANICHITA-

SpuneaavvaNichitadespredoioarecarefraţicăs-auunit,vrândsălocuiască
împreună.Şiasocotitunulîntrusine:oricevavoifratelemeu,aceeasăfac.
Asemeneaşifratelecelălaltasocotit,căvoiafrateluisăuvaface.Şiautrăitani
mulţicumultădragoste.Darvăzândvrăjmaşul,s-adussă-idespartăşistândîn
tindăsearătaunuiacaunporumbel,iaraltuiacaocioară.Şiazisunul:vezi
porumbelulacesta?Zis-aacela:cioarăeste.Şiauînceputasecerta,altulalta
zicând.Şisculându-ses-aubătutpânălasânge,spreceamaidesăvârşită
bucurieavrăjmaşuluişis-audespărţit.Iardupătreiziles-autrezitvenindu-şi
înfireşifăcându-şimetanie,mărturiseauceeacefiecaredineisocoteau
pasăreaceavăzută.Şicunoscândrăzboiulvrăjmaşului,aurămaspânălasfârşit
nedespărţiţi.
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XIV.ÎNCEPUTULSLOVEIX

-PENTRUAVVAXOIE-

1.Unfratel-aîntrebatpeavvaXoie,zicând:demăvoiaflaundevaşivoimânca
treipâini,nucumvaestemult?I-azisluibătrânul:laarieaivenit,frate?Şiazis
iarăşi:devoibeatreipaharecuvin,nucumvaestemult?I-azislui:denueste
drac,nuestemult;iardeeste,estemult.Căcivinulestestrăindecălugăriicei
cetrăiescdupăDumnezeu.

 

2.SpuneaunuldintrepărinţidespreavvaXoietebeulcăaintratodatăîn
munteleSinaişiieşindeldeacolo,l-aîntâmpinatunfrateşisuspinândzicea:
nemâhnim,avvo,pentruneploaie.I-azisluibătrânul:şidecenucereţişivă
rugaţiluiDumnezeu?I-azisluifratele:nerugămşifacemlitaniidarnuplouă.
I-azisluibătrânul:negreşit,nuvărugaţicudeadinsul.Vreiînsăsăcunoşti,că
aşaeste?Şişi-aîntinsmâinilelacercurugăciuneşiîndatăaplouat.Şivăzând
fratele,s-atemutşicăzândcufaţalapământ,is-aînchinatlui,iarbătrânula
fugit.Frateleavestitlatoţiceeaces-afăcutşiceiceauauzit,auslăvitpe
Dumnezeu.

-PENTRUAVVAXANTIE-

1.Zis-aavvaXantie:tâlharulpeCruceeraşidintr-uncuvânts-aîndreptat.Şi
Iudacuapostoliieraîmpreunănumăratşiîntr-onoapteaprăpădittoată
ostenealaşis-apogorâtdinceruriîniad.Dreptaceea,nimenifăcândbine,să
nusefălească,căcitoţiceices-aunădăjduitînsine-şi,aucăzut.

 

2.S-ausuitodatăavvaXantiedelaSchitlaTerenut.Şiundeagăzduitpentru
ostenealanevoinţii,i-aadusluipuţinvin.Şiauzindunii,i-auadusluiun
îndrăcitşiaînceputdraculsăîlocărascăpebătrân:labăutoruldevinacesta
m-aţiadus?Şibătrânulnuvroiasă-lscoată,darpentrudefăimarezicea:cred
luiHristos,cănuvoiisprăvipaharulacestapânăcenuveiieşi.Şidacăa
începutbătrânulsăbea,astrigatdracul,zicând:măarzi,măarzi!Şimaiînainte
deaisprăvi,aieşit,cudarulluiHristos.
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3.Acelaşiazis:câineleestemaibundecâtmine,căcişidragosteareşila
judecatănuvine.

XV.ÎNCEPUTULSLOVEIO

-PENTRUAVVAOLIMPIE-

1.Zis-aavvaOlimpie:s-apogorâtodatăunpreotalelinilorlaSchitşiavenitla
chiliameaşiaadormit.Şivăzândvieţuireacălugărilor,mi-azis:aşavieţuind,
nimicnuvedeţilaDumnezeulvostru?Şii-amzislui:nu.Şimi-azismiepreotul:
darnoicândslujim dumnezeuluinostrunimicnuascundedenoicine
descoperetainelelui.Şivoiatâteaostenelifăcând,privegheri,liniştirişi
nevoinţe,zicicănimicnuvedeţi.Negreşitdar,dacănimicnuvedeţi,cugeterele
aveţiîninimilevoastre,carevădespartpevoideDumnezeuşipentruaceasta
nuvădescoperevouătainele.Şim-amdusşiamvestitbătrânilorcuvintelelui
şis-auminunat,zicândcăaşaeste,căcicugetelecelenecunoscuteîldespartpe
omdeDumnezeu.

 

2.AvvaOlimpiecelalchiliilor,afostluptatsprecurvieşii-azisluicugetul:
du-te,iafemeie!Şisculându-seacălcatlutşiafăcutfemeie.Apoişi-azis:iată
femeiata!Trebuiedarsălucrezimultcasăohrăneşti.Şilucraostenindu-se
mult.Şidupăoziiarăşicălcândlut,şi-afăcutluişifiuşiziceagânduluisău:a
născutfemeiata.Aimaimultătrebuinţăsălucrezi,casăpoţisă-ţihrăneştifiul
şisă-lacoperi.Şiaşafăcând,s-atopitpesine.Şiaziscugetului:dacănumai
poţisuferiosteneala,nicifemeiesănucauţi.VăzândDumnezeuostenealalui,a
ridicatdelaelrăzboiulşis-aodihnit.

-PENTRUAVVAORSISIE-

1.Zis-aavvaOrsisie:cărămidanearsăpunându-selatemelieaproapederâu,
nurabdăozi,iarceaarsăcaopiatrărămâne.Aşaesteşiomulcareare
socotealătrupeascăşinus-aarscaIosifcufricaluiDumnezeu:serisipeşte
dupăces-asuitlastăpânire.Căcimultesuntispiteleunoracaaceştia,fiindcă
suntînmijloculoamenilor.Deci,bineestecineva,cadupăceîşivacunoaşte
măsurilesalesăfugăderăutateastăpâniriicăciceitariîncredinţăneclintiţi
sunt.PentruînsuşisfântulIosifdevavoicinevasăvorbească,zicecănuafost
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pământesc.Cucâteafostispititşiîncefeldeţară,undenueraatunciurmăde
cinstirealuiDumnezeu?ÎnsăDumnezeulpărinţilorluieracudânsulşil-ascos
dintotnecazulşiacumestecupărinţiisăiîntruÎmpărăţiacerurilor.Şinoi,
cunoscândmăsurilenoastre,sănenevoim,căcinumaiaşavomputeascăpade
judecataluiDumnezeu.

 

2.Zis-aiarăşi:socotesccădacăunomnuvapăziinimasabine,toatecâtea
auzitleuităşiseleneveşte.Şiaşa,vrăjmaşulaflândîntr-însulloc,îlsurpă,căci
precumunlihnar(candelă)gătitşiluminând,devafitrecutcuvedereasăise
toarneuntdelemnîncet,încet,sestingeşiapoiseîntăreşteîntunericulasupra
lui.Şinunumaiaceasta,darestecuputinţăcândvinepelângădânsulşi
şoareceleşicautăsămănâncefitilul,maiînaintedeasestinge,nupoatemânca
untuldelemn;iardeavedeacănunumailuminănuare,darnicifierbinţealăde
foc,atunciavândsătragăfitilul,surpăşilihnarulşidevafidelutsestricăiar
devafidearamăstăpânulcaseiîlfacedeiznoavă.Aşa,cândseleneveşte
sufletul,încet,încetDuhulSfântsetrage,pânăcedesăvârşitsevastingeîn
fierbinţealaluişiatuncivrăjmaşulmâncândosârdiasufletului,petrupîl
prăpădeşterăutatea.IardacăacelavafibuncuaşezareacătreDumnezeu,
numais-arăpitsprelenevire.Dumnezeucaunîndurat,punândîntr-însulfrica
Luişiaducereaaminteamuncilor,îlfacesăsetrezeascăşisăsepăzeascăpe
sine-şideaiciînaintecumultăîntărirepânălacercetarealui.

XVI.ÎNCEPUTULSLOVEIP

-PENTRUAVVAPIMEN-

1.S-adusodatăavvaPimen,cânderamaitânărlaoarecarebătrân,să-lîntrebe
detreigânduri.Deci,dupăceavenitlabătrânul,auitatpeunuldinaceletreişi
s-aîntorslachiliasa.Şicumapusmânasădeschidăîncuietoarea,şi-aadus
amintedecuvântulpecarel-auitatşialăsatîncuietoareaşis-aîntorsla
bătrânulcarei-azis:degrabaivenitfrate.Şii-apovestitlui:cândampusmâna
measăiauîncuietoarea,mi-amadusamintedecuvântulpecareîlcăutamşi
n-amdeschis,pentruaceastam-amîntors.Şieradepărtareacăiifoartemultă.
Şii-azisluibătrânul:alîngerilorPimen,adicăpăstor(căcipimenînlimba
elineascăînseamnăpăstor);şisevagrăinumeletăuîntotpământulEgiptului.

 



155

2.AveaodatăPaisie,frateleluiavvaPimen,prieteşugcucinevadinafarachiliei
lui.IaravvaPimennueradeacord.Şisculându-seafugitlaavvaAmona.Şii-a
zislui:Paisie,fratelemeu,arecucinevaprieteşugşinumăodihnesc.I-azislui
avvaAmona:Pimene,încătrăieşti?Du-te,şeziînchiliataşipune-ţiîninimăcă
acumaiunandecândeştiînmormânt!

 

3.AuvenitodatăbătrâniiloculuilamânăstireaundeeraavvaPimen.Şiaintrat
avvaAnuvşii-azislui:săchemămpebătrâniaiciastăzi.Şistândmult,nui-a
datluirăspuns.Şimâhnindu-se,aieşit.I-auzisluiceiceşedeauaproapede
dânsul:avvo,pentrucen-aidatluirăspuns?Le-azisloravvaPimen:eutreabă
nuam,căciammurit,iarmortulnugrăieşte.

 

4.UnbătrâneraînEgiptmaiînaintepânăaveniceicuavvaPimenşieraştiut
foarteşicinstit.Deci,dupăces-ausuitceicuavvaPimendelaSchit,aulăsatpe
bătrânoameniişiveneaulaavvaPimen.Şi-lzavistuiabătrânulpeelşi-lvorbea
derău.Deci,aauzitavvaPimenşis-amâhnit.Şiazisfraţilorlui:cesăfacem
bătrânuluiacestuiamare,căciînîntristarene-aupusoameniipenoi,părăsind
pebătrânulşivenindlanoi,carenusuntemnimic?Decicumputemsăodihnim
pebătrânul?Şile-azislor:faceţipuţinebucateşiluaţiunvascuvinşisă
mergem ladânsulsăgustăm împreună.Poatecuaceastavom puteasă-l
odihnim.Deciauluatbucateleşis-audus.Şidupăceaubătutînuşă,aauzit
uceniculluişiazis:cinesunteţi?Iareiauzis:spune-iavvei,căestePimenşi
vreasăsebinecuvintezededânsul!Şiaceastavestinducenicul,arăspuns
bătrânul:du-te,nuamvreme!Iareiaurăbdatînarşiţăzicând:nuneducem,de
nunevomînvrednicisăvedempebătrânul.Iarbătrânulvăzândsmerenialor
şirăbdarea,umilindu-se,le-adeschis.Şiintrând,augustatcuel.Iarînvremea
cândmâncau,zicea:într-adevăr,nusuntnumaicelecele-amauzitdesprevoi,
ciînsutiteamvăzutînloculvostru.Şilis-afăcutlorprietendinziuaaceea.

 

5.Avoitodatăstăpânitorulloculuiaceluia,săvadăpeavvaPimenşinuprimea
bătrânul.Şicupricinăcapeunfăcătordereleaprinspefiulsuroriiluişil-a
pusîntemniţă,zicând:devavenibătrânulşisevarugapentrudânsul,euîl
slobozesc.Şiavenitsoralui,plângândlângăuşă.Iarelnui-adateirăspuns.Ea
îlocărazicând:omulecuinimădearamă,fie-ţimilădemine,cănumaiunfiu
am!Iareltrimiţând,i-azisei:Pimenfiun-anăscut.Şiaşas-adus.Şiauzind
stăpânitorul,atrimiszicând:măcarcucuvântuldevaporunci,îlvoislobozipe
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el.Iarbătrânuli-arăspunsînapoizicând:cerceteazădupăpravilăşideeste
vrednicdemoarte,sămoară,iardenueste,făcumvoieşti!Iarstăpânitorul
auzind,l-aslobozitdelaînchisoare.

 

6.Agreşitodatăunfrateînchinovie.Şieraînlocurileaceleaunpustnicşi
multăvremenuaieşitafară.Şivenindstareţulchinovieilabătrânul,i-avestit
luipentrucelceagreşit.Iarelazis:izgoniţi-l!Şiieşindfrateledinchinovie,a
intratîntr-osurpăturăşiplângeaacolo.Şis-auîntâmplatniştefraţisămeargă
laavvaPimenşil-auauzitplângând.Şiintrândl-augăsitînmaredurere.Şil-au
rugatpeelcasă-lducălabătrânşinuvoia,zicând:aicivreaueusămor!Şi
venindeilaavvaPimen,i-aupovestitluişirugându-ielpeei,i-atrimiszicând:
spuneţi-icăavvaPimenîlcheamă.Şiavenitfrateleladânsulşivăzându-lpeel
bătrânulnecăjit,sculându-sel-asărutatşiglumindcudânsul,l-arugatsăguste.
ŞiatrimisavvaPimenpeunuldinfraţiisăilapustnic,zicând:demulţiani
doreamsătevăd,auzindceledespretineşidinlenevireaamândoruranu
ne-am întâlnitunulcu altul.Deciacum vrând Dumnezeu şipricină
întâmplându-se,iaostenealăşivinopânăaici,casănevedemunulcualtul!(că
eraneieşinddinchilialui).Şiauzindzicea:den-arfivestitDumnezeu
bătrânului,nuarfitrimislamine.Şisculându-se,avenitlael.Şiînchinându-se
unulaltuiacubucurie,auşezut.ŞiazisluiavvaPimen:doioamenierauîntr-un
locşiamândoiaveaumorţi.Iarunulalăsatpemortulsăuşis-adussăplângă
pemortulceluilalt.Şiauzindbătrânuls-aumilitdecuvântulluişişi-aadus
amintedeceeaceafăcutşiazis:Pimensus,susîncer,iareujos,jospepământ!

 

7.S-audusodatămulţibătrânilaavvaPimen.Şiiatăunuldintreailuiavva
Pimenaveauncopilşifaţalui,dinlucrareadiavolului,s-aîntorsînapoi.Şi
văzândtatălcopiluluimulţimeapărinţilor,luândcopilulafarădemănăstire,
şedeaplângând.Şis-aîntâmplatunuibătrânsăiasăafarăşivăzându-li-azis:
deceplângi,omule?Iarelazis:rudeniesuntcuavvaPimen.Însăiatăis-a
întâmplatcopiluluiacestuiaispitaaceasta.Şivrândsă-laducemlabătrânul,
ne-amtemutcănuvoieştesănevadăşiacum,devaaflacăsuntemaici,trimite
şinealungă.Dareuvăzândvenireavoastră,amîndrăznitdeamvenit.Deci,
cumvoieşti,avvo.Fie-ţimilădemineşiiacopilulînlăuntruşivărugaţipentru
dânsul.Şiluându-lbătrânul,aintratşiasăvârşitlucrucuînţelepciune,cănul-a
dusîndatălaavvaPimen,ci,începânddelafraţiiceimaimici,zicea:faceţi
crucecopilului!Şidupăcei-afăcutpetoţidei-aufăcutcruce,înurmăl-audus
şilaavvaPimen,darelnuvoiasă-ifacăcruce,iarpărinţiiiserugauzicând:
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precum toţişitufă,părinte.Şisuspinând,sculându-ses-arugatzicând:
Dumnezeule,tămăduieştezidireaTa,casănufiestăpânitădevrăjmaşul!Şi
făcându-icruce,îndatăs-atămăduitşil-adattatăluisăusănătos.

 

8.S-adusunfrateodată,dinpărţileluiavvaPimen,înstrăinătate.Şiaajunsla
unpustnicacolo(căeramilostivşimulţiveneauladânsul).Şii-avestitlui
frateleceledespreavvaPimen.Şiauzindfaptaluiceabună,adoritsă-lvadă.
Deciîntorcându-sefrateleînEgipt,dupăcâtăvavremeavenitpustniculdin
străinătateînEgiptlafratelecelceveniselael(căîispuseseluiundepetrece).
Şivăzându-lacela,s-amiratşis-abucuratfoarte.Şiazispustnicul:fiibunşi
du-mălaavvaPimen!Şiluându-l,avenitlaavvaPimenşii-avestitceledespre
dânsulzicândcămareomesteşimultădragosteşicinstearelaloculluişii-am
vestitluidespretineşi,dorindsătevadă,avenit.Decil-aprimitpeelcu
bucurieşisărutându-seunulcualtul,auşezut.Şiaînceputcelstrăinavorbi
dinScripturălocuriduhovniceştişicereşti.Şişi-aîntorsavvaPimenfaţaluişi
nui-adatrăspuns.Şivăzândcănuvorbeştecudânsul,mâhnindu-seaieşit.Şia
zisfrateluiceluicel-aaduspeel:înzadaramfăcuttoatăcălătoriaaceasta,că
amvenitlabătrânulşiiatăcăniciavorbicuminenuvoieşte.Şiaintratfratele
laavvaPimenşii-azis:avvo,pentrutineavenitacestommare,avândatâta
slavălalocullui.Pentrucen-aivorbitcudânsul?I-azisluibătrânul:acestadin
ceidesusesteşicelecereştigrăieşte,iareudinceidejossuntşicele
pământeştivorbesc.Demi-arfigrăitdesprepatimialesufletului,i-aşfi
răspuns;iardacăpentrulucruricereşti,euaceastanuştiu.Deciieşindfratele,
i-azis:bătrânulnudegrabăvorbeştedinScriptură,cidacăcinevaîivagrăilui
desprepatimilesufletului,îirăspunde.Iarelumilindu-se,aintratlabătrânulşi
aziscătredânsul:cevoifaceavvo,cămăstăpânescpatimilesufletului?Şia
luataminteladânsulbătrânul,bucurându-se.Şiazis:acumbineaivenit.
Deschide-ţiguratapentruacesteaşiovoiumpleadebunătăţi.Iarelmult
folosindu-sezicea:cuadevărataceastaestecaleaceaadevărată.Şimulţumind
luiDumnezeu,s-aîntorslaloculsăubucuroscăcicuastfeldesfânts-a
învrednicitaseîntâlni.

 

9.AprinsodatăstăpânitorulloculuipeunuldinsatulluiavvaPimen.Şiau
venittoţi,rugându-sebătrânuluisămeargăşisă-lscoată.Iarelazis:lăsaţi-mă
treizileşiaşavin!Decis-arugatavvaPimencătreDomnul,zicând:Doamne,
nu-midadarulacesta,căcinumăvorlăsasăşedînloculacesta!Deciavenit
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bătrânul,rugându-sestăpânitorului.Iarelaziscătredânsul:pentrutâlharite
rogi,avvo?Iarbătrânuls-abucuratcăn-aprimithardeladânsul.

 

10.AupovestituniicăodatăavvaPimenşifraţiiluilucrausulurişinusporeau,
neavândcumsăcumpereinuri.Şiunuldintr-înşiiapovestitunuineguţător
credinciospricina.IaravvaPimennuvoiasăiadelacinevaceva,pentru
supărare.Neguţătorulavândsăfacălucrulbătrânului,sefăceacăaretrebuinţă
desuluri.Deaceeaaaduscămilaşile-aluat.ŞivenindfratelelaavvaPimenşi
auzindceeaceafăcutneguţătorul,caşicumvrândsă-llaude,azis:cuadevărat,
avvo,şineavândtrebuinţale-aluatcasănefacănouălucru.Şiauzindavva
Pimencăneavândtrebuinţale-aluat,azisfratelui:scoală-te,tocmeştecămila
şiadu-leaici,iardenuleveiaduce,Pimenaicinuşadecuvoi.Cănufac
strâmbătatevreunuiomcarenuaretrebuinţăcaelsăsepăgubeascăşisăia
folosulmeu.Şis-adusfrateleluicumultăostenealăşile-aadus.Iardenule
aducea,bătrânulseduceadeladânşii.Deci,dupăcele-avăzut,s-abucurat,ca
şicândarfiaflatomarecomoară.

 

11.AauzitodatăpreotulPelusiuluidespreunfrateceseducedesîncetateşi
sescaldăşiseleneveştedemântuirealui.Şivenindlabisericăl-ascosdin
călugărie.Şidupăaceastal-amustratpedânsulinimaşis-acăit.Şiavenitla
avvaPimenbeatdegânduri,avândşilevitoanelefraţilorşiavestitbătrânului
pricina.Şii-azisluibătrânul:nuaitucevadinaleomuluicelvechi?Te-ai
dezbrăcatdeel?Iarpreotulazis:măîmpărtăşescdeomulcelvechi.Iar
bătrânuli-azis:iatăcăşitueşticaşifraţii;cădeşipuţinteîmpărtăşeştidin
vechime,însăeştisupuspăcatului.Atuncimergândpreotul,achematpefraţişi
s-apocăitînainteacelorunsprezeceşii-aîmbrăcatpeeicuchipulcălugărescşi
i-aslobozit.

 

12.Unfratel-aîntrebatpeavvaPimenzicând:amfăcutpăcatmareşivoiescsă
măpocăiesctreiani.I-azisluibătrânul:estemult.Şiazisfratele:darpânăla
unan?Şiazisiarăşibătrânul:multeste.Iarceiceeraudefaţăauzis:darpână
lapatruzecidezile?Şiiarăşiazis:multeste.Şiaadăugat:euziccădacădin
toatăinimasevapocăiomulşinuvamaicontinuasăfacăpăcatul,şiîntreizile
îlprimeştepeelDumnezeu.
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13.Zis-aiarăşi:semnulcălugăruluiînispitesearată.

 

14.Zis-aiarăşi:precumspătarulîmpăratuluistălângădânsulde-apururea
gata,aşatrebuieşisufletulsăfiegatasprealuptaîmpotrivadraculuicurviei.

 

15.AîntrebatavvaAnuvpeavvaPimendespregândurilecelenecuratepecare
lenaşteinimaomuluişidesprepofteleceledeşarte.Şii-azisluiavvaPimen:au
doarăvaslăbisecureafărăcelcetaiecuea?(IsaiaX,15)Însătunuledalorloc,
niciteîndulcicudânseleşirămânnelucrătoare.

 

16.Zis-aiarăşiavvaPimen:den-arfivenitNavuzardan,bucătarulcelmare,nu
arfiarsbisericaDomnului(IVRegi24,28,29.).Adică,den-arfivenitodihna
îmbuibăriipânteceluiînsuflet,n-arficăzutminteaînrăzboiulvrăjmaşului.

 

17.SespunedespreavvaPimen,căchematfiindsămănâncefărăvoialui,
mergealăcrimând,casănufieneascultătorfrateluisăuşisă-lmâhnească.

 

18.Zis-aiarăşiavvaPimen:nulocuiînloculundevezipeuniicăauzavistie
asuprata.Fiindcănusporeşti.

 

19.Povestit-auuniiluiavvaPimendespreuncălugăr,cănubeavin.Şiazis:
vinulnuestealcălugărilor.

 

20.AîntrebatavvaIsaiapeavvaPimendespregândurilecelespurcate.Şii-a
zisluiavvaPimen:precumoladăplinăcuhaine,delevalăsacineva,cuvremea
putrezesc,aşaşigândurile,denulevom facecutrupul,cuvremease
prăpădescşiputrezesc.
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21.AîntrebatavvaIosiftotacestcuvânt.Şii-azisluiavvaPimen:precumdacă
cinevavapuneîntr-unvasşarpeşiscorpieşiîlvaastupa,negreşit,cuvremea
mor,aşaşigândurilecelerele,deladraciodrăslind,prinrăbdarelipsesc.

 

22.UnfrateavenitlaavvaPimenşii-azislui:seamănţarinameaşifac
dintr-însamilostenie.I-azisluibătrânul:binefaci!Şis-aduscuosârdieşia
sporitmilostenia.ŞiaauzitavvaAnuvcuvântulşii-azisluiavvaPimen:nute
temideDumnezeu,aşagrăindfratelui?Şiatăcutbătrânul.Dupădouăzilea
trimisavvaPimenlafrateleşii-azislui,auzindşiavvaAnuv:cemi-aizis
alaltăieri,căminteameaeraaiurea?Şiazisluifratele:amziscăseamănţarina
meaşifacdintr-însamilostenie.Şii-azisavvaPimen:amgânditcăpentru
frateletăucelmireanaigrăit;iardacătueşticelcefacilucrulacesta,nueste
lucrucălugăresc.Iarelauzind,s-amâhnit,zicând:altlucrunuştiudecâtacesta
şinupotcasănuseamănţarinamea.Deci,dupăces-adus,i-afăcutlui
metanieavvaAnuv,zicând:iartă-mă!ŞiazisavvaPimen:şieudelaînceput
ştiamcănuestelucrucălugăresc,dardupăsocotealaluiamgrăitşim-am
străduitspresporireadragostei,iaracums-adusmâhnitşitotlafelface.

 

23.AzisavvaPimen:devagreşiomulşivatăgădui,zicândn-amgreşit,nu-l
mustra.Iardenu,îitaiosârdia;iardeveizicelui:nutemâhni,frate,cite
păzeştedeacumînainte,îiridicisufletulsprepocăinţă.

 

24.Azisiarăşi:bunăesteispitirea,căaceastafacepeommailămurit.

 

25.Azisiarăşi:omulcareînvaţă,darnufaceceleceînvaţă,pesinenusepoate
curăţi,cidetoatăîntinăciuneaesteplinşitoatănecurăţeniaîntr-însulseaflă.

 

26.TrecândodatăavvaPimenprinEgipt,avăzutofemeieşezândlaun
mormântşiplângândcuamar.Şiazis:devorvenitoateveseliilelumiiacesteia,
nuvormutasufletuleidelaplâns.Aşaşicălugărul,trebuiede-apururisăaibă
plânsulînsine.
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27.Azisiarăşi:căesteom,careseparecătace,darinimaluiosândeştepealţii.
Unulcaacestatotdeaunagrăieşte.Şiestealtulcarededimineaţapânăseara
grăieşteşităcereţine,adicăfărădefolosnimicnugrăieşte.

 

28.UnfrateavenitlaavvaPimenşii-azis:avvo,multegânduriamşimă
primejduiescdinpricinalor.Şil-ascospeelbătrânulafarăsubvăzduhşii-azis:
întindebraţulşiţinevânturile.Iarelazis:nupotsăfacaceasta.Şii-azis
bătrânul:dacăastanupoţis-ofaci,nicigândurilenulepoţioprisănuvină.Alt
lucruesteînsăsălestaiîmpotrivă.

 

29.AzisavvaPimen:desunttreilaunlocşiunulselinişteştebine,iarunul
estebolnavşimulţumeşte,celălaltslujeştecucugetcurat,toţitreideolucrare
sunt.

 

30.Zis-aiarăşi:scriseste:încechipdoreştecerbulizvoareleapelor,aşaTe
doreştesufletulmeu,Dumnezeule(Psalm.40,1).Fiindcăcerbiiînpustieînghit
multejigăniitârâtoare,iarcândîiardeotrava,dorescsăvinălaape,şidupăce
beauserăcorescdeotravajigăniilor.Aşaşicălugării,înpustieşezândseardde
otravadracilorcelorviclenişidorescsâmbătaşiduminicasăvinălaizvoarele
apelor,adicălaTrupulşiSângeleDomnuluinostruIisusHristos,casăse
curăţeascădeamărăciuneaceluiviclean.

 

31.AîntrebatavvaIosifpeavvaPimen,cumtrebuieaposti.I-azisavvaPimen
lui:euvoiesccacelcemănâncăînfiecarezi,câtepuţinsămănânce,casănuse
sature.I-azisavvaIosif:cânderaimaitânăr,nuposteaidindouăîndouăzile,
avvo?Şiazisbătrânul:cuadevăratşitreişipatruzileşiosăptămână.Şi
acesteatoatele-aucercetatpărinţii,canişteputernicişiauaflatcăestebineîn
fiecareziamânca,darpuţin;şine-audatnouăcaleaceaîmpărătească,căeste
uşoară.

 

32.SpuneaupărinţiidespreavvaPimencăatuncicândvoiasămeargăla
biserică,şedea,judecândsocotelilesalecalaunceasşiaşaieşea.
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33.Unfratel-aîntrebatpeavvaPimen,zicând:mi-arămasomoştenire,cesă
fac?I-azisluibătrânul:du-teşidupătreizilevinoşiîţivoispune!Şiavenit
dupăcumi-ahotărât.Şiazisbătrânul:cepotsă-ţizic,frate?Deîţivoizice:
dă-olabiserică,acolofacmesemari.Deîţivoizice:dă-orudelortale,nuai
plată:deîţivoizice:dă-osăracilor,rămâifărăgrijă.Deci,oricevoieşti,fă;eu
treabănuam.

 

34.L-aîntrebatpeelaltfrate,zicând:ceînseamnă:nudarăupentrurău?
(Tesal.V,16;IPetruIII,9)I-azisluibătrânul:patimaaceastapatruchipuriare:
întâidininimă,aldoileadincăutătură,altreileadinlimbă,alpatruleaanuface
răuînlocderău.Depoţisă-ţicurăţeştiinima,nuvineîncăutătură.Iardeva
veniîncăutătură,păzeşte-teanugrăi,iardeveişigrăi,degrabătaie,casănu
facirăuînlocderău.

 

35.Zis-aavvaPimen:apăzişialuaamintedesine,şisocotealaceadreaptă:
acestetreifaptebunesuntpovăţuitoarealesufletului.

 

36.Zis-aiarăşi:atearuncapesineînaintealuiDumnezeuşianutemăsurape
sineşialepădaînapoivoiata,suntuneltealesufletului.

 

37.Zis-aiarăşi:toatăostenealacareîţivaveniţie,estebiruităprintăcere.

 

38.Zis-aiarăşi:urâciuneestepentruDumnezeutoatăodihnatrupească.

 

39.Zis-aiarăşi:plânsulesteîndoit:lucreazăşipăzeşte.

 



163

40.Zis-aiarăşi:deîţivavenigândpentrutrebuinţeleceledenevoieale
trupuluişileveipunelaorânduialăodatăşiiarăşivavenişileveipunela
orânduialăşiatreiaoară,sănuieiaminteladânsul,căestezadarnic.

 

41.Zis-aiarăşicăunfratel-aîntrebatpeavvaAlonie,zicând:ceeste
defăimarea?Şiazisbătrânul:săfiitudedesubtulcelornecuvântătoareşisăştii
căaceleasuntneosândite.

 

42.Zis-aiarăşi:deîşivaaduceomulamintedecuvântulcelscriscădin
cuvinteletaleteveiîndreptaşidincuvinteletaleteveiosândi(Mat.XII,27.)va
alegemaimulttăcerea.

 

43.Zis-aiarăşi:începutulrăutăţiloresterăspândirea.

 

44.Zis-aiarăşi:avvaIsidorpreotulSchitului,agrăitodatănorodului,zicând:
fraţilor,nupentruostenealăamvenitlaloculacesta?Şiacumnumaiare
osteneală.Deci,eu,luându-micojoculmăducundeesteostenealăşiacoloaflu
odihnă.

 

45.Unfratei-azisluiavvaPimen:deveivedeavreunlucru,voieştisă-lspui?
I-azisluibătrânul:scriseste:oricinevarăspundecuvântmaiînaintedeaauzi,
neînţelepţieîiesteluişidefăimare.Deveifiîntrebat,răspunde,iardenu,taci!

 

46.AîntrebatunfratepeavvaPimen,zicând:poateomulsănădăjduiască
numailaofaptă?Şii-azisluibătrânul:avvaIoanColovazis:euvoiescsămă
împărtăşesccâtepuţindintoatefaptelecelebune.

 

47.Zis-aiarăşibătrânulcăunfratel-aîntrebatpeavvaPamvo,dacăestebine
sălauzipeaproapele?Şii-azislui:maibineestesătaci.
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48.Zis-aiarăşiavvaPimen:şidevafaceomulcernouşipământnou,nupoate
săfiefărădegriji.

 

49.Zis-aiarăşi:omularetrebuinţădesmerităcugetareşidefricalui
Dumnezeutotdeaunacadesuflareaceiesedinnărilelui.

 

50.Unfratel-aîntrebatpeavvaPimen,zicând:cevoiface?I-azisluibătrânul:
Avraamcândaintratînpământulfăgăduinţeimormântşi-acumpăratluişi
prinmormântamoştenitpământul.Zis-afratele:ceestemormântul?I-azislui
bătrânul:loculplângeriişialtânguirii.

 

-PENTRUAVVAPAMVO-
SocratScolasticulscriedespredînsul:"Pamvolaînceputulcălugărieisale,

nefiindcărturar,s-aduslaunuldintrefraţi,careeraînvăţătordecarte,voind
săînveţedeladînsulpsalmiiluiDavid.Cîndaauzitîntîiulstihalpsalmului38,
carezice:Zis-amcăvoipăzicăilemele,casănugreşescculimbamea...,n-amai
voitsăascultecelelaltestihuri,cis-adus,zicînd:"Aceststihsingurîmieste
destul,dacăvoiînvăţasă-lîmplinesccufapta";decin-amaivoitsăseducăla
dascăl.

Dupăşaseluni,dascălul,văzîndu-lîntr-unloc,aziscătredînsul:"Pentruce
n-aimaivenitlamine?"Pamvoarăspuns:"N-amînvăţatîncăasăvârşiacelstih
cufapta".Trecîndmulţianidupăaceea,unuldinpărinţi,cunoscutlui,l-a
întrebat:"Frate,acumaiînvăţatstihulacela?"Pamvoarăspuns:"L-amînvăţat
19anineîncetatşiabiam-amdeprinsafacecufaptaceeaceînvaţăacelstih".
CuviosulPamvo,deşin-afostcărturardelaînceput,dardupăaceea,fiind
înţelepţitdeDumnezeu,aveadestulăînţelegereadumnezeieştilorScripturi-
precumscriePaladiedespredînsul-,încîtmultorale-afostînvăţător.

1.AfostunomcaresenumeaavvaPamvoşidespreacestasepovesteştecă
treianiapetrecutrugându-selaDumnezeuşizicând:sănumăslăveştipe
pământ!Şiatâtl-aslăvitDumnezeuîncâtnuputeacinevasăseuiteînfaţalui,
deslavacareoavea.
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2.SespuneadespreavvaPamvo,căprecumaluatMoiseicoanaslaveiluiAdam,
cânds-aslăvitfaţalui,aşaşifaţaluiavvaPamvo,cafulgerulstrăluceaşieraca
unîmpăratşezândpetron.DeaceeaşilucrareeraşiavvaSiluanşiavvaSisoe.

 

3.AuvenitodatădoifraţilaavvaPamvoşil-aîntrebatpeelunul,zicând:avvo,
eupostescdindouăîndouăzileşimănâncdouăpâini.Oareîmimântuiesc
sufletul,saumărătăcesc?Azisşicelălalt:avvo,eucheltuiescdinavereamea
doibaniînfiecarezişiţinpuţinepentruhrană,iarcelelalteledaumilostenie.
Oaremământuiescsaupier?Şimultrugându-seeinule-adatrăspuns;iar
pestepatruzileaveausăseducăşiîimângâiaupedânşiiclericii,zicând:nuvă
mâhniţi,fraţilor,Dumnezeuvăvadavouăplată.Aşaesteobiceiulbătrânului,
nudegrabăvorbeştedenu-ivavestiluiDumnezeu.Deciauintrateilabătrânul
şii-auzis:avvo,roagă-tepentrunoi!Le-azislor:voiţisămergeţi?Aurăspuns:
da!Şicântărindfaptelelor,scriindpepământ,zicea:Pamvo,dindouăîndouă
zilepostindşidouăpâinimâncând,oarecuaceastasefacecălugăr?Nu!Şi
Pamvolucreazăpedoibanişi-idămilostenie,oarecuaceastasefacecălugăr?
Nuîncă!Şile-azislor:bunesuntfaptele,dardeveţipăziconştiinţafaţăde
aproapele,aşavăveţimântui.Şiîncredinţându-seei,s-audusplinidebucurie.

 

4.AuvenitodatăpatrupustnicilamarelePamvo,purtândpiei.Şiauvestit
fiecarefaptaceabunăaceluilaltnefiindaceladefaţă.Unulposteamult,celde
aldoileaeraneagonisitorşiceldealtreileaacâştigatmultădragoste.Se
spuneaîncăşidespreceldealpatruleacădouăzecişidoideaniaveadecând
erasubascultareaunuibătrân.Le-arăspunsloravvaPamvo:văzicvouă,că
faptaceabunăaacestuiaestemaimare,căcifiecaredintrevoi,faptabunăcare
acâştigat-o,cuvoiasaaagonisit-o;iaracestatăindu-şivoia,voiaaltuiaoface.
Căciacestfeldebărbaţisuntmărturisitori,dacăpânălamoartesevorpăziaşa.

 

5.Celîntrufericitapomenire,Atanasie,arhiepiscopulAlexandriei,l-arugatpe
avvaPamvosăsepogoaredinpustielaAlexandria.Decipogorându-seşi
văzândacoloofemeieuşuratică,s-aumplutdelacrimi.Iarceiceerau
împreună,întrebându-lpentrucealăcrimat,azis:douăpricinim-aupornit:
una,pierzareaaceleia,iaralta,cănuamacestfeldesilinţăspreaplăcealui
Dumnezeu,câtareaceastasăplacăoamenilorscârnavi.
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6.Zis-aavvaPamvo:cudarulluiDumnezeu,decândm-amlepădatdelume,nu
m-amcăitdevreuncuvântcel-amgrăit.

 

7.Zis-aiarăşi:acestfeldehainătrebuiesăpoartecălugărul:săopunăafarădin
chilialuitreizileşinimenisănuoia.

 

8.S-aîntâmplatodatăcaavvaPamvosăumblecufraţiiînpărţileEgiptului.Şi
văzândniştemirenişezând,lezicealor:sculându-vă,închinaţi-văcălugărilor,
casăfiţiblagosloviţidedânşii,căcidesgrăiesccuDumnezeuşigurilelorsunt
sfinte!

 

9.Zis-aavvaPamvo:deaiinimătrează,poţisătemântuieşti.

 

10.AîntrebatpreotulNitriei:cumtrebuiefraţiisăpetreacă?Iarelazis:cu
marenevoinţăşipăzindgrijafaţădeaproapele.

 

11.ArugatavvaTeodoralFermiipeavvaPamvo:spune-miuncuvânt.Şicu
multăostenealăi-azislui:Teodore,du-te,milatasăoaipestetoţi,căcimilaa
aflatîndrăznealăînaintealuiDumnezeu!

 

12.SespuneadespreavvaPamvo,căniciodatănuzâmbeaarâdefaţalui.Deci
într-unadinzile,vrânddraciisă-lfacăsărâdă,aulegatdeunlemnopanăşio
purtaufăcândgălăgieşizicând:Alli!Alli!Şivăzându-iavvaPamvoarâs:iar
draciiauînceputajuca,zicând:Ha!Ha!Pamvoarâs.Iarelrăspunzând,azislor:
nuamrâs,cimi-amfăcutrâsdeneputinţavoastră,căatâţiafiind,purtaţio
pană.
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13.Aceastaînsăoaveamaimultdecâtmulţi,cădeeraîntrebatdevreun
cuvântalScripturiisauduhovnicesc,nurăspundeaîndată,ciziceacănuştie
cuvântul;şideeraîntrebatmaimult,nurăspundea.

 

14.Povestit-auuniidespreavvaPamvo,căvrândsăsesfârşească,laînsuşi
ceasulmorţii,azissfinţilorbărbaţicarestăteauîmprejurullui:decândam
venitlaloculacestaşimi-amziditchiliaşiamlocuitîntr-însa,afarădemâinile
melenu-miaducamintesăfimâncatpâine,nicinum-amcăitdecuvântulpe
carel-amgrăitpânăînceasulacesta.ŞiaşamăduccătreDumnezeu,caşicum
nicin-amînceputsă-lslujescLui.

 

15.AvvaPamvol-atrimispeuceniculsăucasăvândărucodeliasa.Şifăcând
şaisprezecezile(dupăcumnespuneanouă),noapteadormeaîntindabisericii
sfântuluiapostolMarcu;şivăzândslujbabisericii,s-aîntorslabătrânul.A
învăţatîncăşicâtevatropare.Decii-azisluibătrânul:tevăd,fiule,tulburat.Nu
cumvavreoispităţis-aîntâmplatîncetate?Răspuns-afratele:cuadevărat,
avvo,întrulenevirecheltuimzilelenoastreînpustiaaceastaşinicicanoane,
nicitroparenucântăm.MergândlaAlexandria,amvăzutcetelebisericiicum
cântăşim-amîntristatcănucântămşinoicanoaneleşitroparele.I-azislui
bătrânul:amarnouă,fiule,căauajunszileleîncarevorlăsacălugăriihranacea
tare,ceazisăprinSfântulDuh,şivorurmacântărilorşiglasurilor,căci,ce
umilinţăşicelacrimisenascdintropare?Cândstăcinevaînbisericăsauîn
chilieşiîşiînalţăglasulsăucaneputincioşii.CădacăînaintealuiDumnezeu
stăm,suntemdatorisăstămcumultăumilinţăşinucurăspândire,căn-auieşit
călugăriiînpustiaaceastacasăsteaînaintealuiDumnezeuşisăse
răspândeascăşisăcântecântăricuviersşisăpunăglasurilelarânduialăcu
meşteşug,să-şiclatinemâinile,să-şitârascăpicioarele,cisuntemdatoricu
fricaluiDumnezeuşicucutremur,culacrimişisuspinuri,cuglasevlavios,
umilit,măsuratşismeritsăaducemluiDumnezeurugăciune.Căiatăîţizicţie,
fiule,vorvenizilecândvorstricacreştiniicărţileSfintelorEvangheliişiale
sfinţilorapostolişialedumnezeieştilorprooroci,ştergândSfinteleScripturişi
scriindtropareşicuvinteelineşti.Şisevarevărsamintealaacestea,iardela
aceleasevadepărta.Pentruaceastapărinţiinoştriauzis:ceicesuntînpustia
aceasta,sănuscrievieţileşicuvintelepărinţilorpepergament,cipehârtii,că
vasăşteargăneamulceldepeurmăvieţilepărinţilorşisăscriedupăvoialor,
fiindcămareestenecazulcevasăvină.Şii-azisluifratele:aşadar,sevor
schimbaobiceiurileşiaşezămintelecreştinilorşinuvorfipreoţiînbisericăsă
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facăacestea?Şiazisbătrânul:înastfeldevremurisevarăcidragosteamultora
şivafinecazmult.Năpădirilepăgânilorşipornirilenoroadelor,neastâmpărul
împăraţilor,desfătareapreoţilor,lenevireacălugărilor.Vorfiegumeni
nebăgândseamădemântuirealorşiaturmei,osârdnicitoţişisilitorilameseşi
gâlcevitori,leneşilarugăciunişilaclevetiriosârdnici,gataspreaosândivieţile
bătrânilorşicuvintelelor,niciurmându-leniciauzindu-le,cimaivârtos
ocărându-leşizicând:deamfifostşinoiînzilelelor,ne-amfinevoitşinoi.Iar
episcopiiînzileleaceleasevorsfiidefeţelecelorputernici,judecândjudecăţi
cudaruri,nepărtinindpecelsăraclajudecată,necăjindpevăduveşipe
sărmanichinuindu-i.Vaintraîncăşiînnorodnecredinţă,curvie,urâciune,
vrajbă,zavistie,întărâtări,furtişagurişibeţie.Şiazisfratele:cevafacecineva
învremileşianiiaceia?Şiazisbătrânul:fiule,înacelezile,celceîşimântuieşte
sufletulsăumaresevachemaînÎmpărăţiaCerurilor.

-PENTRUAVVAPAISIE-

Paisie,frateleluiavvaPimen,agăsitunvasmiccubanişii-azisluiavvaAnuv,
fratelesău:ştiică,cuvântulluiavvaPimenestefoarteaspru;vinosănezidim
mânăstireundevaşisăşedemacolofărădegrijă!I-arăspunsluiavvaAnuv:
darcucesăzidim?Iareli-aarătatluibanii.Decivăzându-iavvaAnuv,s-a
mâhnitfoarte,socotindvătămareasufletuluifratelui.Însăi-azis:bine,să
mergemşisăzidimchiliedincoloderâu.DecialuatavvaAnuvvasulşil-apus
înculionulsăuşitrecândamândoirâul,cumauajunspelamijloc,s-afăcut
avvaAnuvcăalunecăşiacăzutculionulcubaniînrâuşipentruaceastaavva
Anuvs-aîntristat.I-azisluiPaisie:nutemâhni,avvo,căcidevremeces-audus
banii,sămergemiarăşilafratelenostru.Şiîntorcându-se,aurămascupace.

-PENTRUAVVAPISTOS-

1.Povestit-aavvaPistoszicând:ne-amdusşaptepustnicilaavvaSisoe,care
locuiaînostrovulClisma,rugându-nesănespunăvreuncuvântşiazis:
iertaţi-mă,suntomprost;darm-amduslaavvaOrşilaavvaAtre.Şieraîn
boalăavvaOrdeoptsprezeceani.Şile-amfăcutmetaniesă-mispunăvreun
cuvânt.ŞiazisavvaOr:cepotsă-ţifac?Du-teşioricevezi,fă!Dumnezeueste
alceluicareprisoseşte,adicăsesileştepesinelatoate.Şinueraudintr-o
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enorieavvaOrşiavvaAtre,darafostmarepaceîntredânşiipânăceauieşit
dintrup,căcieramareascultarealuiavvaAtreşimultăsmeritacugetarealui
avvaOr.Şiamstatcâtevazileladânşii,cercându-işiamvăzutomareminune
pecareafăcut-oavvaAtre.Le-auaduscinevaunpeştemicşiavoitavvaAtre
să-lgăteascăbătrânuluişiaveacuţitulsătaiepeştele,darl-achematpeelavva
Or,zicând:Atre,Atre!Şialăsatcuţitulînmijloculpeşteluişinuaspintecatşi
cealaltăparte.M-amminunatdeascultarealuiceamarepentrucănuazis:mai
aşteaptăpânăvoispintecapeştele!Şii-amzisluiavvaAtre:undeaiaflat
ascultareaaceasta?Iarelmi-azis:nuesteamea,ciabătrânului.Atuncim-a
luat,zicând:vinosăveziascultarealui.Căciafiertpeştelecelmic,l-astricatşi
l-apusînainteabătrânuluicareamâncat,nimicgrăind.Apoil-aîntrebat:bun
este,avvo?Şiarăspuns:foartebun.Dupăaceeai-aadusluipuţinînsăfoarte
bunşii-azis:l-amstricat,avvo!Şiarăspunszicând:da,l-aistricat!Şimi-azis
avvaAtre:văzut-ai,căascultareaesteabătrânului?Amieşit,aşadardela
dânşiişioriceamvăzutamfăcut,casăpăzescdupăputereamea.Acesteale-a
zisfraţiloravvaSisoeiarunuldinnoiis-arugatlui,zicând:rugămu-te,
spune-neşitunouăuncuvânt!Şiazis:celceţinesăfienebăgatînseamă
împlineştetoatăScriptura.Iaraltuldinnoiazis:ceesteînstrăinarea,părinte?
Şiazis:tacişiîntotloculundeteduci,zi:nuamtreabă,şiaceastaeste
înstrăinarea.

-PENTRUAVVAPIOR-

1.FericitulPior,lucrândvaralaunoarecare,îiaduceaamintesă-ideaplata.Iar
acelanevrând,s-aîntorslamânăstire.Iarăşivremeavenind,secerândladânsul
şicuosârdielucrând,neprimindnimic,s-aîntorslamânăstire.Altreileaan
împlinindu-se,şilucrareaceaobişnuităsăvârşind,bătrânuls-adusneluând
nimic.Dumnezeuînsăacertatcasaaceluia,care,aducândplata,îlcăutala
mânăstirepesfânt.Şiabiagăsindu-lacăzutlapicioarelelui,dându-iplata.Iar
elzicea:mieDomnulmi-adat.Iaracelai-adatvoiesăledeapreotuluila
biserică.

 

2.AvvaPiormâncaumblând.Şiîntrebându-lcinevadecemănâncăaşa,i-a
răspuns:nuvoiescsăammâncareacapeunlucru,cicapesublucru.Iarcătre
altulcaretotdespreaceastal-aîntrebat,i-azis:voiesccanicicândmănâncsă
nusimtăsufletuldulceaţatrupească.
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3.S-afăcutodatăsoborînSchitpentruunfratecareagreşit.Şipărinţiigrăiau,
iaravvaPiortăcea.Maipeurmă,sculându-se,aieşit.Şiluândunsac,l-aumplut
cunisipşiîlpurtapeumărullui.Şipunândîntr-otraistăpuţinnisip,opurtape
piept.Întrebatfiinddepărinţiceînseamnăaceasta,azis:acestsaccareare
nisipulcelmult,suntgreşelilemele–căcimultesunt–şile-amlăsatdinapoia
meacasănusimtdurerepentrueleşisăplâng.Iaracesteamicisuntale
frateluimeu,înainteameaşicuacesteamăîndeletnicesc,judecându-lpeel.
Darnutrebuiesăfacaşa,cimaivârtospealemelesăleaducdinainteameaşi
săportgrijădeeleşisămărogluiDumnezeucasămileierte.Şiauzind
părinţii,auzis:cuadevărataceastaestecaleamântuirii.

-PENTRUAVVAPITIRION-

AvvaPitirion,uceniculluiavvaAntonie,zicea:celcevoieştesăizgonească
dracii,să-şirobeascămaiînaintepatimilecăoricefeldepatimivabiruicineva,
şipedraculacestaîlizgoneşte.Urmeazămâniei,zicedracul;dacăpemânieo
veibirui,s-aizgonitdraculacesteia.Asemeneaşipentrufiecarepatimă.

-PENTRUAVVAPISTAMON-

AîntrebatunfratepeavvaPistamon,zicând:cevoiface,cămăsupărcând
vândrucodeliamea?Şirăspunzândbătrânul,azis:şiavvaSisoeşiceilalţiîşi
vindeaurucodelialor.Aceastanuestevătămare,cicândvinzi,spuneodată
preţulvasului.Deci,devreipuţinsălaşidinpreţ,înstăpânireataeste.Aşavei
aflaodihnă.Iarăşii-azisfratele:dacăsuntîncercatdeceva,voieştisăportgrijă
derucodelie?Şirăspunzândbătrânul,i-azis:oricesevaîntâmplanu-ţilăsa
rucodelia.Câtpoţifă,numainucutulburare.

-PENTRUAVVAPETRUPIONITUL-

1.SespuneadespreavvaPetrupionituldelachilii,cănubeavin.Dupăcea
îmbătrânit,îifăceaufraţiipuţinvinamestecatcuapăşiîlrugausăprimească.
Şizicea:credeţi-mă,capeunlucrudulceîlprimesc;şis-aaplecatsăbeavinul
celamestecatcuapă.
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2.Unfratei-azisluiavvaPetru,uceniculavveiLot:cândsuntînchiliamea,în
paceesufletulmeu.Iardevavenivreunfratelamineşicuvintelecelordin
afarăîmivaspune,setulburăsufletulmeu.IaravvaLotzicea:cheiatadeschide
uşamea.Zis-afratele,bătrânului:ceestecuvântulacesta?Zis-abătrânul:dacă
vavenicinevalatine,îizicilui:cumteafli,frate?Deundeaivenit?Cumsunt
fraţii?Te-auprimitsaunu?Şiatuncideschiziuşafrateluişiauzicelecenu
voieşti.Şii-azis:aşaeste.Cevafaceomul,devaveniladânsulvreunfrate?
Răspuns-abătrânul:plânsulcuadevăratînvăţăturăeste,iarundenuesteplâns,
nuestecuputinţăasepăzi.Zis-afratele:cândsuntînchilie,plânsulestecu
mine,iardevavenicinevalamine,sauvoiieşidinchilie,nu-lam.Zis-a
bătrânul:încănuţis-asupus,cisprefolosîţieste.Căciscriseînlege;căatunci
cândveidobândivreunrobevreu,şaseanisluji-te-va,iarînalşapteleaanîlvei
trimitepeelslobod.Iarde-iveidafemeieşivanaştecopiiîncasataşinuva
voisăfugă,pentrumuiereşicopii,îlveiaducelauşacaseişiveigăuriurechea
luicuaculşi-ţivafirobînveac(IeşireXXI.2,5.6).Zis-afratele:ceeste
cuvântulacesta?Răspuns-abătrânul:desevaosteniomuldupăputerela
vreunlucru,înoriceceasîlvacăutaspretrebuinţasa,îlvagăsi.I-azislui
fratele:rogu-te,spune-micuvântulacesta!Zis-abătrânul:nicicopil,adicăfiul
celneadevăratnurămâneîmpreunăcucinevarobind,cicelcesenaştefiu,
nu-şilasătatăl.

 

3.SpuneaupărinţiidespreavvaPetruşiavvaEpimahcăerauuniţiînRait.Deci,
mâncândînbiserică,i-ausilitpeeisăvinălamasabătrânilor.Şicumultă
ostenealăs-adusavvaPetrusingur.Şidacăs-asculat,i-azisluiavvaEpimah:
cumaiîndrăznitsăteducilamasabătrânilor?Iarelarăspuns:deaşfişezutcu
voi,fraţiiarfivrutcapeunbătrânsămăîndemnesăblagoslovescîntâişicaun
maimarealvostruaşfifost.Iaracummergândaproapedepărinţi,maimic
decâttoţieramşimaismeritcucugetul.

 

4.AzisavvaPetru:nusecadesăneînălţămcândDomnulvafacecevaprinnoi,
cimaivârtossămulţumimcăne-amînvrednicitsăfimchemaţideDânsul.Iar
aceastalatoatăfaptabunăestedefolossăsocotim.
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-PENTRUAVVAPAFNUTIE-

1.AzisavvaPafnutie:călătorindpeocale,mis-aîntâmplatdeamrătăcitdin
pricinaneguriişim-am aflataproapedesat.Şiam văzutpeuniicăse
împreunaufărăruşine.Aşaamstat,rugându-măpentrupăcatelemele.Şiiată,
îngerulavenit,avândsabieşimi-azis:Pafnutie,toţiceicejudecăpefraţiilor,
deaceastăsabievorpieri;iartupentrucănuaijudecat,cite-aismeritînaintea
luiDumnezeu,caşicumtuaifăcutpăcatul,pentruaceastanumeletăus-ascris
înCarteacelorvii.

 

2.SespuneadespreavvaPafnutiecădegrabănubeavin.Darcălătorindodată
s-aaflatîntr-oceatădetâlharişii-agăsitpeeibândvin.Deciîlcunoşteapeel
maimareletâlharilorşiîlştiacănubeavin.Văzându-ltareostenit,aumplutun
paharcuvinşiluândsabiaînmână,i-azisbătrânului:denuveibea,teomor.Şi
cunoscândbătrânulcăporuncaluiDumnezeuvasăfacăşivrândsă-lcâştige,a
luatşiabăut.Iarmaimareletâlharilorşi-acerutiertaredelael,zicând:
iartă-mă,avvo,căte-amnecăjit!Şiazisbătrânul:credluiDumnezeu,căpentru
paharulacestavafacecutinemilăşiînveaculdeacumşiîncelviitor.Zis-amai
mareletâlharilor:credluiDumnezeucădeacumnuvoimaifacerăunimănui.
Şiacâştigatbătrânultoatăceata,lăsându-şivoiasaluiDumnezeu.

 

3.AzisavvaPimencăziceaavvaPafnutie:întoatezilelevieţiibătrânilor,de
douăoripelunămăduceamladânşii,avândpânăladânşiidepărtareca
douăsprezecemileşitotcugetulîlspuneamlorşinimicaltcevanu-miziceau,
decâtaceasta:înoricelocveimerge,nutenumărapetineşiveifiodihnindu-te.

 

4.EraunfratelaSchitcuavvaPafnutieşieraluptatsprecurvieşizicea:devoi
luazecemuieri,nu-miîmplinescpoftamea.Iarbătrânulîlmângâiazicând:nu,
fiule,războiulestealdracilor.Şin-aascultatfratele,cis-adusînEgiptşişi-a
luatmuiere.Iardupăovremes-aîntâmplatdes-asuitbătrânulînEgiptşis-a
întâlnitcuel,careduceaocoşniţăcuscoici.Iarbătrânulnul-acunoscut,darel
i-azislui:eusuntcutare,ucenicultău!Şivăzându-lbătrânulînnecinsteaaceea,
aplânsşii-azis:cumailăsatcinsteaaceeaşiaivenitînnecinsteaaceasta?Însă
luat-aicelezecemuieri?Şisuspinândazis:cuadevărat,unaamluatşimă
chinuiesccumsăosaturdepâine.I-azisluibătrânul:vinoiarăşicunoi!Şia
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întrebat:estepocăinţă,avvo?Este,i-arăspunsbătrânul.Aşa,lăsândtoate,a
mersdupădânsulşiintrândînSchit,dincercares-afăcutcălugăriscusit.

 

5.UnuifrateceşedeaînpustiaTebaidei,i-avenitcuget,zicând:ceşezifărăde
roadă?Scoală-te,du-telachinovieşiacoloveifaceroade!Şisculându-se,a
venitlaavvaPafnutieşii-avestitluicugetul.Şii-azisluibătrânul:du-te,şeziîn
chiliataşifăorugăciunedimineaţa,unasearaşiunanoaptea;şicândţi-e
foame,mănâncăşicândţi-esete,beaşicândîţiestesomn,dormişirămâiîn
pământpustiuşinuteaplecalacuget.AvenitîncăşilaavvaIoandei-avestit
graiurileluiavvaPafnutie.ŞiazisavvaIoan:nufacenicidecumrugăciunici
numaişeziînchiliata.Şisculându-se,avenitlaavvaArsenieşii-avestitlui
toate.Atuncii-azisluibătrânul:ţineprecumpărinţiiţi-auzis,cămaimult
decâtacesteanuamcesă-ţizic.Şiîncredinţându-se,s-adus.

-PENTRUAVVAPAVEL-

PovesteaunuldinpărinţidespreavvaPavel,căeradinpărţileceledejosale
Egiptului,darlocuiaînTebaidaşicăacestaprindeacumâinilesalecherăști
(şerpiveninoşi),scorpiişişerpişiîirupeaîndouă.Şii-aufăcutluifraţii
metaniezicând:spune-nenouă,celucrareaifăcutdeaiprimitdarulacesta?Iar
elazis:iertaţi-mă,părinţilor,devacâştigacinevacurăţenie,toateisesupunlui,
caşiluiAdam,cânderaînrai,maiînaintedeacălcaporunca.

-PENTRUAVVAPAVELMEșTERUL-

1.AvvaPavelmeşterulşiTimotei,fratelelui,şedeauînSchitşidemulteorise
făceaîntredânşiiprigonire.Zis-aavvaPavel:pânăcândvompetreceaşa?Şii-a
zisluiavvaTimotei:terog,cândvoiveniasuprata,rabdă-mă,şicândveiveni
şituasupramea,tevoirăbdaşieu!Şifăcândaşa,s-auodihnitîncelelaltezile
alevieţiilor.
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2.AcelaşiavvaPavelşiTimoteieraumeşteriînSchitşierausupăraţidefraţi.Şi
azisTimoteicătrefratelesău:cenetrebuiemeşteşugulacesta?Iată,nunelasă
săneliniştimtoatăziua.Şirăspunzând,avvaPavel,azis:destulneestenouă
linişteanopţii,devafitreazăminteanoastră.

-PENTRUAVVAPAVELCELMARE-

1.Zis-aavvaPavelcelmare,galateanul:uncălugărcearetrebuinţelesaleîn
chiliasa,fieşipuţine,şipoartăgrijădedânsele,sebatjocoreştededraci.Căşi
euampătimitaceasta.

 

2.Zis-aavvaPavel:înnoroisuntcufundatpânăîngrumazşiplângînaintealui
Dumnezeu,zicând:miluieşte-mă!

 

3.SpuneaupărinţiidespreavvaPavelcăafăcutPostulMarecupuţinălinte,cu
unulciordeapăşicuocoşniţă,împletind-oşistândînchispânălapraznic.

-PENTRUAVVAPAVELCELSIMPLU-

1.FericitulavvaPavelcelSimplu,uceniculsfântuluiAntonie,apovestit
părinţilorunlucrucaacesta:odatămergândlaomânăstirepentrucercetarea
şifolosulfraţilor,dupăvorbaceaobişnuităîntredânşii,auintratînbisericăsă
săvârşeascăsfântaslujbă,iarfericitulPavelluaseamalafiecaredinceice
intrauînbiserică,săvadăcucefeldesufletintrălaslujbă,căaveaşiacestdar
datluideDumnezeu,casăvadăpefiecarecumestelasuflet,precumvedem
noiobrajiiuniialtora.Şiintrândtoţicufaţaluminatăşicuobrazveselşi
văzândpeîngerulfiecăruiabucurându-sededânsul,peunull-avăzutnegruşi
întunecatlatottrupulşidraciţinându-ldeamândouăpărţileşitrăgându-lspre
sineşicăpăstrulînnasulluipunândşipesfântulluiîngerdepartemergând
dupădânsul,posomorâtşitrist.IarPavellăcrimândşibătându-şicumâna
pieptul,şedeaînainteabisericii,plângândfoartepecelceis-aarătatluiaşa.Iar
ceiceauvăzutlucrulceldemirarealbătrânuluişischimbarealuiceagrabnică
carel-apornitsprelacrimişiplâns,îlîntrebau,rugându-se,sălespunăpentru
ceplânge,socotindnucumvadeznădăjduindu-sedetotfaceaceasta.Îlrugausă
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intreşilaslujbăcudânşii.DarPavelscuturându-sededânşiişilepădându-se
deaceasta,şedeaafarătăcândşitânguindmultpecelceaşaisearătaselui.
Dupăpuţintimp,isprăvindu-seslujbaşitoţiieşindafară,iarăşiluaaminte
Pavellafiecare,ştiindcumauintratşivrândsăcunoascăcumies.Deci,vedepe
bătrânulacelacareaveamaiînaintetottrupulnegruşiîntunecat,căiesedin
bisericăluminatlafaţă,alblatrup,şipedracidepartemult,mergânddupă
dânsulşipeîngeraproapedeel,urmându-lşibucurându-sededânsulfoarte.
IarPavel,sărinddebucurie,striga,binecuvântândpeDumnezeuşizicând:o,
nespusăiubiredeoamenialuiDumnezeu!O,îndurărileLuiceledumnezeieşti
şibunătateaLuiceapestemăsură!Apoialergândşisuindu-sepeopiatrăînaltă,
zicea:veniţişivedeţilucrurileluiDumnezeu(Psalm.45,8),câtsuntde
înfricoşate(Psalm.65,2)şidetoatăspâimântareavrednice!Veniţişivedeţipe
Celcevoieştecatoţioameniisăsemântuiascăşilacunoştinţaadevăruluisă
vină(ITim.11.4)!VeniţisăneînchinămşisăcădemlaEl(Psalm.94,6)şisă
zicem:Tusingurpoţisăridicipăcatele!Decialergautoţicusârguinţă,vrândsă
audăcelecesezic.Şidupăces-auadunattoţi,apovestitPavelcelecevăzuse
dânsulmaiînaintedeintrareînbisericăşidupăaceastaiarăşi.Şiîlrugape
bărbatulacelasăspunăpricinapentrucarei-adăruitDumnezeuluide
năprasnăatâtaschimbare.Iaromul,văditfiinddePavel,înainteatuturora
povestitfărăsfialăceledespresine,zicând:eusuntompăcătosşidemultă
vremevieţuiamîncurviepânăacum.Iaracum,intrândînsfântaBisericăalui
Dumnezeu,amauzitpesfântulproorocIsaiacitindu-se,saumaibinezis,pe
Dumnezeugrăindprintr-însul:spălaţi-văşivăcurăţiţi,scoateţivicleşugurile
dininimilevoastreînainteaochilorMei,învăţaţi-văafacebineşidevorfi
păcatelevoastrecatăciunele,cazăpadalevoialbi!ŞideveţivoişiMăveţi
asculta,bunătăţilepământuluiveţimânca(IsaiaI,16–20)!Iareucurvarul,de
cuvântulprooroculuiumilindu-mălasufletşisuspinândînsufletulmeu,amzis
cătreDumnezeu:Tu,Dumnezeule,careaivenitînlumesământuieştipecei
păcătoşi(ITim,15),CelceacumprinprooroculTăuaifăgăduitacesteacu
lucrulîmplineşte-leşilaminepăcătosulşinevrednicul;căiatădeacumîţidau
cuvântulşimăfăgăduiescşidininimămămărturisescŢie,cănuvoimaiface
acestfelderăuşimăleapăddetoatefărădelegileşiîţivoislujideacumcu
curatăştiinţă.Deastăzi,o,Stăpâne,şidinceasulacesta,primeşte-măpemine
celcemăpocăiescşicadînainteaTaşimădepărtezdeacumînaintedetot
păcatul!Cuacestefăgăduinţe,amieşitdinbisericăhotărândînsufletulmeusă
numaifacniciunrăuînainteaochilorluiDumnezeu.Şiauzindtoţi,strigaucu
unglascătreDumnezeu:câts-aumăritlucrurileTale,Doamne,toateîntru
înţelepciunele-aifăcut!(Psalm.103,25)Cunoscânddar,o,creştinilor,din
dumnezeieştileScripturişidin sfinteledescoperiri,câtăbunătateare
DumnezeucătreceicecuratnăzuiesclaDânsulşiprinpocăinţăgreşelilelor
celemaidinainteleîndepărteazăşicaredăiarăşibunătăţilecelefăgăduite,
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nepedepsindpentrupăcatelecelemaidinainte,sănunedeznădăjduimde
moştenireanoastră.CăprecumprinIsaiaprooroculs-afăgăduitsăspelepecei
noroiţiînpăcateşicalânaşicazăpadasă-ialbeascăşidebunătăţile
Ierusalimuluiceluicerescsă-iînvrednicească,aşaiarăşiprinsfântulprooroc
Iezechil,cujurământneîncredinţeazăcănunevapierdepenoi.Căcizice:viu
suntEu,Domnul,cănuvoiescmoarteapăcătosului,cisăîntoarcăşisăfieviu
(Iezechil18,23–32).

-PENTRUAVVAPETRU,CELDELADIA-

Petru,preotalcelordelaDia,dacăvreodatăserugacuvreunii,fiindcăpentru
preoţieerasilitsăsteaînaintecusmerităcugetare,sepuneapesineşimaipe
urmă,mărturisindu-se,precumestescris,laviaţaluiavvaAntonie.Aceastao
făceanemâhnindpenimeni.

XVII.ÎNCEPUTULSLOVEIR

-PENTRUAVVARÂMLEANUL-

1.Avenitodatăuncălugărrâmlean(roman),carefusesedregătoralpalatului
şialocuitînSchitaproapedebiserică.Aveaîncăunrob,careîislujea.Văzând
decipreotulslăbiciunealuişiînştiinţându-sedincefeldeodihnăeste,orice
iconomiseaDumnezeucăvenealabiserică,îitrimetealui.Şifăcânddouăzecişi
cincideaniînSchit,s-afăcutmaiînaintevăzătorşiînsemnat.Auzinddeciunul
dinegipteniiceimaridespredânsul,avenitsă-lvadă,aşteptândsăaflelael
vreopetreceretrupeascămaimultă.Şiintrândladânsul,is-aînchinatluişi
făcândeirugăciune,auşezut.Darîlvedeapeelegipteanulcăpoartăhainemoi
şihararşipielesubelşiopernămică.Picioareleleaveacurateşicusandale.
Acesteavăzându-le,s-asmintit,căciînloculacelanueraastfeldeviaţă,cimai
vârtosasprăpetrecere.Darmaiînainte–văzătorfiindbătrânul,aînţelescăs-a
smintitşiazisslujitorului:fă-nenouăpraznicastăzipentruavva!S-au
întâmplatşipuţineverdeţurişile-aufiertşilavremeaceacuviincioasă
sculându-se,aumâncat.Aveaîncăbătrânulşipuţinvin,pentruslăbiciuneşiau
băut.Dupăces-afăcutseară,aucititceidoisprezecepsalmişis-auculcat.
Asemeneaîncăşinoaptea.Decisculându-sedimineaţaegipteanul,i-azislui:
roagă-tepentrumine!Şiaieşit,nefolosindu-se.Dupăces-aduspuţin,vrând
bătrânulsă-lfolosească,trimiţând,l-achematînapoi.Şidupăceavenit,cu
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bucurie,iarăşil-aprimit.Atuncil-aîntrebat,zicând:dinceţarăeşti?Şii-a
răspuns:suntegiptean.Dardincarecetate?Iarelazis:nusuntcutotuleu
orăşean.Şil-aîntrebat:careestelucrultău,însatultău?Şiarăspuns:eram
pândar.Şii-azis:undedormeai?Iareli-azis:laţarină.Aveaiaşternutsubtine?
Şiazis:da,laţarinăaveamsăpunaşternutsubmine.Darcum?Şiazis:jos.I-a
zisluiiarăşi:darceaveaidemâncarelaţarină?Saucefeldevinbeai?Şia
răspuns:estemâncareşibăuturălaţarină?Darcumtrăiai,răspunde?Mâncam
pâineuscatăşidegăseam,puţinăpastramăşiapă.Şirăspunzândbătrânulazis:
mareosteneală!Daresteşibaieînsatcasăvăscăldaţi?Nu,ciînrâucândvoim.
Deci,dupăcel-aîntrebatbătrânuldetoateacesteaşiaaflatstrâmtoareavieţii
luiceleidintâi,vrândsă-lfolosească,i-apovestitpetrecereasadinlume,cea
maidinainte,zicând:peminesmeritulcaremăvezi,dincetateaceamarea
Romeisuntşimarem-amfăcutînpalatulîmpăratului.Dacăaauzitegipteanul
începutulcuvântului,s-aumilitşiascultacudeadinsulceleceseziceau.Şi
iarăşii-azis:deci,amlăsatcetateaşiamvenitînpustiaaceasta.Şiiarăşieu,pe
caremăvezi,aveamcasemarişilucrurimulteşidefăimându-lepeacestea,am
venitîntruaceastăchiliemică.Iarăşi,eupecaremăvezi,paturiaveampeste
totdeaur,cuaşternuturiscumpeşiînlocullormi-adatDumnezeuaşternutul
acestaprostşipielea.Hainelemeleeraudemarepreţşiînlocullorportaceste
haineproaste.Laprânzulmeumultaursecheltuiaşiînloculauruluimi-adat
Dumnezeuacestepuţineverdeţurişiacestmicpahardevin.Şierauceiceîmi
slujeauslugimulteşiînloculaceloraaorânduitDumnezeupebătrânulacesta
ce-mislujeşte.Iarînloculbăiipunpuţinăapăpepicioarelemeleşisandale
pentruneputinţamea.Înloculalăutelor,citescaceştidoisprezecepsalmi.
Asemeneaşinoapteaînloculpăcatelorpecarelefăceam,acumcuodihnăîmi
facaceastăslujbămică.Terogdar,avvo,nutesmintideslăbiciuneamea.
Acesteaauzindu-leegipteanulşiînsinevenindu-şi,azis:vaimie!Cădinmultă
pătimirealumii,laodihnăamvenitşicelecenuleaveamatunci,leamacum.
Iartudinmultăodihnăaivenitlapătimireşidinmultăslavăşibogăţieaivenit
lasmerenieşisărăcie.Şimultfolosindu-se,s-adus.Şiis-afăcutluiprietenşi
venealadânsuldespentrufolos,căcierabărbatcudreaptăsocotealăşiplinde
bunămireasmăaSfântuluiDuh.

 

2.Totacestaaspuscăeraunbătrânavândunucenicbunşidinîmpuţinarea
sufletului,l-ascosafarăpeuşăcucojocullui.Iarfratelearăbdatafarăşezând,
şideschizândbătrânuluşa,l-aaflatpeacestaşezând.Şii-afăcutmetanie
zicând:o,părintesmereniaîndelungiitalerăbdăriabiruitîmpuţinarea
sufletuluimeu.Vinoînăuntrucădeacumtueştibătrânşipărinte,iareutânăr
şiucenic!
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-PENTRUAVVARUF-

1.Unfratel-aîntrebatpeavvaRuf:ceesteliniştea?Şicareestefolosulei?Iar
bătrânuli-azis:linişteaesteastaînchiliecufricaşicunoştinţaluiDumnezeu,
ferindu-tedepomenireaderăuşidecugetareaînaltă.Acestfeldeliniştefiind
născătordetoatefaptelebune,păzeştepecălugărdesăgeţilevrăjmaşuluicele
înfocate,nelăsându-lsăserăneascădeele.Aşa,frate,peaceastacâştig-o,
aducându-ţiamintedeclipamorţiitale,căcinuştiiînceceasvinefurul;deci
dar,trezeşte-tepentrusufletultău!

 

2.Zis-aavvaRuf,căcelceşadeîntruascultaredepărinteduhovnicesc,mai
multăplatăaredecâtcelcepetrecesingurînpustie.Şispuneaacesta,căa
povestitunuldinpărinţi,zicând:amvăzutpatruceteîncer.Înceadintâiera
omulcareestebolnavşimulţumeşteluiDumnezeu.Înadouaceatăeracelce
umblădupăiubireadestrăinişiînaceastastăşislujeşte.Înatreiaceatăeracel
ceumblădupăpustieşinuvedeom,şiînapatraceatăeracelceşadeîn
ascultaredepărinteşiisesupuneluipentruDomnul.Şipurtacelpentru
ascultarelanţdeaurşipavăzăşimaimultăslavăaveadecâtceilalţi.Iareuam
zisceluicemăpovăţuia:cumacestmaimic,areslavămaimultădecâtceilalţi?
Iarelrăspunzândmi-azis:fiindcăcelceumblădupăiubireadestrăini,cuvoia
safaceşicelceesteînpustiecuvoiasas-adus,iaracestacareareascultare,
toatevoilesalelăsându-şi,atârnădeDumnezeuşidepărintelesău.Pentru
aceastamaimultăslavăaluatdecâtceilalţi.Deci,fiilor,pentruaceastaeste
bunăascultarea,carepentruDomnulseface.Aţiauzit,fiilor,înparte,opuţină
urmăaisprăviiacesteia!O,ascultare,mântuireatuturorcredincioşilor!O,
ascultare,născătoarea tuturor faptelor bune!O,ascultare,aflătoarea
Împărăţiei!O,ascultare,caredeschizicerurileşisuipeoamenidelapământ!O,
ascultare,hrănitoareatuturorsfinţilor,dincareausupteilapteşiprincare
s-aufăcutdesăvârşiţi!O,ascultare,careeştilocuitoareîmpreunăcuîngerii!

-PENTRUAVVAROMANO-

VrândavvaRomanosăsesăvârşească,s-auadunatladânsuluceniciilui,zicând:
cumtrebuiesăneocârmuim?Iarbătrânulazis:niciodatănuştiusăfizis
vreunuiadintrevoisăfacăcevacândva,dacămaiînaintenumi-am făcut
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gândulmeu,casănusemânie,dacănuvafaceceeaceamzissăfacă.Şiaşa
toatăvremeanoastrăamlocuit-ocupace.

XVIII.ÎNCEPUTULSLOVEIS

-PENTRUAVVASISOE-

1.Unuifratefăcându-i-sestrâmbătatedecătrealtfrate,avenitlaavvaSisoeşi
i-azis:mis-afăcutstrâmbătatedecutarefrateşieuvoisă-mifacizbândă.Iar
bătrânulîlrugazicând:nu,fiule,cilasămaibinelaDumnezeuizbânda.Iarel
zicea:nuvoiîncetapânănuvoifaceizbândă.Şiazisbătrânul:sănerugăm,
frate!Şisculându-se,azisbătrânul:Dumnezeule,numaiavemtrebuinţăde
Tine,casăporţigrijăpentrunoi,căcinoinefacemizbândanoastră.Deci,
aceastaauzindfratele,acăzutlapicioarelebătrânului,zicând:numămaijudec
cufratele,iartă-mă,avvo!

 

2.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:cevoiface,cădemulteorimergla
bisericăşidemulteorisefacepomanăşimăţin?I-azisluibătrânul:osteneală
arelucrul.Decil-aîntrebatAvraam,uceniculsău:încălătoriefiindsâmbătasau
duminicaşivabeavreunfratetreipaharenucumvaestemult?Răspuns-a
bătrânul:denuestedelasatana,nuestemult.

 

3.ZiceauceniculluiavvaSisoe,cătredânsul:părinte,aiîmbătrânit,sămergem
deacumaproapedelume.I-azisluibătrânul:undenuestefemeie,acolosă
mergem.I-azisluiucenicul:undeesteloc,caresănuaibăfemeie,decâtnumai
înpustie?Decii-azisluibătrânul:lapustiedu-mă!

 

4.DemulteoriîiziceauceniculluiavvaSisoe:avvo,scoală-te,sămâncăm!Iar
elziceacătredânsul:darn-ammâncat,fiule?Iaruceniculîirăspundea:nu,
părinte.Şiziceabătrânul:dacănuammâncat,adusămâncăm.

 

5.Zis-aodatăavvaSisoecuîndrăzneală:îndrăzneşte,iatătreizecideaniamde
cândnumămairogluiDumnezeupentrupăcat.Ciaşamărog,zicând:Doamne,
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Iisuse,apără-mădelimbamea!Şipânăacumînfiecarezicadprintr-însaşi
păcătuiesc.

 

6.Unfratei-azisluiavvaSisoe:cumdenumăpărăsescpatimile?I-arăspuns
luibătrânul:vaselelorînlăuntrutăusunt.Dă-lelorarvunăşiseduc.

 

7.ŞedeaodatăavvaSisoeînmunteleluiavvaAntoniesingur.Şizăbovind
slujitorulluisăvinăladânsul,timpdezeceluninuavăzutom.Umblândprin
munte,agăsitunfaranit,carevânadobitoacesălbatice.Şii-azisluibătrânul:
deundeviişicâtăvremeaiaici?Iarelazis:cuadevărat,avvo,amunsprezece
luniînmunteleacestaşinuamvăzutomdecâtpetine.Şiauzindbătrânul
aceasta,intrândînchilialui,sebăteapesine,zicând:iată,Sisoe,aisocotitcăai
făcutcevaşinicicamireanulacestan-aifăcut!

 

8.S-afăcutpomanăînmunteleluiavvaAntonieşis-aaflatacolounvascuvin.
Şiluândunuldinbătrâniunvăsciorşiunpaharl-aduslaavvaSisoeşii-adat
luişiabăut.Asemeneaşialdoileaşiaprimit.Apoii-adatluişialtreileaşinu
l-aluat,zicând:încetează,frate,aunuştiicăestedelasatana!

 

9.AvenitcinevadinfraţilaavvaSisoeînmunteleluiavvaAntonie.Şivorbind
ei,l-aîntrebatavvaSisoe:nuamajunslamăsurileluiavvaAntonie,părinte?Şi
i-azisluibătrânul:deaşfiavutunuldincugeteleluiavvaAntonie,m-aşfifăcut
totcafocul;însăştiuunomcarecuostenealăpoatesăpoartecugetulsău.

 

10.AvenitodatăunuldintebeilaavvaSisoe,vrândsăsefacăcălugăr.Şil-a
întrebatbătrânul,dacăarepecinevaînlume.Iarelazis:amunfiu.Şii-azislui
bătrânul:du-te,aruncă-lînrâuşiatuncitefacicălugăr!Deci,dupăces-adus
să-larunce,atrimisbătrânulpeunfratezicându-isă-loprească.Deaceea,când
l-aridicatsă-larunce,i-azisfratele:încetează,cefaci?Iareli-azis:avvami-a
zissă-larunc.I-azisfratele:amaizissănu-larunci.Şilăsându-lavenitla
bătrânulşis-afăcutpreaiscusitcălugărpentruascultarealui.
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11.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:oareaşaalungasatanapecei
vechi?I-arăspunsluibătrânul:acumşimaimult,căcivremealuis-aapropiat
şisetulbură.

 

12.AfostodatăispititAvraam,uceniculluiavvaSisoedeundrac.Şiavăzut
bătrânulcăacăzut.Darsculându-se,şi-aîntinsmâinilelacer,zicând:
Dumnezeule,voieşti,nuvoieşti,nuTevoilăsadenu-lveitămădui.Şiîndatăs-a
tămăduitucenicul.

 

13.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:măvădpeminecăaducerea
amintealuiDumnezeupetrececumine.I-azisluibătrânul:nuestemarelucru
săfiecugetulcuDumnezeu,cimareestesătevezipetinesubtoatăzidirea.Că
aceastaîmpreunăcuostenealatrupească,povăţuieştelachipulsmeritei
cugetări.

 

14.SespuneadespreavvaSisoe,căatuncicânderasăsesăvârşească,şezând
părinţiilângădânsul,astrălucitfaţaluicasoarele.Şile-azislor:iatăavva
Antonieavenit!Şidupăpuţin,azis:iatăceataproorociloravenit!Şiiarăşifaţa
lui,maimultastrălucit.Şiazis:iatăceataapostoliloravenit.Şis-aîndoitfaţa
luiiarăşi.Şisepărea,caşicumelarfivorbitcucinevaşis-aurugatbătrâniide
elzicând:cucinevorbeşti,părinte?Iarelazis:iatăîngeriiauvenitsămăiaşi
mărogsăfiulăsatsămăpocăiescpuţin.Şii-auzisluibătrânii:nuaitrebuinţă
sătepocăieşti,părinte.Şile-azislorbătrânul:cuadevărat,număştiupemine
săfipusînceput.Atunciaucunoscuttoţicăestedesăvârşit.Şiiarăşi,de
năprasnăs-afăcutfaţaluicasoareleşis-autemuttoţi.Elle-azislor:vedeţi,
Domnulavenit.IarDomnulazis:aduceţi-mipevasulpustiului!Şiîndatăşi-a
datduhul.Şis-afăcutcaunfulgerşis-aumpluttoatăcasadebunămireasmă.

 

15.AvenitavvaAdelfie,episcopulNicopolei,laavvaSisoeînmunteleluiavva
Antonie.Şicândvreasăiasă,maiînaintedeacălătoriei,i-afăcutsăgustede
dimineaţă,(căerapost).Şicumapusmasa,iatăniştefraţiaubătutlauşă.Şia
zisavvaSisoeuceniculuisău:dă-lepuţinăathiră(fiertură),căsuntosteniţi.I-a
zisluiavvaAdelfie:lasă-iacum sănuspunăcăavvaSisoemănâncăde
dimineaţă.Şialuataminteladânsulbătrânulşiazisfratelui:du-te,dă-lelor.
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Iardacăauvăzutathira,auzis:nucumvaaveţioaspeţi?Şile-azislorfratele:
avem.Deciauînceputasemâhnişiauzis:Dumnezeusăvăiertepevoi,căpe
bătrânull-aţilăsatsămănânceacum.Aunuştiţicămultezilearesăse
chinuiască?Şii-aauzitpeeiepiscopul.Atunciafăcutmetaniebătrânului,
zicând:iartă-mă,avvo,căunlucruomenescam gândit,dartulucrullui
Dumnezeuaifăcut.Şii-azisavvaSisoe:dacăDumnezeunuîlvaslăvipeom,
slavaoamenilornuestenimic.

 

16.AuvenitalţiilaavvaSisoesăaudădeladânsulvreuncuvânt.Şinimicnu
le-agrăitlor,citottimpulzicea:iertaţi-mă!Darvăzându-icoşniţelei-auzislui
Avraam,ucenicullui:cefaceţicucoşniţeleacestea?Iarelazis:încoaceşiîncolo
lecheltuim.Şiauzindbătrânul,azis:şiSisoeîncoaceşiîncolomănâncă.Iarei
auzind,foartes-aufolositşis-auduscubucurie,zidindu-sedesmerenialui.

 

17.AîntrebatavvaAmonalRaituluipeavvaSisoe:cândcitescSfântaScriptură,
voieştesufletulmeusăalcătuiascăcuvântsăamspreîntrebare.I-azislui
bătrânul:nuestetrebuinţă,cimaivârtosdincurăţeniaminţiicâştigă-ţiţieafi
fărădegrijăşiavorbi.

 

18.AmersodatăunmireanlaavvaSisoeînmunteleluiavvaAntonie,avândcu
sineşipefiulsău.Şipecales-aîntâmplatdeamuritfiulşinus-atulburat,cil-a
duscucredinţălabătrânul.Şiacăzutcufiulsău,caşicândarfifăcutmetanie
casăfieblagoslovitdebătrânulşisculându-setatăl,alăsatcopilullapicioarele
bătrânuluişiaieşitdinchilieafară.Iarbătrânulsocotindcămetanieîiface,i-a
zislui:scoalăşiieşiafară!(Căcinuştiacăamurit).Şiîndatăs-asculatcopilulşi
aieşit.Şivăzându-ltatăllui,s-aînspăimântatşiintrânds-aînchinatbătrânului
şii-avestitlucrul.Auzindbătrânuls-amâhnit,căcinuvoiasăseîntâmple
aceasta.Dari-aporuncitluiuceniculsău,canimănuisănuspunăpânăla
sfârşitulbătrânului.

 

19.TreibătrâniauvenitlaavvaSisoe,auzindceledespredânsul.Şii-azislui
celdintâi:părinte,cumpotsămământuiescderâulceldefoc?Iarelnui-a
răspuns.I-azisceldealdoilea:părinte,cumpotsămământuiescdescrâşnirea
dinţilorşideviermelecelneadormit?Apoiceldetreilea:părinte,cevoiface,că
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aducereaaminteaîntunericuluiceluimaidinafarămăomoară?Şirăspunzând
bătrânul,le-azis:eudeniciunadinacesteanu-miaducaminte,căcimilostiv
fiindDumnezeu,nădăjduiesccăvafacecuminemilă.Şiauzindcuvântulacesta
bătrâniis-audusmâhniţi.Darnevrândbătrânulsă-ilasesăseducămâhniţi,
întorcându-i,le-azis:fericiţisunteţi,fraţilor,căciv-amrâvnitvouă.Căcel
dintâidintrevoiazisdesprerâuldefoc,celdealdoileadespretartarşicelde
altreileadespreîntuneric.Deci,dacăacestfeldeaducereamintevăstăpâneşte
minteacuneputinţăestecavoisămaigreşiţi.Darcevoifaceeu,celîmpietrit
cuinima,nefiindslobodsăştiu,cădeşiestechinpentruoameni,totuşiîntot
ceasulpăcătuiesc?Şifăcându-imetanie,i-auzis:precumamauzit,aşaamvăzut
(Ps.47,7).

 

20.Întrebat-auuniipeavvaSisoe,zicând:devacădeavreunfrate,n-are
trebuinţăsăsepocăiascăunan?Iarelarăspuns:aspruestecuvântul.Iarăşiau
întrebat:darşaseluni?Şiiarăşiazis:multeste.Iareiauzis:darpânăla
patruzecidezile?Şiarăspuns:multeste.I-auzisatunci:decidevacădea
frateleşivaaflaîndatăcăsefacepomană,intra-vaşielacolo?Le-azislor
bătrânul:nu,ciaretrebuinţăsăsepocăiascăcâtevazile.Căcicredlui
Dumnezeu,cădintotsufletuldacăsevapocăiunulcaacestaşiîntreizileîl
primeştepedânsulDumnezeu.

 

21.VenindodatăavvaSisoelaloculcesecheamăClisma,aumersladânsul
niştemirenisă-lvadă.Şimultegrăindei,nule-arăspunslorcuvânt.Laurmă
unuldintr-înşiiazis:dece-lsupăraţipebătrân?Numănâncăşipentruaceasta
nupoateagrăi.Arăspunsbătrânul:cândamtrebuinţă,mănânc.

 

22.AîntrebatavvaIosifpeavvaSisoe,zicând:încâţianitrebuieomulsă-şitaie
patimile?I-azisluibătrânul:aniivoieştisă-iştii?Zis-aavvaIosif:da!Deciazis
bătrânul:înoriceceasvinepatima,îndatătai-o.

 

23.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoecelalPietrei,desprepetrecere.Şii-azis
luibătrânul:azisDaniil:pâineadoririlornuammâncat(Daniil10,3.).
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24.SespuneadespreavvaSisoe,căşezândînchilietotdeaunaîncuiauşa.

 

25.AuvenitodatăniştearienilaavvaSisoe,înmunteleluiavvaAntonieşiau
începuta-iclevetipedreptmăritori.Iarbătrânulnule-arăspunsnimic.Şi
chemându-şiuceniculi-azis:Avraame,adu-micarteaSfântuluiAtanasieşi
citeşte.Şităcândei,s-aaflateresullor.Şii-aslobozitcupace.

 

26.AvenitodatăavvaAmmundelaRaitlaClismasăseîntâlneascăcuavva
Sisoe.Şivăzându-lnecăjit,căcialăsatpustia,i-azis:cetenecăjeşti,avvo,căci
cemaiputeaisăfacideacumînpustie,dupăceaiîmbătrânitaşa?Iarbătrânul
s-auitatladânsulcuasprime,zicând:ce-mispui,Ammune,darnu-miera
destulănumaislobozeniagânduluimeuînpustie?

 

27.ŞedeaodatăavvaSisoeînchiliasa.Şibătândînuşăucenicullui,astrigatla
dânsulbătrânul,zicând:fugi,Avraame,nuintra,căacumnuauvremecelede
aici!

 

28.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:cumailăsatSchitul,fiindcuavva
Orşiaivenitdeaişezutaici?Şii-arăspunsbătrânul:cândaînceputase
înmulţiSchitul,auzindeucăaadormitavvaAntonie,m-amsculatşiamvenit
aiciînmunte;şigăsindceledeaiciculinişte,amşezutpuţinăvreme.I-azislui
fratele:câtăvremeaiaici?I-arăspunsbătrânul:şaptezecişidoideani.

 

29.Zis-aavvaSisoe:cândvafivreunomcarepoartăgrijădetine,nutrebuietu
să-iporunceşti.

 

30.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:devomumblapecaleşivarătăci
celcenepovăţuieşteestetrebuinţăsă-izicemceva?I-arăspunsbătrânul:nu.
Deciazisfratele:darsă-llăsămsănerătăcească?I-azisbătrânul:darcevrei,
săieitoiagsă-lbaţi?Euştiufraţicareumblauşicelceîipovăţuiaarătăcit
noaptea;şieraudoisprezeceşitoţiştiaucăserătăcesc.Şis-auluptatfiecaresă
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nuspună.Iardupăces-afăcutziuă,pricepândcelce-iconduceacăarătăcitdin
cale,le-azis:iertaţi-mă,amrătăcit!Şiauzistoţi:şinoiştiam,daramtăcut.Iar
elauzind,s-aminunatzicândcăpânălamoartesestăpânescfraţiisănu
grăiascăşiL-aslăvitpeDumnezeu.Iarlungimeacăiidincares-aurătăcit,era
dedouăsprezecemile.

 

31.Auvenitodatăsaraciniişii-audezbrăcatpebătrânşipefratelelui.Şiieşind
eiînpustiecasăgăseascăcevademâncare,agăsitbătrânulbaligidecămilăşi
scormonindaugăsitînelegrăunţedeorz.Mâncadeciungrăunte,iarunulîl
puneaînmânaluişivenindfratelel-agăsitpeelmâncândşii-azis:aceasta
estedragostea,săgăseştimâncareşisingursămănâncişisănumăchemişipe
mine?Şii-azisavvaSisoe:nuţi-amfăcutstrâmbătate,frate;iată,parteataîn
mânameaampăstrat-o!

 

32.SespuneadespreavvaSisoetebeulcăarămaslaCalamonaArsenoituluişi
unaltbătrânerabolnavlacealaltălavră.Şidacăaauzits-amâhnit.Darfiindcă
douăzileposteaşieraziuaîncarenumânca,cândaauzit,şi-azis:cevoiface?
Demăvoiduce,nucumvamăvorsilifraţiisămănânciardevoirămânepână
mâine,nucumvasevasăvârşi?Însăaceastavoiface:măducşinumănânc.Şi
aşas-aduspostind,plinindporuncaluiDumnezeu,iarpetrecerealuicea
pentruDumnezeunuastricat-o.

 

33.Povestit-aunuldinpărinţidespreavvaSisoecalamoteanul,căvrândodată
să-şibiruiascăsomnul,s-aspânzuratpesinedeprăpastiaPietrii.Şivenind
îngerull-adezlegatşii-aporuncitsănumaifacăaşa,nicipealţiisănu-iînveţe
acestlucru.

 

34.Întrebat-aunuldinpărinţipeavvaSisoe,zicând:devoişedeaînpustieşiva
venivreunbarbarvrândsămăomoareşidevoiputeaasupralui,omorî-l-voi
peel?Şiazisbătrânul:nu,cilasă-llaDumnezeu,căcioricefeldeispităvaveni
omului,omulsăzică:pentrupăcatelemeles-aîntâmplataceasta.Iardacă
vreunlucrubunsevaîntâmpla,săzică:dinmilaluiDumnezeueste.
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35.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoetebeul,zicând:spune-mivreuncuvânt.Şi
i-arăspuns:cepotsă-ţispun?CăcidinTestamentulcelNoucitescşilacel
Vechimăîntorc.

 

36.Totacestfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,celalPietrii,cuvântulcelcarel-a
zisavvaSisoetebeul.Şii-azisbătrânul:euînpăcatmăculcşiînpăcatmăscol.

 

37.SespunedespreavvaSisoetebeul,cădupăceieşeadelabiserică,îndatăse
repezealachiliasa,păşindiuteşiasemănându-secuunulcarefugea.Iarunii
dinceice-lvedeaucăfăceaaceasta,ziceau:dracare.Darelfăcândlucrullui
Dumnezeu,nuluaamintelaceicevorbeaudespreel.

 

38.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:cevoiface,avvo,căamcăzut?I-a
răspunsluibătrânul:scoală-teiarăşi.Zis-afratele:m-amsculatşiiarăşiam
căzut.Şiazisbătrânul:scoală-teiarăşişiiarăşi.Deciazisfratele:pânăcând?
Zis-abătrânul:pânăceveifiapucatsauînbine,sauîncădere,căcicuceseaflă
omul,cuaceeaseşiducedinlumeaaceasta.

 

39.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cevoiface,căcimănecăjesc
pentrurucodelie,iubindîmpletitura,darnupotsăolucrez.Zis-abătrânul:
avvaSisoeziceacănutrebuiesălucrămlucrulcareneodihneşte.

 

40.Zis-aavvaSisoe:caută-LpeDomnulşinucăutaundelocuieşte.

 41.Zis-aiarăşi:ruşineaşinetemerea,demulteoriaducepăcatul.

 

42.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:cevoiface?Şiacestai-arăspuns:
lucrulpecareîlcauţi,estetăcereamultăşismerenia.Căciscriseste:fericiţicei
cerămânîntruaceasta;aşapoţisăstai.
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43.Zis-aavvaSisoe:fă-tedefăimatşivoiataoleapădăşitefăfărăgrijăşivei
aveaodihnă.

 

44.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:cevoifacepentrupatimi?Şii-a
răspunsbătrânul:fiecaredinnoiseispiteştedepoftasa(IacobI,14).

 

45.Unfratel-aîntrebatpeavvaSisoe,zicând:spune-mivreuncuvânt.Iareli-a
zis:decemăsileştisăvorbescînzadar?Iată,cevezi,fă.

 

46.S-adusodatăavvaAvraam,uceniculluiavvaSisoelaascultareşicâtevazile
nuvoiasă-islujeascăaltcineva,zicând:oarevoilăsaaltomsă-şifacăobiceicu
mine,înafarădefratelemeu?Şinuaprimitpenimenipânăcenuavenit
ucenicullui,suferindosteneală.

 

47.SespuneadespreavvaSisoe,căşezândel,astrigatunglas:o,ticăloşie!Şia
zisluiuceniculsău:ceai,părinte?I-azisluibătrânul:cautunomsăvorbescşi
nugăsesc.

 

48.AieşitodatăavvaSisoedinmunteleluiavvaAntonie,lamuntelecelmaidin
afarăalTebaidei,locuindacolo.Şierauacolomeletieni,carelocuiauîn
CalamonaArsenoitului.Unii,auzindcăaieşitlamuntelecelmaidinafară,au
doritsă-lvadă,darziceau:cevomface,căînmuntesuntmeletieni?Şiştimcă
bătrânulnusetulburădedânşii.Darnoinucumvavrândsăneîntâlnimcu
bătrânul,vomcădeaînispitaereticilor?Şipentrucasănuseîntâlneascăcu
ereticii,nus-audussă-lvadăpebătrân.

 

49.SespuneadespreavvaSisoecăs-abolnăvit.Şişezândbătrâniilângădânsul,
agrăitunora.Iareil-auîntrebat:cevezi,avvo?Şile-azis:vădpeuniicăvinla
mineşi-irogsămălasepuţinsămăpocăiesc.I-azisluiunuldinbătrâni:şide
tevorlăsa,deacumpoţisătefoloseştisprepocăinţă?I-azisluibătrânul:deşi
nupotface,darsuspinînsufletulmeupuţinşiîmiestedeajuns.
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50.SespuneadespreavvaSisoecăatuncicândavenitlaClisma,s-aîmbolnăvit.
Şişezândelcuuceniculluiînchilie,bătaies-afăcutînuşă.Înţelegândbătrânul,
azisluiAvraam,uceniculuisău:zi-iceluiceabătutînuşă:euSisoeînmunte,
euSisoepeharar(aşternut).Iarelauzind,s-afăcutnevăzut.

 

51.AzisavvaSisoetebeul,uceniculuisău:spune-micevezilamineşieuîţivoi
spunecevădlatine.I-azisluiucenicul:tueştibunlaminte,darasprupuţin.
I-azisbătrânul:tueştibun,darmolaticlaminte.

 

52.SespuneadespreavvaSisoetebeul,cănumănâncăpâine.Şilapraznicul
Paştilor,i-aufăcutluimetaniefraţiicasămănâncecueişirăspunzând,le-azis:
unaamsăfac:saupâineamsămănânc,saucâtebucateaţifăcut.Iareii-auzis:
numaipâinesămănânci.Iarelafăcutaşa.

-PENTRUAVVASILUAN-

1.AvenitodatăavvaSiluanşiZaharia,ucenicullui,laomânăstire;şii-aufăcut
peeideaugustatpuţinmaiînaintedeacălători.Apoiieşindei,agăsitucenicul
luiapăpecaleşidoreasăbea.Şii-azisluibătrânul:Zahario,postesteastăzi.
Iarelazis:darn-ammâncat,părinte?!Zis-abătrânul:ceeaceammâncat,eraal
dragostei;darnoipostulnostrusă-lţinem,fiule!

 

2.Totacestaşezândodatăcufraţii,s-afăcutîntruuimireşiacăzutcufaţala
pământ.Şidupăpuţinsculându-se,plângea.L-aurugatfraţii,zicând:ceai,
părinte?Iareltăceaşiplângea.Şisilindu-lsălespunăazis:eulajudecatăam
văzutpemulţidinneamulnostru,cămergeaulamuncăşipemulţidintre
mirenicămergeauîntruÎmpărăţie.Şiplângeabătrânulşinuvoiasăiasădin
chilie.Iardeerasilitsăiasădinchilie,îşiacopereacuculionulfaţa,zicând:nu
voiescsăvădluminaaceastavremelnicăşicarenuareniciunfolos!
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3.AltădatăaintratZaharia,uceniculluişil-aaflatîntruuimireşimâinileluila
cerîntinseşiînchizânduşa,aieşit.Venindpelaceasulalşaseleaşialnouălea,
l-aaflatpeelînacelaşichip.Iarpelaceasulalzeceleaabătutînuşă.Intrând,
l-aaflatliniştindu-se.Şii-azislui:ceîţiesteastăzi,părinte?Iarelazis:m-am
bolnăvit,fiule.Atunciucenicul,apucându-ipicioarelei-azis:nutevoilăsa,de
nu-miveispunece-aivăzut?Şii-azisbătrânul:răpitamfostlacer,şiamvăzut
slavaluiDumnezeuşiacoloamstatpânăacumiaracumamvenit.

 

4.ŞezândodatăavvaSiluanînmunteleSinai,s-adusZaharia,ucenicullui,lao
ascultareşii-azisbătrânului:sloboadeapaşiudăgrădina.Iarelieşind,şi-a
acoperitfaţacuculionulşinumaipicioareleisevedeau.Deciavenitunfratela
dânsulînacelceasşivăzându-lpeeldedeparte,aînţelesceafăcut.Intrând
frateleladânsul,i-azis:spune-mi,avvo,pentruceţi-aiacoperitfaţacuculionul
şiaşaudaigrădina?Iarbătrânuli-arăspuns:fiule,casănuvadăochiimei
pomiişisăsesmulgăminteameadelalucrareaeiprindânşii.

 

5.AvenitunfratelaavvaSiluanînmunteleSinaişivăzându-ipefraţilucrând,
i-azisbătrânului:nulucraţimâncareaceapieritoare(Ioan6,27),căMaria
parteaceabunăşi-aales(Luca10,42).Zis-abătrânuluceniculuisău:Zahario,
dăfrateluiocarteşipune-lîntr-ochiliecarenuarenimic.Cândasositceasulal
nouălea,frateleluaseamalauşă,dacăvortrimitesă-lchemecasămănânce.
Iardupăcenul-achematnimeni,sculându-seavenitbătrânulşii-azis:nuau
mâncatfraţiiastăzi,avvo?I-arăspunsluibătrânul:da,aumâncat.Şifratelea
zis:pentrucenum-aţichemat?I-azisluibătrânul:fiindcătuomduhovnicesc
eştişinuaitrebuinţădemâncareaaceasta.Iarnoitrupeştifiindvoimsă
mâncămşipentruaceastalucrăm.Tuparteaceabunăţi-aiales(Luca10,42),
citindtoatăziuaşinevrândsămănâncimâncaretrupească.Şidacăaauzit
acestea,frateleafăcutmetanie,zicând:iartă-măavvo!I-azisluibătrânul:
negreşit,trebuinţăareşiMariadeMarta,căciprinMartaselaudăşiMaria.

 

6.AuîntrebatodatăuniipeavvaSiluan,zicând:cefeldevieţuireaifăcut,
părinte,deaidobânditînţelepciuneaaceasta?Şii-arăspuns:niciodatăn-am
lăsatîninimameavreuncugetcareîntărâtăpeDumnezeu.
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7.SespuneadespreavvaSiluan,căaşezutînchiliepeascuns,avândpuţinnăut,
şipânăamâncatnumaipeacelaafăcutlucrudeosutădesite.Şiavenitunom
dinEgipt,avândunmăgarîncărcatcupâinişibătândlachilialui,le-apus.Deci,
luândbătrânulsitele,aîncărcatmăgarulşil-aslobozit.

 

8.SespuneadespreavvaSiluan,căaieşitZaharia,ucenicullui,fărădânsul;şi
luândpefraţi,amutatgardulgrădiniişimaimarel-afăcut.Aflândbătrânul,
şi-aluatcojocelulsăuşiaieşit,zicândfraţilor:rugaţi-văpentrumine!Iarei
văzându-laucăzutlapicioarelelui,şiauzis:spune-ne,părinte,ceeste,ceai?
Iarelaziscătredânşii:nuintruînăuntru,nicisepogoarăcojoceluldepemine,
pânăcenuveţiaducegardullaloculluiceldintâi.Iareiauîntorsgardulşil-au
făcutaşacumafost.Abiaaşabătrânuls-aîntorslachiliasa.

 

9.Zis-aavvaSiluan:eusuntrobşistăpânulmi-azis:lucreazălucrulmeuşieu
tehrănesc!Dardeundeiau,nucăuta:oriam,orifur,orimăîmprumut,tunu
căuta.Lucreazănumaişitehrănesc.Deci,eudelucrez,dinplatameamănânc;
iardenulucrez,milosteniemănânc.

 

10.Azisiarăşi:vaiomuluiaceluia,carearenumelemaimaredecâtfapta!

 

11.AîntrebatavvaMoisepeavvaSiluan,zicând:poateomulînfiecarezisă
punăînceput?Şii-arăspunsbătrânul:deestelucrător,poateşiînfiecarezişi
înfiecareceassăpunăînceputbun.

 12.Aspuscinevadinpărinţicăs-aîntâlnitodatăoarecinecuavvaSiluanşi
văzându-iobrazulşitrupulstrălucindcaalunuiînger,acăzutcufaţalapământ.
Spunea,deasemenea,căşialţiiauavutacestdar.

 

DINEVERGHETINOS

13.Unfratel-aîntrebatpeavvaSiluan,zicând:cevoiface,avvo,cumvoi
câştigaumilinţă?Căsuntfoarteispititdetrândăvire,desomnşidedormitare.
Şicândmăscoldinsomn,măluptfoartelacântareapsalmilorşinupotbirui
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dormitarea,nicipsalminuzicfărădeglas.Şii-arăspunsluibătrânul:fiule,a
zicetupsalmiicuglas,întâiestemândrie,căciţiseparecătucânţi,iarfratele
tăunucântă.Aldoilea,îţiîmpietreşteinimaşinutelasăsăteumileşti.Deci,de
voieştiumilinţa,lasăcântarea.Şicândstaifăcându-ţirugăciuniletale,săcaute
minteataputereastihuluişisăsocoteşticăstaiînaintealuiDumnezeu,aCelui
ceîncearcăinimileşirărunchii(Psalm7,10).Iarcândtescolidinsomn,mai
înaintedetoateslăveascăguratapeDumnezeu;apoiciteşteCrezulşiTatăl
nostru.Dupăaceea,începe-ţicanonultău,încet,suspinândşiaducându-ţi
amintedepăcateletaleşidechinulîncarevasătemunceşti.Zis-afratele:eu,
avvo,decândm-amcălugărit,slujbacanonuluişiceasurile,dupărânduiala
celor8glasurilecânt.Arăspunsbătrânul:pentruaceastaumilinţaşiplânsul
fugdelatine.Puneînmintepepărinţiiceimari,cum einefiindslujitori
bisericeştişiniciglasurişinicitropareştiind,fărănumaipuţinipsalmi,canişte
luminătoriînlumeaustrălucit;precumaufostavvaPavelcelSimpluşiavva
PamvoşiavvaApoloşiceilalţipurtătorideDumnezeupărinţi,careşimorţiau
înviatşimariputeriaufăcutşistăpânireaceaasupradracilorauprimit-o.Nu
cucântări,tropareşiglasuri,cicurugăciuneaceacuinimazdrobităşicupost,
princareşifricaluiDumnezeuîninimăcreştenecontenitşiplânsulse
întăreşte,şidetotpăcatulcurăţeştepeomiarminteamaialbădecâtzăpadao
face.Apoicântarea,pemulţilacelemaidejosalepământuluii-apogorât,nu
numaimireni,cişipreoţi,fiindcăi-aumoştenitşiîncurvieşiînaltepatimide
ruşinei-auprăpăstuit.Decicântareaesteamirenilor.Pentruaceastaşinorodul
seadaugăprinbiserici.Puneînainte,fiule,câtecetesuntînCerşinuestescris
desprevreunadintreelecăcuceleoptglasuricântă;cioceatăcântăneîncetat:
Aliluia!Alta:Sfânt,Sfânt,Sfânt,DomnulSavaot(Isaia6,3),alta:bineeste
cuvântatăslavaDomnuluidinloculşidincasaSa(Iezechil3,12).Tudar,fiule,
urmeazăpărinţilor,devoieştisăcâştigiumilinţăînvremearugăciunii,păzind
mintea,pecâtpoţi,nerăspândită.IubeştesmerenialuiHristosşioriundemergi,
nutearătaisteţşidascăl,cicaunprostşiucenic;şiDumnezeuîţivada
umilinţă!

-PENTRUAVVASIMON-

1.Avenitodatăunstăpânsă-lvadăpeavvaSimon.Iarelauzind,şi-aluatbrâul
şis-aduslaunfinicsă-lcureţe.Acela,venindastrigat:bătrâne,undeeste
pustnicul?Iarelazis:nuesteaicipustnic.Şiauzinds-adus.

 

2.Altădatăiarăşiavenitaltstăpânsă-lvadăpeavvaSimonşiapucândînainte
clericii,i-auspus:avvo,găteşte-te,căacelaauzinddespretine,vinesă-l
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blagosloveşti!Iarelazis:da,măgătesc.Deci,îmbrăcându-secuunchentonion
(unfeldehaină)alluişiluândpâineşibrânzăînmâinilesale,sculându-se,a
şezut,mâncândînpoartă.Venindstăpânulcuparadaluişivăzându-l,nul-a
băgatînseamă,zicând:acestaestepustniculdesprecareamauzit?Şiîndată
s-auîntorsdeacolo.

-PENTRUAVVASOSIPATRU-

L-arugatcinevapeavvaSosipatru,zicând:dă-mivreoporuncă,avvoşiovoi
păzi!Iareli-azis:sănuintrefemeieînchiliata,sănuciteşticărţicarese
numescapocrife,adicăascunseşisănucercetezipentruchipulluiDumnezeu
înom.Căaceastanuesteeres,ciprostieaamândorura.Căcicuneputinţăestea
fipriceputlucrulacestadetoatăzidirea.

-PENTRUAVVASARMATA-

1.Zis-aavvaSarmata:prefermaibineunomcareapăcătuitşiştiecăapăcătuit
şisepocăieşte,decâtunomcarenuapăcătuitşisecredecăestedrept.

 

2.SespuneadespreavvaSarmata,cădemulteoriluapatruzecidezile,cu
sfatulluiavvaPimenşicaonimicaseîmplineauzileleînaintealui.Deciavenit
avvaPimenladânsulşii-azis:spune-mi,ce-aivăzut,făcândatâtaosteneală?
Iarelaziscătredânsul:nimicmaimult.I-azisluiavvaPimen:nutelas,de
nu-miveispune.Şii-arăspuns:unanumaiamaflat,cădevoizicesomnului,
du-te,seduceşide-ivoizice,vino,vine.

 

3.Unfratel-aîntrebatpeavvaSarmata,zicând:gândurileîmizic:nulucraci
mănâncăşibeaşidormi.I-azisluibătrânul:cândîţiestefoame,mănâncă;când
îţiestesete,bea;cândîţiestesomn,dormi!Unaltbătrân,dinîntâmplarea
venitlafrateleşii-aspusluifratelecelespusedeavvaSarmata.Deci,i-azislui
bătrânul:aşaţi-azisavvaSarmata?Cândîţiestefoametareşiîţivafisete,
încâtsănumaipoţirăbda,mănâncăşibea;şicândveiprivegheafoartemultşi
dormitezi,dormi.Aceastaesteceeaceţi-azisţiebătrânul.
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4.L-aîntrebatiarăşiacelaşifratepeavvaSarmata,zicând:îmizicgândurile,
du-teafară,mergilafraţi!Şii-azisbătrânul:sănuleasculţi,cisăzici:iată,
te-amascultatodatădaracumnumaipotsăteascult.

-PENTRUAVVASERAPION-

1.AvenitodatăavvaSerapion,trecândprintr-unsatalEgiptului,şiavăzuto
desfrânatăşii-azisei:gătit-aipatul?Eaazis:da,avvo!Aîncheiatbătrânul:
aşteaptă-mădeseară,căvoivenilatineşiam săpetrecnoapteaaceasta
aproapedetine.Iarearăspunzând,azis:bine,avvo!Şis-agătitşiaaşternut
patulşil-aaşteptatpebătrâncuceledetrebuinţă.Iardupăces-afăcutseară,a
venitbătrânulladânsa,nimicaducândşiintrând,i-azisei:gătit-aipatul?Eaa
zis:da,avvo.Aîncuiatuşaşii-azisei:aşteaptăpuţin,fiindcăavempravilă,
pânăceovoiface!Şiaînceputbătrânulslujba.ŞiîncepândPsaltirea,lafiecare
psalm făcearugăciunea,rugându-seluiDumnezeupentrudânsacasăse
pocăiascăşisăsemântuiască.Decil-aascultatDumnezeu;şistafemeia
tremurândşirugându-seaproapedebătrânul.Dacăaisprăvitbătrânultoată
Psaltirea,eaacăzutlapământ.IarbătrânulîncepândApostolul,acititmult
dintr-însul.Şiaşaşi-aîmplinitslujba.Deci,umilindu-seeaşiînţelegândcănu
pentrupăcatavenitladânsa,cicasă-imântuiascăsufletul,acăzutînfaţalui
zicând:fie-ţimilăavvo,şipovăţuieşte-mă,undepotplăcealuiDumnezeu.
Atuncibătrânulapovăţuit-opedânsalaomânăstiredefecioareşiadat-ola
stareţă,zicând:iapesoraaceasta,şinu-ipuneeijugsauporuncă,cacelorlalte
surori;cioricevoieştedă-ieişicumvoieştedă-ivoiesăumble!Şidupăcea
făcutpuţinezile,azis:eusuntopăcătoasăşivoiescla2zilesămănânc.Şidupă
puţinezileazis:eumultepăcateamşivoiescla4zilesămănânc.Dupăalte
puţineziles-arugatstareţeizicând:fiindcămultammâhnitpeDumnezeucu
fărădelegilemele,terog,pune-măîntr-ochilieşioastupă,şipeogaurădă-mi
puţinăpâineşirucodelie.Şii-afăcuteistareţaaşa.Aşai-aplăcutluiDumnezeu
încealaltăvremeavieţiisale.

 

2.Unfratel-arugatpeavvaSerapion,zicând:spune-mivreuncuvânt!I-azislui
bătrânul:cepotsă-ţizic?Căailuatalevăduvelorşialesărmanilor,şile-aipus
înfereastraaceasta?Căciavăzut-oplinădecărţi.
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3.Zis-aavvaSerapioncăprecumostaşiiîmpăratuluinupot, stândînaintealui,
săcautede-adreaptasaude-astânga,totaşaşiomul,dacăstăînaintealui
Dumnezeu,şiiaaminteînainteaLuicufricăîntotceasul,nimicdintr-ale
vrăjmaşuluinupotsă-lîngrozească.

 

4.AvenitunfratelaavvaSerapionşi-lîndemnapeelbătrânulsăfacă
rugăciunedupăobicei.Iarelpăcătospesinenumindu-seşinevrednicdechipul
călugăresc,nusepleca.Avoitîncăşipicioareleluisălespele.Şiacestecuvinte
zicând,nuasuferit.Şil-afăcutdeagustat.Aînceputîncăşibătrânulamânca,
şi-lsfătuiapeelzicând:fiule,devoieştisătefoloseşti,rabdăînchiliataşiia
amintedetineşiderucodeliata!Cănu-ţiaduceastafolossăieşiafară,câta
şedeaînăuntru.Iarelacesteaauzind,s-aamărâtşis-aschimbatlafaţă,încât
nimicn-apututsăfietăinuitdebătrânul.Decii-azisluiavvaSerapion:până
acumziceaicăeştipăcătosşiteocăraipetine,cumcăeştinevrednicsătrăieşti.
Şifiindcăcudragostete-ampomenit,atâtate-aisălbăticit.Deci,devoieştisăfii
smerit,celeceţiseaducasupră-ţidelaalţii,învaţă-tesălesuferivitejeşteşinu
ţinelatinecuvintedeşarte.Acesteaauzindfratele,afăcutmetaniebătrânului.
Şimultfolosindu-se,s-adus.

PENTRUALTSERAPION,DELAPALLADIE

EraunbărbategipteananumeSerapion,cuporeclaSidonie,fiindcă
niciodatăaşahainănupurta,decâtunsindon,adicăohainăcareaşase
numeşte.Acestalatoatăfaptabunăiscusindu-sedesăvârşit,cuneagoniseala
maipetoţii-aîntrecut.Pentrucareniciaseliniştiînchilien-apututcasănuse
smulgăcumintea,sausăaibăcevaalsău;ciumblând,şihranadintoatezilele
delaceices-arfiîntâmplatluând,aşaîşipetreceaviaţa,nimicavând,decât
sindonulpecare-lpurta.Acesta,printr-unpustniccunoscut,s-avândutpesine,
într-ocetate,launmăscăriciceeraelin,pedouăzecidegalbeni,pecareşi
luându-idelapustnic,îipăstralasine.Deci,eraslujindmăscăriciului,femeiilui
şicasei,cumaresilinţăşicuîndemânare,mâncândnumaipâineşiapă,
neoprindu-secuminteaşidemulteorişicuguradincitireadumnezeieştilor
Scripturi.Deci,petrecândcudânşiivremeîndelungatăşicânderavreme
vorbindu-ledesprecreştinătate,întâipemăscăricil-aumilit,apoipefemeie,
dupăaceea,toatăcasalui.Şibotezându-seei,s-audepărtatdeamaijucala
club.DupăceauvenitlaviaţaceaplăcutăluiDumnezeu,foartesecucerniceau
debărbat.Şiîizicealui:vino,frate,săteslobozim,fiindcătudinrobieurâtă
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ne-aislobozitpenoi!Atuncile-azislor:fiindcăalucratDumnezeulmeuşivoi
împreunăaţilucratşis-amântuitprinminesufletulvostru,deacumvăvoi
descoperivouătaina.Eufiindpustnicslobod,deneamegiptean,fiindu-mimilă
devoi,carepetreceţiînmultărătăcire,m-amvândutpeminevouă,cavoi
slobozindu-vădinmaripăcate,săvământuiţi.Deci,devremececeeaceam
voitafăcutDumnezeu,măvoiduce,caşialtorasăajut.Acesteazicând,le-adat
loraurul.Iareinuvoiausă-lia.Şiîlîndemnaupeelsădeasăraciloraurul,
zicând:arvunădemântuirenis-afăcutnouă.Iarelle-azis:voidaţi-lfiindcăal
vostrueste.Căeubanistrăininudăruiescsăracilor.Iareiluândaurul,îlrugau
sărămânăcudânşii,încredinţându-l,căasemeniunuipărinteîlvoraveade
acumînainteşistăpânalsufletuluilor.Iardupăcel-aurugatmultşin-auputut
să-llămurească,îlpofteaumăcarînfiecareansă-icerceteze.Deci,luându-şi
ziuabunădeladânşiifericitul,s-adusdeacoloînLacedemoniaşiaflândpe
cinevadinceidintâiaicetăţiicăestemaniheudecredinţă,împreunăcutoată
casalui,iarlacelelalteestebărbatîmbunătăţitşievlavios,laacestaiarăşiînalt
fels-avândutpesine.Şiînvremededoiani,depărtându-ldeerespedânsulşi
petoatăcasalui,i-aaduslabiserică.Apoilăsându-işipeaceştia,înconjura
lumea,făcândbineoamenilorpecâtputea.

-PENTRUAVVASERIN-

1.SespuneadespreavvaSerincămultlucraşidoiposmagimâncade-a
pururea.ŞivenindladânsulavvaIosif,însoţitorullui,(căşieleramare
nevoitor)i-azis:închilieîmipăzescfaptamea,iardacăiesafară,facpogorâre
cufraţii.I-azisluiavvaSerin:nuesteaceastamarefaptăbunăcândînchilie
păzeştirânduialata,cimaivârtoscândieşidinchiliata.

 

2.Zis-aavvaSerin:mi-amfăcutvremeamea,secerând,cosind,împletindşicu
toateacestea,denum-arfisăturatmânaluiDumnezeu,nuputeamsămăsatur.

-PENTRUAVVASPIRIDON-

1.DespreavvaSpiridonsespuneacăatâtacuvioşieaveapăstorulacesta,încât
s-aînvrednicitşisăsefacăpăstordeoameni.Căciaprimitacestaca
răspundereepiscopiauneiadincetăţileCiprului,anumeTrimitunda.Pentru
netrufiaceamultă,aproapedeepiscopie,păşteaşioile.Iarlamiezulnopţii,
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tâlhariilastânaoilorintrândpefuriş,sesileausăfuredinoi,darDumnezeu,
Celcepăzeştepepăstor,şipeoilepăzea.Căcitâlhariideputerenevăzutăfiind
ţinuţi,lângăstânăeraulegaţi.Cânds-aurevărsatzorile,păstorulavenitlaoişi
dupăcei-agăsitcumâinilelegateînapoi,acunoscutceeaces-afăcut;şi
rugându-seluiDumnezeu,i-adezlegatpetâlhari.Dupăcemulti-asfătuitşii-a
învăţat,casăsesileascămaibinesătrăiascădinostenelidrepteiarnudin
strâmbătate,dăruindu-leunberbec,i-aslobozitşiglumindle-azis:casănuvă
arătaţicăînzadaraţiprivegheat!

 

2.Sespuneaiarăşicăaveaofiicăfecioară,evlavioasăcatatălsău,anumeIrina.
Acesteia,uncunoscuti-apuszălogunodordemultpreţ.Iarea,pentrumai
bunăpăstrare,l-aascunsînpământ.Şipestepuţintimps-adusdinviaţă.Deci,
avenitdupăcâtăvavremecelceapuszălogşineaflând-opefecioară,l-a
apucatpetatălei,peavvaSpiridon,uneoritrăgându-liaralteorirugându-l.Dar
fiindcăîierajalebătrânuluidepagubaceluicepusesezălogul,venindla
mormântulfiiceisale,serugaluiDumnezeucaînaintedevremesă-iaratelui
înviereaceafăgăduită.Şi,cuadevăratnuagreşitdinnădejde,căcivieiarăşis-a
arătatfecioaratatăluisăuşiloculînsemnându-lundeeraascunsodorul,s-a
duspristăvindu-se.Şiluândzălogulbătrânul,l-adatceluialcuiafost.

-PENTRUAVVASAIO-

1.SespuneadespreavvaSaioşidespreavvaMue,căaupetrecutunulcualtul.
ŞiaveamultăascultareavvaSaio,dareraasprufoarte.Luiîiziceabătrânul,
ispitindu-l:du-teşifură!Şiseduceaşifuradelafraţipentruascultareşi
mulţumeaDomnuluipentrutoate.Iarbătrânullualucrurileşiledapeascuns.
Odatăcălătorindei,aslăbitşil-alăsatpeelavvazdrobit.Şivenindazisfraţilor:
duceţi-văşiaduceţi-lpeSaiocăcizacezdrobit!Şiducându-sel-auadus.

-PENTRUMAICASARA-

1.Povestitu-s-adespremaicaSara,căarăbdattreisprezeceani,fiindluptată
tarededraculcurvieişiniciodatănus-arugatsăsedepărtezerăzboiuldela
dânsa,cimaivârtoszicea:Dumnezeule,dă-miputere!
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2.Anăpăditodatăasupraeimaitareacelaşiduhalcurviei,punându-iînminte
deşertăciunilelumii.Iarea,slăbinddefricaluiDumnezeuşidenevoinţă,s-a
suitîntr-oziînchilioaraei,săseroage.Şiis-aarătateicutrupduhulcurvieişi
i-azis:tum-aibiruit,Saro!Iareaazis:nute-ambiruiteu,ciStăpânulmeu,
Hristos!

 

3.Sespuneadespredânsacădeasuprarâuluiapetrecut,locuindşaizecideani
şinus-aaplecatsă-lvadă.

 

4.Altădatăauvenitladânsadoibătrânipustnicimari,dinpărţilePilusiului.Şi
cândmergeau,ziceauîntreei:săsmerimpebătrânaaceasta!Şii-auzis:vezisă
nuseînalţecugetultăuşisăzici:iatăpustniciivinlaminecaresuntofemeie.
Le-azislormaicaSara:adevărat,cufireasuntfemeie,darnuşicumintea.

 

5.AzismaicaSara:demăvoirugaluiDumnezeucatoţioameniisăaibăveste
cătremine,măvoiaflacerândiertarelauşafiecăruia;darmaibinemăvoiruga
cainimameasăfiecuratăcutoţi.

 

6.Azisiarăşi:punpiciorulmeupescarăsămăsuişipunmoarteaînaintea
ochilormei,maiînaintedeamăsuipescară.

 

7.Azisiarăşi:bineesteşipentruoameniafacemilostenie;cădeşiestepentru
plăcereaoamenilor,darvinespreplăcerealuiDumnezeu.

 

8.Venit-auodatănişteschitenilamaicaSara,iareale-apuslorînainteun
panercupoame.Eilăsândcelebune,mâncauceleputrede.Şile-azislor:
adevărat,schitenisunteţi!
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9.AtrimismaicaSaralaavvaPafnutie,zicând:lucrulluiDumnezeuaifăcutcă
ailăsatsăsenecinsteascăfrateletău?Şiazisbătrânul:cacelcefaclucrullui
Dumnezeu,treabănuamcunimeni.

-PENTRUMAICASINGLITICHIA-

1.Zis-amaicaSinglitichia:luptăşiostenealămultăestecelorceseapropiede
Dumnezeulaînceputşidupăaceeabucurienegrăită.Căprecumceicevorsă
aţâţefoc,întâiseafumăşilăcrimeazăşiaşadovedesclucrulce-lcaută.Pentru
căsezicea:Dumnezeulnostruestefocmistuitor(Evr.XII,29).Aşatrebuieşi
noicunoi:săaţâţămfoculculacrimişicuosteneli.

 

2.Zis-aiarăşi:trebuienoiceiceamalescinulacesta,săţinemcurăţeniacea
desăvârşită.Căcişilamireniseparecăsepetreceîncurăţenie,dareste
împreunăcueaşinecurăţeniafiindcăcutoatecelelaltesimţiripăcătuiesc:căci
vădfărădecuviinţăşirâdfărăderânduială.

 

3.Zis-aiarăşi:precumveninulfiarelorcelorotrăvitoareîlizgonescdoctoriile
celemaiiuţi,lafelşicugetulcelspurcat,rugăciuneacupostulîlizgoneşte.

 

4.Zis-aiarăşi:sănuteamăgeascădesfătareamirenilorcelorbogaţi,caşicum
araveacevadefolospentrudulceaţaceadeşartă.Eicinstescmeşteşugulfacerii
bucatelor,iartu,cupostul,princeleproaste,covârşeştiîndestulareabucatelor
acelora.Căsezice:sufletulîndesfătarefiind,batjocoreştefagurii(Pilde27,7).
Nutesăturacupâineşinuveipoftivin.

 

5.ÎntrebatăafostfericitaSinglitichiadeestelucrubundesăvârşitneagoniseala.
Iareaazis:desăvârşitălaceiceorabdă;căceicerabdăaceasta,necaz
adevărataucutrupul,darşiodihnăcusufletul.Căciprecum hainelecele
vârtoase,călcându-seşicusilafăcându-sesespală,aşaşisufletulceltare,prin
sărăciaceadebunăvoie,maimultseîntăreşte.
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6.Zis-aiarăşi:deeştiînviaţădeobşte,nuschimbalocul,căciteveivătăma
mult.Aşaprecumpasăreasculându-sedepeouă,lelasărecişisestrică,şi
călugărulsaufecioara,sărăceşteşimoareîncredinţă,umblânddinlocînloc.

 

7.Zis-aiarăşi:multesuntvicleşugurilediavolului.Prinsărăcienuaclintit
sufletul?Bogăţiaîladucecaamăgire.Prinocărişidefăimărinuaputut?Laude
şislavăpuneînainte.Prinsănătatebiruitfiind,bolnavfacetrupul.Cu
desmierdărileneputândsă-lamăgească,prinostenelilecelefărăvoieîncearcă
săfacăsurparea.CăcianumitebolipreagrelecerânddelaDumnezeuşiprin
acesteaslăbind,tulburădragosteaceacătreDumnezeu.Darsezdrobeşte
trupulcufriguricumpliteşipătimeştedeseteneastâmpărată.Dacăpăcătos
fiind,suferiacestea,adu-ţiaminteşidemuncaceaviitoareşidefoculcelveşnic
şidepedepseleceleveşniceşinuveislăbicătreceledeaici.Bucură-te,căte-a
cercetatDumnezeu.Şicuvântulaceladelaudăsă-laipelimbă:certând,m-a
certatDumnezeuşimorţiinum-adat(Psalm.117,18,19).Fiereraidarprin
foclepezirugina.Iardacăşidreptfiind,teîmbolnăveştidelacelemari,lacele
maimarisporeşti.Aureşti,darprinfocmailămurittefaci.Ţis-adatînger
trupului?(Corint.XII,7)Veseleşte-te,şivezicuite-aifăcutasemenea?Căde
partealuiPavelte-aiînvrednicit.Prinfierbinţealăteispiteşti?Prinrăcealăte
pedepseşti?DarziceScriptura:trecut-amprinfocşiprinapăşine-aiscospe
noi(Psalm.75,11.).Aicâştigat-opeceadintâi?Aşteapt-oşipeceade-adoua.
Lucrândfaptaceabună,strigăgraiurilesfântuluicarezice:săracşicudurere
sunteu(Psalm.78,33.).Desăvârşitteveifaceprinacestedouănecazuri.Căci
zice:întrunecazm-aidesfătat(Psalm.IV,I).Cuacestedeprinderisăneiscusim
sufletele,că-lvedempevrăjmaşulînainteaochilor.

 

8.Zis-aiarăşi:dacănebucurăboala,sănunemâhnim,caşicumpentruboala
şihranatrupuluinuputemsăcântămcuglas.Toateacesteasefăceaudenoi,
spresurpareapoftelor.Căcişipostulşiculcareapejospentrudezmierdărini
s-aulegiuitnouă.Deci,dacăboalapeacesteale-astricat,deprisoseste
cuvântul.Căciaceastaestenevoinţaceamare:arăbdaînbolişilaudede
mulţumităaînălţaluiDumnezeu.

 

9.Zis-aiarăşi:cândveiposti,nupricinuiboală.Căşiceicenupostesc,în
aceleaşibolidemulteoriaucăzut.Aiînceputbinele?Nuteopri,poticnindu-te
vrăjmaşul.Căcielcurăbdareatasesurpă.Şiceiceîncepacălătoripemare,
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întâinimerescunvântbun.Dupăceîntindpânzele,iarăşiîntâmpinăvânt
prielnic.Darcorăbiilepentrucele-acăzutasupră,nudeşartăcorabia,cipuţin
liniştindu-se,sauşiluptându-secufurtuna,iarăşifaccălătoriapemare.Aşaşi
noi,vântpotrivniccăzândasupranoastră,înlocdepânzăîntinzândcrucea,
fărăfricăvomsăvârşicălătoria.

 

10.Zis-aiarăşi:ceiceadunăbogăţiaaceastasimţitădinostenelişiprimejdiiale
mării,dupăcemulteaucâştigat,pecelemaimultepoftescşipecelecesuntde
faţăîntrunimiclesocotesc,şilacelecenusuntdefaţăseîntind.Iarnoi,din
celepecarelecăutăm,nimicavând;nimicnuvoimsăcâştigămpentrufricalui
Dumnezeu.

 

11.Zis-aiarăşi:urmeazăvameşului,canuîmpreunăcufariseulsăteosândeşti.
BlândeţeleluiMoisealege-le,pentrucainimatacareestevârtoasă,înizvoare
deapăsăoprefaci.

 

12.Zis-aiarăşi:primejdiosestesăînveţecelcenuatrecutprinviaţacea
lucrătoare.Căciprecumdevaaveacinevaocasăputredă,primindstrăini,îiva
vătămacucădereacasei,aşaşiaceştia,nezidindu-sepesinemaiînainteşipe
ceices-auapropiatdedânşiiîivorprăpădi.Fiindcăcucuvintelei-auchemat
spremântuire,iarcurăutateanăravuluiaufăcutstrâmbătatecelorcele-au
urmat.

 

13.Zis-aiarăşi:bineesteanutemânia.Iardacăsevaîntâmpla,niciopartedin
zisănuţiselasesprepatimă,zicând:sănuapunăsoarele(EfeseniIV,26);dar
tusăaştepţipânăcetoatăvremeataapune.Deceurăştipeomulcarete-a
mâhnit?Nuesteelcelceţi-afăcutstrâmbătate,cidiavolul.Urăşteboala,iarnu
pecelceboleşte!

 

14.Zis-aiarăşi:pecâtsporescnevoitorii,peatâtîntâmpinămaimareluptător
împotrivă.
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15.Zis-aiarăşi:şidelavrăjmaşulestenevoinţaîntinsă.Căuceniciiluifac
aceasta.Deci,cumvoideosebinevoinţaceadumnezeiascăşiîmpărătească,de
ceatirăneascăşidiavolească?Arătateste;cădinmăsuraceapotrivită.Toată
vremeatasă-ţifieoregulăapostului.Sănuposteştipatru,saucincizileşiîn
cealaltăsădezlegicumulţimedemâncări.Căpreutindeni,trecereamăsurii
estefăcătoaredestricăciune.Tânărfiindşisănătos,posteşte:căvorveni
bătrâneţilecuslăbiciune.Deci,pânăcândpoţi,puneînjitniţăhrană,caatunci
cândnuveimaiputea,săafliodihnă.

 

16.Zis-aiarăşi:cândsuntemînviaţadeobşte,săalegemascultareamaimult
decâtnevoinţa.Căaceastaînvaţătrecereacuvederea,iaraceeaînvaţăsmerita
cugetare.

 

17.Zis-aiarăşi:trebuiecanoicudreaptăsocotealăsăocârmuimsufletul:şi
cândsuntemînviaţadeobşte,sănucăutămcelealenoastre(ICor.X,24),nici
sănusorbimsocotelilenoastre,cisănesupunemceluicareestepărintedupă
credinţă.

 

18.Zis-aiarăşi:scriseste,fiţiînţelepţicaşerpiişiblânzicaporumbeii(Mt.X,
16).Căciafiînţelepţicaşerpiiazis,înseamnăsănusetăinuiascădecătrenoi
pornirileşimeşteşugirilediavolului.Celasemeneadincelasemenea,degrabă
secunoaşte;iarblândeţeaporumbeluluiaratăcurăţenialucrării.

XIX.ÎNCEPUTULSLOVEIT

-PENTRUAVVATITHOE-

1.SespuneadespreavvaTithoe,cănu-şilăsaînjosdegrabămâinile,cândsta
larugăciuneşiserăpeamintealuiînsus.Decideseîntâmplacafraţiisăse
roageîmpreunăcuel,sesileadegrabăsă-şilasemâinileînjos,casănuise
răpeascăminteaşisăzăbovească.

 

2.Zis-aavvaTithoe,căînstrăinareestea-şistăpâniomulgurasa.
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3.Unfratel-aîntrebatpeavvaTithoe:cumvoipăziinimamea?Şii-azislui
bătrânul:cum vom păziinimanoastră,fiinddeschisălimbanoastrăşi
pântecele?

 

4.SpuneaavvaMatoedespreavvaTithoe,cănugăseştevreunomcaresă-şi
deschidăgurasacuvreunlucruasupralui.Ciprecumaurulcellucratstăîn
cumpănă,aşaşiavvaTithoe.

 

5.ŞezândodatăavvaTithoelaClisma,gândindşisocotind,i-azisucenicului
său:sloboadeapălafinici,fiule!Iaracelai-azis:suntemlaClisma,avvo.Zis-a
bătrânul:laClismacefac?Du-măiarăşilamunte.

 

6.ŞezândodatăavvaTithoe,unfrateseaflaaproapededânsul;şineştiind,a
suspinat.Şin-asocotitcăafostfrateleaproapededânsul,(căeraîntruuimire).
Şifăcândmetanie,azis:iartă-măfrate,căîncănum-amfăcutcălugăr.Iatăam
suspinatînainteata.

 

7.Unfratel-aîntrebatpeavvaTithoe,zicând:careestecaleacareducela
smerenie?Zis-a bătrânul:calea smerenieiaceasta este:înfrânarea şi
rugăciuneaşiateaveapetinededesubtulatoatăzidirea.

-PENTRUAVVATIMOTEI-

1.Întrebat-aavvaTimoteipreotulpeavvaPimen,zicând:estefemeieînEgipt,
carecurveşteşiplataeiodămilostenie.ŞiazisavvaPimen:nurămâneîn
curvie,căcisevedeîntr-însaroadacredinţei.Şis-aîntâmplatdeavenitmama
preotuluiTimoteiladânsul.Şiaîntrebat-opeea,zicând:aceafemeiearămas
curvind?Iareaazis:daşişi-amaiadaosibovnici,darîncăşilamilostenie.Şia
vestitavvaTimoteiluiavvaPimen.Iarelazis:nurămâneîncurvie.Venind
iarăşimamaluiavvaTimotei,i-aspus:ştiicăstricataaceeacautăsăvinăcu
mine,casăterogipentrudânsaşieun-amprimit-o.Iarelauzind,i-aspuslui
avvaPimen.I-arăspunsavvaPimen:maivârtostuteduşiteîntâlneştecu
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dânsa.Şis-adusavvaTimoteişis-aîntâlnitcudânsa.Iareavăzându-lşiauzind
delaelcuvântulluiDumnezeu,s-aumilitşiaplâns,zicând:eudeastăziînainte
mălipescdeDumnezeuşinuvoimaicurvi.Şiîndatăintrândîntr-omănăstire,
aplăcutluiDumnezeu.

 

DELAPALADIE

2.ÎnTaveniaesteomânăstiredemaicicadepatrusute,decealaltăpartea
bărbaţilor,încareeraofecioară,carepentruHristossăprefăceacăeste
nebună,anumeIsidora,smerindu-seşidefăimându-se.Pentruaceastaîntr-atât
seîngreţoşautoatesurorileîncâtnicimăcarnumâncaucudânsa.Şiacestlucru
cubucuriel-aprimitfecioara.Şierafaptaceabunăaeiînmânăstirefoarte
folositoarecăcitoatăslujbaofăcea;tuturorcaoroabăsupunându-le,latoată
biruinţalorşicutoatăblândeţea.Aşadar,erafecioaracaunburetealsoborului,
precumDumnezeuazis:celcevoieştesăfiemare,săfietuturorslugă(Mat.XX,
27.MarcuX,44).Şioricuiiseparecăesteînţelept,nebunsăsefacă(ICorint.
III,18).Chipulcălugărescalcelorlalteeratunderea,fiindcăaveaculionulpe
cap.Iaraceastacuocârpălegându-şicapulfăceaslujba.Darniciunadincele
patrusute,nuavăzut-omâncândvreodată,nicibucăţicădepâineluând,ci
fărâmiturilemeselorcubureteleadunându-leşioalelespălându-le,cuacestea
seîndestula,niciodatăîncălţându-se.N-aocărâtniciodatăpenimeni,n-acârtit,
n-agrăitgraimicsaumare,măcarcăeraocărâtăşiîmboldităşiblesteme
primeaşimultoraleeraurâtă.Pentruaceastăpreacuvioasăavenitunîngerla
sfântulPitirun,bărbatpreaiscusitşipustnicîmbunătăţitşii-azis:dececugeţi
înaltpentruisprăviletale,cauncucernicşicareşeziîntr-acestloc?Vreisăvezi
femeiemaicucernicădecâttine?Du-telamânăstireademaiciatavenisioţilor
şiveiaflaacolofecioară,carearediademăpecap!Aceeaestemaibunădecât
tine.Căcicuatâtagloatăluptându-seşiînfeluritechinurituturorrobind,
niciodatănuşi-alăsatminteacasăsedepărtezedeDumnezeu,măcarcătoate
seîngreţoşeazădedânsa.Iartuşezândaici,cetăţilecumintealenăluceşti,cel
ceniciodatăn-aivăzutlume.Decisculându-semarelePitirun,avenitlaTavene
şiserugapărinţilorsătreacălamânăstireamaicilor.Deci,capeunulceera
părintecinstitşiînnevoinţăîmbătrânit,cuîndrăznealăl-aubăgatînăuntru,
dupăceatrecutrâul.Şidupăces-aurugateiluiDumnezeu,acerutmarele
Pitirunsăvadălafaţătoatefecioarele.Toatevenindlamijloc,aceeanusearăta.
Le-azislorPitirun:aduceţi-mi-lepetoate!Iarelezicândcăauvenittoate,le-a
zislor:lipseşteuna,pecaremi-aarătat-oîngerul.I-auzislui:unaavemla
bucătărieşiestenebună.Zis-amarelePitirun:aduceţi-oşipeaceeaşilăsaţi-o
săovăd!Iareanus-asupus,simţindpricina.Deciotâraucude-asila,
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ducând-oşizicând:sfântulPitirunvoieştesătevadă,(căerarenumitacesta).
Dupăceauadus-o,avăzutmarelePitirunfaţaeişicârpacareerapecapşipe
frunte.Şicăzândlapicioareleei,i-azis:blagosloveşte-mă,maică!Căzândşiea
lapicioarelelui,zicea:blagosloveşte-mă,tu,bunulmeupărinte!Şivăzând
aceasta,toates-auspăimântat,zicândlui:avvo,nutefacedeocară,căeste
nebună.Le-azislortuturorsfântul:voisunteţinebune;iaraceastaestemai
bunăşidecâtmine.EsteAmma,adicămaicăduhovnicească.Şimăroglui
Dumnezeu,sămăafluvredniccudânsaînziuajudecăţii.Acesteaauzind,au
căzutladânsultoateplângândşimărturisindu-se,cucefeluridechinurio
mâhneaupesfântaaceasta.Şiunazicea:eude-apurureaoocăram.Alta:eude
chipuleicelsmeritrâdeam.Şialta:eulăturilestrăchinilordemulteori
deasupraeilevărsam.Altaiarăşi:euambătut-o.Şialta:eupumnii-amdat.
Alta:eumuştardemulteoriînnasi-ampus.Înscurt,toatefeluriledeocări
le-auvestitcăaufăcutasupraei.Deci,primindmărturisirealorsfântulPitirun
şirugându-sepentrudânseleîmpreunăcueaşimultrugândpecinstitalui
Hristosroabă,săseroagepentrudânsul,aşaaieşit.Iaraceacinstităde
Dumnezeuşicuvioasă,detoatefiindfoarterespectatăşislăvită,nesuferind
slavaşicinsteaceadelatoatăfrăţimeaşiîndreptărilefiecăreia,pestepuţine
zileaieşitdinmânăstire.Darundes-adus,sauundes-aascuns,sauundes-a
săvârşit,nimeninuacunoscut.

XX.ÎNCEPUTULSLOVEIY

-PENTRUAVVAYPEREHIE-

1.Zis-aavvaYperehie:precumleulesteînfricoşătormăgarilorsălbatici,aşa
esteşicălugărulceliscusitgândurilorpoftei.

 2.Zis-aiarăşi:postulestefrâucălugăruluiasuprapăcatului.Celceîllepădăcal
turbatdupăparteafemeiascăseaflă.

 

3.Zis-aiarăşi:călugărulcelcenu-şistăpâneştelimbaînvremeamâniei,nici
patimilenu-şivastăpâni.

 

4.Zis-aiarăşi:bineestesămănâncicarneşisăbeivin,decâtsămănâncicu
clevetirilecărnuridefraţi.
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5.Zis-aiarăşi:şoptind,şarpele,ascospeEvadinrai.Asemeneaacestuiaşicel
cecleveteştepeaproapele.Căcisufletuluiceluice-laude,îlprăpădeşteiarpeal
săunu-lmântuieşte.

 

6.Zis-aiarăşi:comoarăestecălugăruluineavereaceadebunăvoie.Fă,frate,
comoarăînceruri,căcifărăsfârşitsuntveacurileodihnei.

 

7.Zis-aiarăşi:aducereataamintetotdeaunasă-ţifiepentruÎmpărăţia
Cerurilorşidegrabăoveimoşteni.

 

8.Zis-aiarăşi:odorscumpestecălugăruluiascultarea.Celceacâştigat-ovafi
ascultatdeDomnulşicuîndrăznealăvastaînainteaCeluirăstignit.CăDomnul
CelceS-arăstignit;ascultătorS-afăcutpânălamoarte.(Filipeni.II.8.)

XXI.ÎNCEPUTULSLOVEIF

-PENTRUAVVAFOCA-

1.Zis-aavvaFoca,dinchinovialuiavvaTeognieceluidintâiierusalimneanul:
şezândeuînSchit,avenitunavvă,anumeIacov,maitânăr,lachilii,avândşi
tatătrupescşiduhovnicesc.Darauchiliiledouăbiserici,unaapravoslavnicilor,
undeseşiîmpărtăşeaşiunaadezbinaţilor.DecifiindcăavvaIacovaveadarul
smeriteicugetări,eraiubitdetoţişideceibisericeştişideceidezbinaţi.Pentru
aceeaîiziceauluipravoslavnicii:vezi,avvoIacove,sănuteamăgeascăcei
dezbinaţişisăteatragălaîmpărtăşirealor.Asemeneaîncăşidezbinaţiiîi
ziceau:săştii,avvoIacove,că,cuceicecreddouăfiriîmpărtăşindu-te,îţipierzi
sufletulcăcisuntnestorienişiasuprescadevărul.IaravvaIacov,fărăde
răutatefiindşistrâmtorându-sedeceleziseluidinamândouăpărţileşi
nedumerindu-se,avenitsăseroageluiDumnezeu.Aşadar,s-aascunsîntr-o
chiliecareeraafarădelavră,lalocliniştit,îmbrăcându-secuhainelecelede
îngroparealelui,caşicumurmasămoară.Căauobiceipărinţiiegiptenisă
păstrezepânălamoarte,levitonul(unfeldehainăcălugărească)cucareiau
sfântulchipşiculionulşicudânselesăseîngroape,îmbrăcându-lenumai
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duminicalaSfântaÎmpărtăşireşiîndatăstrângându-le.Mergândlachiliaaceea,
rugându-seluiDumnezeuşislăbinddepost,acăzutlapământşiarămas
zăcând.Şimulteapătimitînzileleaceleadeladraci,maivârtoscumintea.Iar
dupăceautrecutpatruzecidezile,avăzutuncopil,careaintratladânsulvesel
şii-azis:avvoIacove,cefaciaici?Şiîndatăluminându-seşiluândputeredin
vederealui,i-azis:Stăpâne,tucunoşticeam!Aceiaîmizic:nulăsabisericaşi
ceilalţiîmizic:teînşealăceicecreddouăfiri.Şieunedumerindu-măşineştiind
cevoiface,amvenitlalucrulacesta.ŞiîirăspundeluiDomnul:undeeşti,bine
eşti.Şiîndatăcucuvântuls-aaflatînainteauşilorsfinteibisericidrept
măritorilordeDumnezeu.

 

2.Zis-aiarăşiavvaFoca:mutându-seînSchitavvaIacov,afostluptattarede
draculcurviei.Şiaproapefiinddeaseprimejdui,avenitlamineşimi-aarătat
celedespresineşimi-azis:lacutarepeşterămăducdeluni.Darterogpentru
Domnul,nimănuisănuspui,nicitatăluimeu.Cinumărăpatruzecidezileşi
cândsevorîmplini,fie-ţimilăşivinolamine,aducândSfântaÎmpărtăşire.Şide
măveiaflamort,îngroapă-mă;iardacăvoifiîncăviusămăîmpărtăşeşticu
SfinteleTaine.Deciacesteaauzindu-leeudeladânsul,dupăces-auîmplinit
patruzecidezile,luândSfântaÎmpărtăşanieşipâinedeobştecuratăşipuţin
vin,m-amdusladânsul.Şinumaicâtm-amapropiatdepeşteră,putoaremultă
amsimţit,ieşinddinguralui.Şiamzisîntrumine,căs-aodihnitfericitul.Şi
intrândladânsul,l-amgăsitmaimultmort.Şidacăm-avăzut,mişcândcu
mânadreaptăpuţin,atâtcâtputea,însemnaprinclătinareamâiniipentru
SfântaÎmpărtăşire.Iareuamzis:amadus.Deciamvoitsă-ideschidguradar
eraîncleştată.Şinepricepându-măcesăfac,amieşitînpustieşiamgăsitun
lemnişordincrâng.Şimultostenindu-mă,abiaampututdei-amdeschisgura
puţin.AşaamturnatdinCinstitulTrupşiSânge,sfărâmându-lmărunt.Şialuat
puteredinîmpărtăşireaSfintelorTaine.Pestepuţintimpmuindcâteva
fărâmituridinpâineaceadeobşte,ile-amaduslagurăşiimediataltelepecât
puteasăia.Şiaşa,prindarulluiDumnezeu,dupăoziavenitcumine,mergând
lachilialui,scăpândcuajutorulluiDumnezeudepatimaceaprăpăditoarea
curviei.

-PENTRUAVVAFILLIC-

AuvenitlaavvaFillicniştefraţi,careaveaucueicâţivamirenişiis-aurugatlui
sălespunăvreuncuvânt.Iarbătrânultăcea.Şifiindcămultîlrugau,le-azislor:



207

cuvântvoiţisăauziţi?Şii-auzis:da,avvo.Deciazisbătrânul:acumnueste
cuvânt,fiindcănuestecelcesălucreze.Cândîntrebaufraţiipebătrânişi
făceaucelecelezicealor,Dumnezeuledacumsălegrăiască.Şiauzindfraţii
acestea,aususpinat,zicând:roagă-tepentrunoi,avvo!

-PENTRUAVVAFILAGRIE-

Eraunuldinsfinţi,caresechemaFilagrieşilocuiaînpustiaIerusalimului,
lucrândcuosteneală,să-şiscoatăpâinea.Şicumstaelîntârg,să-şivândă
rucodelia,iatăapierdutcinevaopungăcuomiedegalbeni.Găsind-obătrânul,
astatîntr-unloczicând:trebuiesăvinăcelceapierdut-o.Şiiatăvenea
plângând.Şiluându-ldeosebibătrânul,i-adat-o.Şiţineapedânsulacesta,
vrândcasă-ideaoarecareparte.Iarbătrânulnuaprimit.Şiaînceputomula
striga:veniţidevedeţiunomalluiDumnezeu,ceafăcut!Iarbătrânul,fugind
peascuns,aieşitdincetate,casănuseslăvească.

-PENTRUAVVAFORTA-

Zis-aavvaForta:devoieşteDumnezeusătrăiesceu,ştiecummăvaiconomisi;
iardenuvoieşte,laceîmitrebuieviaţa?Căcinudelatoţiprimeaceva,măcar
căerabolnavpepat.Fiindcăzicea:deîmiaducecinevacevaiarnupentru
Dumnezeu,nicieunuamcesă-idaului,nicidelaDumnezeunuiaplată.Cănu
pentruDumnezeuaadusşisenedreptăţeştecelceaadus.Cătrebuieceice
suntafierosiţiluiDumnezeuşilaDânsulnumai,cautăsăfiecuaşaevlavie,
încâtsănusocoteascăvreonedreptate,măcardesevaîntâmplademiideori
sălisefacăstrâmbătate.

XXII.ÎNCEPUTULSLOVEIH

-PENTRUAVVAHOME-

SespuneadespreavvaHome,căvrândsăsesăvârşească,azisfiilor:sănu
locuiţicuereticii,nicisăaveţicunoştinţăcustăpânii,nicisăvăfiemâinile
voastreîntinsespreaaduna,cisăfiemaivârtosîntinsespreada.
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-PENTRUAVVAHEREMON-

SespuneadespreavvaHeremonceldinSchit,căaveadepartepeşterade
biserică,patruzecimile,iardeluncăşideapă,deundeadicăaduceasmicelele
celedefinic,douăsprezecemile.Şiatâtafiinddedeparte,nus-asupărat
bătrânul,ostenindu-sespreaducerearucodelieisaleşiaapeişispremergerea
labisericăînfiecareduminică,precumerarânduiala.

XXIII.ÎNCEPUTULSLOVEIPS

PENTRUAVVAPSANTAIE

Zis-aavvaPsantaieşiavvaSuruşiPsoie:auzindcuvintelepărinteluinostru
avvaPahomie,foartenefoloseam,deşteptându-nesprerâvnalucrurilorcelor
bune.Iarvăzândnoişidetăceael,faptalui,careeracuvânt,neminunamunii
cătrealţiizicândcăsocoteammaiînainte,cumcătoţisfinţiiaşasuntfăcuţide
Dumnezeudinpântecelemaiciilor,adicăsfinţişineschimbaţi,iarnuvolnicide
sine,șicumcăpăcătoşiinupotsătrăiascăcubunăcredinţă,pentrucăaşas-au
ziditei.Acum vedem bunătatealuiDumnezeuarătată,lapărintelenostru
acesta.Cădinpărinţielinifiind,atâtdecinstitordeDumnezeus-afăcutşicu
toateporuncileluiDumnezeuesteîmbrăcat.Decişinoiputemcutoţiisă-i
urmămlui,fiindcăurmeazăsfinţilor.Deaceea,ceeaceestescris,aceastaeste:
veniţicătreMinetoţiceiosteniţișiîmpovăraţişiEuvăvoiodihnipevoi(Mat.
XI,28).Sămurim darşiîmpreunăsătrăim cuomulacesta,cădreptne
povăţuieştepenoicătreDumnezeu.

XXIV.ÎNCEPUTULSLOVEIO(MARE)

-PENTRUAVVAOR-

1.AuspusuniidespreavvaOrşidespreavvaTheodorcăpuneaupământpe
chiliişiauzisunulcătrealtul:denevacercetapenoiacumDumnezeu,ce
facem?Şiplângând,aulăsatpământulşis-audusfiecarelachiliasa.

 

2.SespuneadespreavvaOrcănicin-aminţitvreodată,nicis-ajurat,nicia
blestematpevreunom,niciagrăitfărădenevoie.
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3.ZiceaavvaOrluiPavel,uceniculsău:vezi,niciodatăcuvântstrăinsănuaduci
închiliaaceasta!

 

4.S-adusodatăPavel,uceniculluiavvaOr,săcumperesmiceledefinicşia
aflatcăalţiiauapucatînainteşiaudatarvună;căniciodatăarvunănudaavva
Orlanimic,cilavremetrimiteapreţulşicumpăra.Decis-adusuceniculluiîn
altlocpentrusmiceledefinicşii-azisgrădinarul:cinevami-adatodatăarvună
şin-amaivenit;iatusmiceleledefinic.Şiluându-le,avenitlabătrânulşia
vestitluiacestea.Şidacăaauzitbătrânul,aplesnitcumâinile,zicând:Ornu
lucreazăanulacesta.Şin-alăsatsmiceleledefinicînăuntru,pânăcele-aduspe
elelalocullor.

 

5.Zis-aavvaOr:demăvezicăamcugetatasupracuiva,săştiicăşielacelaşi
cugetîlareasupramea.

 

6.ErauncomisînpărţileluiavvaOr,caresenumeaLonghinşimulte
milosteniifăcea.Şielvenindlaunuldinpărinţi,l-arugatsă-lducălaavvaOr.
Deciducându-secălugărullabătrânîllăudapecomis,cumcăestebunşimulte
milosteniiface.Şiînţelegândbătrânul,azis:da,bineeste!Apoiaînceput
călugărulaiseruga,zicând:dă-ivoie,avvo,săvinăşisătevadă.Şirăspunzând
bătrânul,azis:cuadevărat,nuvatrecevaleaaceasta,nicinumăvavedea.

 

7.L-aîntrebatavvaSisoepeavvaOr,zicând:spune-miuncuvânt.Şii-azis:ai
încredereînmine?Da,am.Apoi,aurmat:du-teşicem-aivăzutpeminecăfac,
făşitu.Şii-azislui:cesăvăd,părinte,latine?Şii-arăspunsbătrânul:cugetul
meuestemaiprejosdecâtaltuturoroamenilor.

 

8.SespuneadespreavvaOrşidespreavvaTeodor,căpuneauînceputbunşi
mulţumeauluiDumnezeutotdeauna.
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9.Zis-aavvaOr:cununacălugăruluiestesmeritacugetare.

 

10.Zis-aiarăşi:celceestecinstitşilăudatmaipresusdevrednicie,multse
păgubeşte,iarcelcenicidecumnuestecinstitdeoameni,desusvafislăvit.

 

11.Iarăşiazis:cândgânddeînaltăcugetaresaudemândrievaintraîntine,
cercetează-ţicugetuldacăaipăzittoateporuncile,dacăiubeştipevrăjmaşiităi
şiteîntristezidescăderealorşidacătesocoteştipetinerobnetrebnicşimai
păcătosdecâttoţi.Şiatunciniciaşasănucugeţiceleînalte,caşicumtoatele-ai
isprăvit,ştiindcăacestgândtoateleprăpădeşte.

 

12.Zis-aiarăşi:latoatăispitanuînvinuipeniciunomcinumaipetinesingur,
zicând;pentrupăcatelemelemiseîntâmplăaceasta.

 

13.Azisiarăşi:sănucugeţiîninimataasuprafrateluitău,zicândcăeştimai
treazşimainevoitor,cipleacă-tedaruluiluiHristos,cuduhulsărăcieişial
dragosteiceleinefăţarnice,casănucaziînduhullaudeidesineşisă-ţi
prăpădeştiosteneala.Căciscriseste:celuiceiseparecăstă,săiaamintesănu
cadă(ICorint.X,12),cicusaresăfiiîndulcitîntruDomnul(Colos.IV,6).

 

14.Zis-aiarăşi:saufugindfugideoameni,saubatjocoreştelumeaşipeoameni,
făcându-tenebunpetinelacelemaimulte.

 

15.Zis-aiarăşi:deveiclevetipefrateletăuşitevamustracugetuldu-teşiîifă
metanieşispune-icăl-aiclevetitşitepăzeştecasănumaifiibatjocorit!Că
moarteestesufletuluiclevetirea.
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CUVINTEFOLOSITOAREALESFINțILORBĂTRÂNICELORFĂRĂDENUME

CAPITOLULI

PENTRUFĂRĂDEGRIJĂȘILINIȘTEACUTĂCERE

1.Zis-aunbătrânoarecare:datorestecălugărulsă-şicumperefără-de-grija,
măcardesevaşilipsidealtetrebuinţetrupeşti.

 

2.Spuneaunbătrânoarecaredespretreifraţisilitori,cares-ausfătuit
împreunăsă-şialeagăfiecaredintr-înşiicâteofaptăbună,pecarepăzind-osă
semântuiascăprinea.Deciceldintâişi-aalessăfieîmpăciuitor,adicăsăse
sileascăsăîmpacepeceiceîivavedeacăsuntînvrăjbiţi,dupăcuvântul
Domnuluiceestescris:fericiţisuntfăcătoriidepace.Celdealdoileaşi-aales
săcercetezebolnaviişisăleslujeascălor.Iarceldealtreileaşi-aales
fără-de-grija,adicăviaţaliniştităşiacestaamersşis-asălăşluitînpustie.
Deciceldintâi,careîşialesesăfieîmpăciuitorcelorînvrăjbiţi,văzândcănu
poatesă-iîmpacepetoţişisupărându-sedemultalorgâlceavă,s-alăsatde
aceaslujbăşisculându-seamerslafratelesăucareîşialesesesăslujească
bolnavilor.Şimergândladânsul,l-agăsitpeelscârbit,căs-asăturatamaisluji
bolnavilor,văzândcănupoateniciîntr-unchipsălefacătuturorpevoie.Şi
s-ausfătuitamândoi,sămeargălafratelelorceldinpustie,careşi-aales
fără-de-grija.Şi,aşa,sculându-se,auplecatşiaumersladânsulşii-auspus
amândoiîntâmplărileşisupărărilelor.Şil-aurugatsălespunălorşiel,cea
isprăvitcufără-de-grijaluiînaceapustie?Iareltăcândpuţinşisculându-se,a
merslabaltăşiluândapăcuunvas,aturnatşiaumplutunpaharcuapăşil-a
adusladânşiişile-azislor:căutaţi,fraţilor,şivedeţibinecumesteaceastăapă.
Şieraapatulbure,pentrucăatuncioluasedinbaltă.Zis-auluifraţii:vedem,
fratecăestetulbure.Şipunând-osăsteapuţin,s-aaşezatşis-alimpezitapaca
cristalul.Atunciluând-oaşalimpede,iarăşile-aarătat-olor,zicând:căutaţi
acum,fraţilorşivedeţiapaaceeacareeratulbure,cums-alimpezit.Iarei,
căutând,seminunau,căîşivedeauîntr-însa,caînoglindă,feţelelor.Apoile-a
zis:vedeţi,fraţilor,şiînţelegândsăcunoaşteţi,căprecumaţivăzutapaaceasta
cumeraîntâitulbureşiîntunecată,iaracumovedeţilimpedeşiluminată,aşa
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esteşiacelcetrăieşteînlumecuoamenii:detulburareagâlcevilorlumeştieste
tulburatşiîntunecatşinuîşivedepăcateleşirăutăţilesale.Iardacăse
deosebeştepesineşiiesedingâlceavă,atunciiselimpezeşteinimaşiminteaşi
toatesimţirilelui.Astfel,îşivedeşiîşicunoaştepăcateleşirăutăţilesale.

 

3.Unfrateamerslaunbătrâniscusitşil-aîntrebatzicând:cevoiface,părinte,
căfoartemis-aurâtamaişedeaînpustie?Răspuns-aluibătrânul,zicând:
aceastăurâciune,fiule,îţiesteoispită;darrabdăpuţinşişeziînchilieculinişte,
rugându-teluiDumnezeu.ŞiDumnezeuvăzândrăbdareata,îţivatrimiteţie
mângâiereşiodihnă.

 

4.Zis-aunbătrân:precumpedrumulcelbătutnupoatecreşteniciunfelde
pajişte,măcarşisămânţădeaisemăna,pentrucăesteloculpurureacălcat,aşa
şifaptelebunenupotcreştelaloccălcatdegâlcevilelumeşti.Dardetevei
deosebipetinedegâlcevilelumeşti,atunciveivedeaadăugându-seşi
crescându-ţibunătăţiletale.

 

5.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:avvo,bineesteoareatrăiînpustie?
Bătrânuli-arăspuns:fiiiluiIsrael,dacăaulăsatlucrurileEgiptuluişiauieşitla
pustie,atunciaucunoscutcumsecadeasetemedeDumnezeu.Aşaşicorabia
cândseînvăluieînmijloculmării,fărădeneguţătorieeste,iardacăiesela
liman,atunciîşifaceneguţătoria.Decişicălugărul,denuvarăbdalaunloc,nu
vaputealuacunoştinţaadevărată,cădelacălugări,maivârtosdecâttoate
lucrurile,tăcereaaales-oDumnezeu.Căzice:sprecinevoicăuta,decâtsprecel
blândşiliniştitşicaresecutremurădecuvinteleMele.Zis-afratele:darnuse
poate,părinte,atrăiînsingurătate?Iarbătrânuli-arăspuns:ostaşuldenuse
vaosteniîntâiîmpreunăcumulţi,nupoatesăînveţemeşteşugulbiruinţei
războiului,casăsepoatăbatesingurcuvrăjmaşulsău.Aşaşicălugărul,denu
sevaînvăţaîntâiatrăiîmpreunăcufraţiiînmânăstireşia-şiînfrânalimbaşi
pânteceleşimâniasaşialtepatimi,a-şialungagândurileşia-şipăziminteasa,
unulcaacelanuvaputeasătrăiascădeosebitînsingurătate.

 

6.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:avvo,cevafaceomul,casăcâştige
faptebune?Bătrânuli-arăspuns:acelcaredoreşteşivoieştesăînveţevreun
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meşteşug,toatelucrurilelelasăşinumaispreacelmeşteşugsesileşteşise
supune,sesmereşteînvăţătoruluisău,negândindu-selaaltelucruri,pânăce
prinmultăsilinţăşirăbdareînvaţăacelmeşteşug.Aşaşicălugărul,denuva
lăsatoatăgrijaşigâlceavalumeascăşinusevadosădişisevasmeripesine,
socotindu-semaipăcătosdecâttoţioamenii,nuvaputeacâştigafaptebune;iar
desevasmeripesinelatoatelucrurile,atuncisinguredesinevorfibunătăţile
asupradânsuluişivorfitari.

 

7.Zis-aunbătrân:acelacareagreşit,secadesăsepocăiască,deosebindu-sede
toatădragosteaşiînsoţireaomenească,pânăcândsevaînştiinţa,căi-aprimit
Dumnezeupocăinţa.Pentrucădragostealumiiacesteianedespartepenoide
dragostealuiDumnezeu.

 

8.Zis-aunbătrân:precummurindîncetateşinumaiaudeglasurile,nici
gâlcevile,nicivorbeleomeneşti,ciodatăamuritşilaaltlocs-amutat,undenu
suntvorbele,lucrurileşigâlcevileomeneşti;aşaşicălugărul,cândseîmbracă
cusfântulchipşiseleapădădeaceastălume,datorestea-şilăsapărinţiisăi,
rudeleşitoateneamurilesaleşisămeargălalocundenuestegâlceavă,nici
tulburare,nicideşertăciunileacesteilumi.Iarcelcesecălugăreşteşinuvaieşi
dintrerudeleşineamurilesale,saudinoraş,sat,oricasasa,acelaeste
asemeneacumortul,carezaceneîngropatîncasă,şiseumplecasaaceeaşitot
loculdeputoarealui,pelângăcarecasătoţiceicetrecseîngreţoşazădemare
putoareseferescşi-şiîntorcfeţeledintr-acolo.AşaşiDumnezeu se
îngreţoşeazăşiîşiîntoarcefaţasadelacălugărulcarepetreceînlume,între
neamurile,rudeleşiprieteniisăi.

 

9.Zis-aunbătrân:precumestecarnea,caredenuvafisăratăbine,sestrică,se
împuteşitoţiseîngreţoşazăşiîşiîntorcfeţeledeladânsa,aşaesteşicălugărul
carezăboveşteculucrurileşideşertăciunilelumeşti,cugâlcevilemireneştişi
nuşadeînmânăstire,închiliasa,casă-şipăzeascăcufricaluiDumnezeu,cinul
şiorânduialagătindu-seîntoatezileledeieşireaşimergereasacătreDomnul
Dumnezeulsău.Unulcaacelaseîmputeşiseumpledeviermi,adicădegânduri
necuvioase,încâtseîngreţoşazăDumnezeudeputoarealuişiîşiîntoarcefaţa
Saşiîngeruldeladânsul;iarcândvalăsacălugărulşivapărăsideşertăciunile,
lucrurile,gâlcevileşigrijilelumeştişivanăzuilamilaluiDumnezeu,curugile
şigândurileşifaptelesufleteşti,punându-şitoatăgrijaşinădejdeasacubună
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credinţăînDumnezeucăîlvachivernisişiîlvahrăni,atunciîivatrimite
Dumnezeusareabunătăţiiduhovniceştişiduhuliubiriideoamenişivenind
acestea,izgonescdintr-însulpatimile.

 

10.Zis-aunbătrân:precumestebaia,cândisedeschideadeseoriuşaşiîiiese
căldura,aşaşisufletul,cândvasăgrăiască,măcarşivorbebunedevagrăi,
deschizânduşilegraiului,îşipierdecăldurasa.Deci,multmaibunăşibine
primităestetăcereacuînţelegere,careestemaicapreaînţeleptelorgânduri.

 

11.Zis-aunbătrân:secadecălugăruluisăseispiteascăpesine,socotindu-se
purureacugândulsău,caşicumarieşidintr-aceastăviaţăşiartrecesprealta.
Oarevascăpadeceicevorsă-iopreascăşisă-iîncerceînvăzduh?Oare,se
izbăveştededânşiipânăîncăesteelîntrup?Sauîncăîncevaestesupusrobiei
lorşitotnus-aslobozit?

 

12.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cumsecadeaşedeacutăcere
călugărulînchiliasa?Bătrânuli-arăspuns:aşedeacălugărulînchilie,este,ca
să-şiaducăamintepurureadestareasaînaintealuiDumnezeuşisă-şi
păzeascădupăputinţasa,minteaşiinimadegândurilenecuvioase,cele
semănatedevrăjmaşulşiaceastaesteafugidelume.Fratelei-azis:ceeste
lumea?Iarbătrânuli-arăspuns:lumeaestealucrapestefireşia-ţiîmplini
pofteletrupuluităuşiategrijimaimultdetrupdecâtdesuflet,a-ţipetrece
viaţataostenindu-temaimultpentruceletrupeştidecâtpentrucelesufleteşti
şimaimultpentruagonisitatrupeascădecâtpentruceasufletească.Aceasta
estelumea,fiule.

 

13.Zis-aunbătrân:acelcevavreasătrăiascăfărădegâlceavă,orisămeargă
săseaşezeînpustie,oriînlavrăundesuntfraţimulţi;iardesevaaşezaînalt
loc,maidepartedemânăstire,atuncinuvaputeafifărăgâlceavăşisupărare.
Pentrucătoţiceicevortreceşivorumblapeacolo,prinacelloctoţisevor
abatepeladânsul,neavândundesăseodihneascăşinuvaputeasănu-i
primească.Dardevafiaproapedealţifraţi,sauînmânăstire,atuncidenu-iva
primiel,îivaprimialţifraţişielvafiliniştit.
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14.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânzicând:spune-mimie,părinte,careeste
aceatemniţăceestescrisăînEvanghelie,undezice:întemniţăamfostşiaţi
venitlaMine?Iarbătrânuli-arăspuns:aceatemniţă,fiule,estechilia
călugărului,încareşezândcălugărul,purureacheamămilostivirealui
Dumnezeu.

 

15.Unfrateoarecareşedeaîntr-unmuntesingurînlinişte,fărăgâlceavă,
postind;lacaremergândunpărintedinlavraCalamoschiei,l-aîntrebat,zicând:
spune-mi,frate,deatâtavremetrăindînsingurătate,înacestmunte,cutăcere
şicupost,ceaisăvârşit?Fratelei-arăspuns,zicând:mergiacum,avvoşidupă
cincizilesăviilamineşiatunciîţivoispuneceamsăvârşit,şezândaiciîn
singurătate.Şiaşaamersacelpărinte,iardupăces-auplinitcincizile,iarăşia
venitşil-agăsitrăposatşiînspateleluioscrisoarescrisăaşa:iartă-mă,frate,
căfăcându-mipravila,niciodatăn-amlăsatgândulşiminteameapepământ.

 

16.Eraudoifraţi,caretrăiauîmpreunăînpustie,iarunuldineicândîşiaducea
amintedejudecataluiDumnezeu,demulteorifugea,sedepărtaşiseascundea
înpustie,iarcelălaltfrateieşeadupădânsulcăutându-lpânăîlgăseaşiîizicea:
pentruce,frate,fugiaşaşiteascunziînpustie?Oaretusinguraifăcutpăcatele
atoatălumea?Iarelrăspundea,zicând:apoieunuştiu,frate,cămis-auiertat
miegreşalele?Adevărat:ştiu,cămis-auiertat.Însăostenealaaceastaofac,
fugindşiascunzându-măînpustie,pentrucasănuvădînziuajudecăţiipecei
cemăvorjudeca.

 

17.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:avvo,ceestetăcereaşicefolos
amdeladânsa?Iarbătrânuli-arăspuns:fiule,tăcereaesteaceasta:aşedea
singurînchiliecuînţelepciuneşicufricaluiDumnezeu,ferindu-ţiinimade
gândurişicugetenecuvioase.Otăcerecaaceeanaştealtebunătăţişi-lpăzeşte
pecălugărdesăgeţileceleaprinsealevrăjmaşuluişinu-llasăsăfierănitdeele.
O,liniştefărădegâlceavă,scarăcerească!O,fărădegrijă,maicaumilinţei!O,
fărădegrijă,luminătoareasufletului!O,tăcerevorbitoarecuîngerii!O,tăcere,
strălucitoareainimii!O,liniştefărăgâlceavă,născătoareatoatebunătăţile,
întărireapostirii,frâullimbii,înfrânareapântecelui!O,linişte,îndemnarea
rugăciuniişiacitiriiSfintelorScripturi!O,tăcereîngrijorătoarenumaipentru
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aletaleşitotdeaunacuHristosvorbitoareşineîncetatvăzătoareamorţii
înainteaochilorsăişipăzitoarealuminiiceinestinse!Peaceea,cineopăzeşte
neîncetat,cântăzicând:gataesteinimamea,Dumnezeule,gataesteinimamea,
căŢiesecuvinelaudaşislava,înveci,amin!

 

18.Zis-aunbătrân:nusecadecălugăruluiasegrijidepometuridese,saude
izvoarebinecurgătoare,saudegrădiniavândtoateverdeţurile,saudecase
împodobite.Sănufieprecupeţ,nicisă-şiîndeletniceascăminteasaînturmede
oişicirezideboi.Maivârtossăaibăviaţaceacutăcereîngereascăşineîncetată
cuvântaredemărireşimulţumităluiDumnezeu.Caleavieţiiacesteiasăfie
străinăşidepărtatădetoatădragosteaceatrupească.Iardesevaslăvişiseva
lipidelucrurileceletrupeşti,nupoatefidragluiDumnezeu,nicipoatesăscape
dedefăimărileoamenilor,că-lcheamăgâlcevilepentrumoşii,pentrurăzoare,
pentruhotare,pentrucaseîmpodobite,pentrugrădini,pentrustăpânirişi
pentrutoateunelecaacesteasetulbură,făcându-serobturmelorşise
îngrijeştepentrulipsuridegrădini,deviişipofteşteaşilecâştiga.Aşa
totdeaunasetulburădemultegâlcevişicerturilecelde-apurureapestăpâna-l
chemaînajutor,să-şiîmplineascăvoia.Şi,cefolosestedinaceastacălugărului
celuices-alepădatdelumeînsăiarseîncurcăculucrurilelumeşti?Precum
ziceapostolul:nimeniostaşfiind,nuseleagăculucrurilelumeşticasăfie
plăcutvoievodului.Sălăsăm,dar,deacumrăulnăravaliubiriideargintşi
toateceleceîneacăminteanoastrăşioprăpădescşicelecepogoarăsufletul
nostruînfunduliadului,sădezlegămsarcinapăcatelor,caastfelşimintea
noastră,cauncârmaciceseînvaţăcugândurile,săpoatăajungecubunătăcere
laliman.

 

19.Unfrateamerslaunbătrâniscusitşii-azis:mămâhnesc.Şii-azisbătrânul:
şeziînchilieşiDumnezeuîţivadaodihnă!

 

20.Avăzutcinevapeuniubitordeosteneală,purtândunmortîntr-unpatşii-a
zis:peceimorţiporţi?Mergidepoartăpeceivii!

 

21.Unfrateamerslaunbătrâncareşedeaînpustieşiaaflatpelângăchilialui
niştecopiipăscânddobitoaceşivorbindvorbenecuvioase.Şidacăşi-aspus
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gândurilesaleşifolosindu-sedecuvintelebătrânului,i-azis:cumsuferi,avvo,
aceşticopiişinulezicilorsănufacăcelefărădetreabă?Bătrânuli-azis:cu
adevărat,frate,demultezilevreausăleziclor,darmăoprescchiarpeminea
lezice,grăind:iată,nupotsăsufăracestlucru,ceestepuţin,darcumvoiputea
sărabd,devorveniasuprameaispite?Pentruaceastanimicnule-amzis,casă
mădeprindcuispitelece-mivinasupră-mi.

 

22.Povestescbătrâniideunbătrân,careaveauncopilvieţuindcudânsulşil-a
văzutfăcându-şilucrunefolositorşii-azisodatăsănumaifacăaceafaptămai
multşin-avoitsă-lasculteşidacăacălcatporunca,s-ascârbitbătrânulşia
aruncatasupraluipăcatul,iartânărulaîncuiatuşachilieiîncareerapâineaşi
l-alăsatpebătrânflămândtreisprezecezileşinui-azisbătrânul:undemergi,
sauundeaifost?Maivieţuiaîncăcinevalângăbătrânulşiînştiinţându-secă
întârzietânărul,făceapuţinăfierturăşiîidădeaprinperete,rugându-lsăguste.
Şi-lîntreba,deceîntârziefratele.Bătrânulîirăspundea:cândsevaîndeletnici,
vaveni.

 

23.Oarecineapovestitcăniştefilosofiauvoitsăispiteascăpeniştemonahi.
Trecândcinevabineîmbrăcati-auzislui:vinoîncoace!Iaracelasupărându-se,
i-acertat.Deciatrecutunaltcălugărşii-auzislui:tu,călugăre,bătrânerău,
vinoîncoace!Iaracelaavenitşil-aulovitfilosofiipesteobraz,iarelaîntorsşi
pecelălalt.Aceiaîndatăs-ausculatşiis-auînchinatluizicând:iată,acestacu
adevăratestecălugăr.Şipunându-lîntredânşii,îlîntrebau:cefaceţimaimult
decâtnoiînpustie?Postiţi?Şinoipostim.Privegheaţi?Şinoipriveghem.Ce
faceţidarmaimultdecâtnoişezândînpustie?Bătrânulle-arăspuns:noi
nădăjduimspredarulluiDumnezeuşinepăzimmintea.Şii-auzisaceia:noi
aceastan-oputemface.Şifolosindu-sel-aulăsat.

 

24.Povestit-acinevadinpărinţiiEgiptului:odatăamvoitsămăînstrăinezşi
ammersînAtenaşiintrândîncetate,amvăzutunbătrânmonah,împodobitcu
haine,purtândocrucemicăcusutăşialergauşialţiidupădânsul.Intrândîn
cetate,l-aîntâmpinatnorodulmultşiîltrăgealaprivelişteşiamîntrebatpeun
oarecareom:cineesteacesta?Şimis-arăspunscăacestaesteunelin,mai
maredecâttoţifilozofiişis-afăcutcreştinşizidindu-şimânăstire,s-afăcut
călugăr,vieţuindcincisprezeceani;maiîntâineintrândîncetate,iarastăzia
intrat.Pentruaceastaalergămsă-lvedemcevaspune.Aşaamplecatşieucu
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dânsul;şiadunându-seceimaidefrunteaicetăţii,l-aupoftit,zicând:spune-ne
nouă,cevreisănevorbeşti?Elle-azis:nuesteniciolimbăsubcer,cacea
creştină,şimaifrumoscin,cacinulcălugăresc;aceastanumaiîivatămăpe
dânşii,căaduceasupralordiavolulpizmăunulasupraaltuia,zicând,cămi-a
zisşii-amzisşinecurăţiiînaintealoravând,nulevăd.Iaraceastaauzindtoţi,
l-auproslăvitşiauplecat.

 

25.AfostunpatriarhîndumnezeiascaCetate,careatâterademilostivşilesne
iertătorgreşiţilor,căunuldintreaicaseiluiafuratdeladânsulaurulşi
temându-seafugitînTebaidaEgiptului.Acestaumblând,l-auaflatbarbariişi
luându-l,l-auduslalocullor.Daraflândarhiepiscopul,l-acumpăratcuoptzeci
degalbeni.Decivenindelacolo,l-aprimitmilostivul,încâtziceauuniidin
cetăţenicănimicn-agreşitarhiepiscopului.

CAPITOLULII

PENTRUUMILINŢĂ

1.Zis-aunbătrân:sileşte-tedeîţiînvaţăşiîţideprindeinimataagândişigrăi
întrusinepentrufiecarefrate,zicând:acestfrateestecumultmaicuviosşimai
vrednicdetoatăcinsteaşilauda,decâtmineticălosul.Şiaşa,încet,încet,îţivei
deprindeinimaşigândultăuateocărîşiatedefăimapetineînsuţi,atesocoti
mainevrednic,maiticăitşimaipăcătosdecâttoţioamenii.Aşasevasălăşluişi
vavieţuiîntrutineSfântulDuh.Iardeteveisocotimaivrednicdecinste,mai
cuviosşimaibundecâtalţifraţişiveiîncepeaocărîşiadefăimapealţii,atunci
ieseşifugedelatinedarulDuhuluiluiDumnezeuşivineasuprataduhul
spurcăciuniitrupeştişiacelaîţiîmpietreşteinimaşipleacăumilinţadelatine.

 

2.Zis-aunbătrânoarecare:nuestemairăulucruşimaiamardecât
deprindereaşiobiceiulrău,cămultăvreme,silinţăşiostenealătrebuieunuia
caacelacasă-şipoatătăiaşidezrădăcinaobiceiulşideprinderealuicearea.
Ostenealăauavutmulţi,iarvremen-auavut,căi-apripitşii-atăiatsecera
morţiiîmpreunăcuobiceiulşideprinderealorşinumaiînsuşiDumnezeuştie
cevafacecuaceiaînziuajudecăţii.
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3.Spuneaunbătrân,căeraunfratecaretrăiaînlinişteşităcereînchilialui,şi
sezăboveapurureacitindSfinteleScripturi,patericeleşivieţilesfinţilorpărinţi,
şiaşaapetrecutdouăzecideani.Dupăaceea,într-unadinzile,i-avenito
umilinţăşiungândcasăiasăşisămeargăînpustie,săpetreacăînliniştefără
degâlceavă,precumaupetrecutşisfinţiipărinţiceidedemult.Şiaşaaieşitdin
chiliasaşiaplecatsămeargăînpustie.Mergândsprepustie,l-aîntâlnitavva
Isac,carel-aîntrebat,zicând:undemergi,fiule?Fratelei-arăspuns:douăzeci
deanisuntdecândpurureacitescSfinteleScripturi,vieţileşiînvăţăturile
sfinţilorpărinţi,iaracumvreausămergsăîncepşiculucrul,poruncileşi
învăţăturilepecarele-am citit.Bătrânulfăcândrugăciunel-ablagoslovit,
zicând:DomnulDumnezeusăteblagoslovească,fiule,săteîndreptezeşisăte
povăţuiască,casămergişipeurmasfinţilorpărinţilacaleamântuirii!

 

4.Unfrateoarecare,silitorfiindsprepocăinţăşimântuireasa,mergândla
munteleSinaişigăsindacoloochiliuţăvecheîncarelocuiseunpărintedincei
dedemult,s-asălăşluitîntr-însa.Înziuadintâi,cânds-aaşezatînaceachiliuţă,
agăsitoscrisoarepeunlemnişor,scrisădeunfratedinceicetrăiserămai
înainteînacelloc.Şierascrisacestcuvânt:Eu,Moiseamvenitmărturisindlui
Teodor.Elvăzândaceascrisoareşicitind-o,foartes-aumilitşiaînceputa
plângeculacrimi,zicând:o,frate,undeeştiacumtucelcareaiscrisaici,căai
venitmărturisind?Undeesteacummânaaceea,careascrisaici?O,frate,înce
stareeşti?Şiaşaîntoatezilelefăcea,punândînainteaochilorsăiacellemn
scris,apoiplângeaculacrimi,vorbindcudânsul,caşicumarfifostviudefaţă
şiaşa,aducându-şiamintedemoarteasa,plângeaîntoatezilelecuamară
umilinţă.Elavealucrulmâinilorsalescrisoarea,căştiasăscrieslovăcuratăşi
scriacărţi.Şii-auadusluifraţiihârtie,cheltuialăşiplatăpentruscris,iarel
luândhârtiaşiplatadelafraţi,s-apristăvitşin-ascrisnimănuinimic,numai
câteuntextşiapuslahârtiaşiplatafiecăruifrate,scriindaşa:iertaţi-mă,
părinţilorşifraţilormei,căamavutpuţinticătreabăcucinevaşipentruaceea
n-amavutvremecasăvăscriuvouăcărţile.

 

5.Laacestfratemaisuspomenit,amaivenitşialtfrateoarecare,
ierusalimlean,şis-aaşezatlângădânsulşitrăiauîmpreună.Acestfrateşi-a
făcutgrădinădelegumeşideverdeţuri,iarîntr-oziavrutsămeargălaunoraş
careeraaproapecaladouăsprezecestadiideloculîncarepetreceauei.Venind
acelfratelavecinulsău,scriitorul,l-arugat,zicând:rogu-te,frate,păzeşte-mi
grădinapânăvoivenieudelatârg,casănumi-ostriceanimalele.Răspunzând
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fratele,i-azis:bine,frate,fiinădăjduitcădupăcâtvoiputeanumăvoilenevi.Şi
aşaaplecatfratelelatârg.Iarelaînceputagrăiînsine,zicând:ticăloase
sufletealmeu,nevoieşte-teacumpentrugrădinăpânăaivremebună!Apoi
sculându-seşistândlarugăciunedesearapânădimineaţa,n-aîncetatcitindşi
culacrimirugându-seluiDumnezeu.Aşijdereaşitoatăziuaaceea,căerasfântă
Duminicamare.Dacăs-afăcutseară,avenitşifratelevecinuluilui,delatârg,şi
aaflatgrădinatoatăstricatădefiarelesălbatice.Şiazisfrateluisău:frate,nu
mi-aipăzitgrădinaprecumte-amrugat,şimi-austricat-ofiarele.Dumnezeusă
teierte,frate!Iarelrăspunzând,i-azis:Dumnezeuştie,căeudupăputinţamea
m-amsilits-opăzesc,cădoarnevadaDumnezeuroadăacesteigrădinimici.
Zis-afratele:crede-mă,frate,cădetotastricat-o.Răspuns-aluifratele,
scriitorul:credluiDumnezeuşiştiucăiarăşiovaînverzi.Zis-aluifratele:vino,
frate,şivezi.Scriitoruli-arăspuns:mergi,frate,şipăzeştefrăţiataacum,iareu
voipăzilanoapte.Şis-afăcutsecetăşis-auscatpământulşieraînmarescârbă
acelfratepentrugrădinaluişiazisfrateluisău:săştii,frate,cădenunevada
Dumnezeuploaie,nevalipsidelagrădină.Scriitoruli-arăspuns:amarnouă,
frate,cădenevorsecaizvoarelegrădiniicuadevăratnuvom dobândi
mântuirea.Aceastaoziceaeldesprelacrimi.Acestfrate,bunscriitor,cândera
săsepristăvească,l-achematpeacelfrate,pevecinulluişil-arugat,zicând:
iubitefrate,iatămi-avenitvremeasămăpristăvesc,deciterogsăfacidragoste
frăţească,săşeziastăzilângămineşisănuspuinimănuicăsunteubolnav.
Dacămăvoipristăvi,săiei,frate,trupulmeuşisă-lduciînlăuntrulpustiuluişi
să-larunciacolo,casă-lmănâncefiareleşipăsările,pentrucăagreşit
DomnuluiDumnezeuluimeuşinuestevrednicdeîngropare.Răspuns-alui
fratele:sămăcrezi,frate,cănuvoieştesufletulşiinimameasăfacaceasta.
Zis-aluibolnavul:acelpăcat,frate,asuprameavafişiiată,îţifăgăduiescşiîţi
daucuvânt,cădemăveiascultaşi-miveifaceaceasta,dacămisevaputeaîţi
voiajutaţie.Şiacesteazicând,s-apristăvit.Iarfrateleafăcutcuml-arugat.
Luândtrupulmortuluigol,l-adusşil-aaruncatînpustie,iaratreiazidupă
pristăvirealui,s-aarătatînvisvecinuluisăuşii-azis:frate,DomnulDumnezeu
sătemiluiască,precumşitum-aimiluitpemine!Săştii,frate,cămaremilăa
făcutcumine,pentrucănus-aîngropatdupăobiceitrupulmeu,căciamauzit
delaDomnulacestcuvântglăsuindu-miaşa:iată,pentrumultăsmereniata,am
poruncitsăfiiîmpreunăcuAntonie.Iată,frate,căm-amrugatşipentrutine.
Decilasăgrădinaşitenevoieşteşitegrijeştedecealaltăgrădină,căeufrate,în
ceasulcândîmiieşeasufletuldintrup,amvăzutlacrimilestingândfoculîncare
erasăfiuaruncatpentrufaptelemele.

 



221

6.Întimpulprigoanelor,cândprigoneauşiomoraupecreştinipentrucredinţa
înHristos,auprinsşipedoifraţicălugărisă-imunceascăşii-auaruncatîn
temniţăpânăadouazi,caadouazisă-iscoată,să-imunceascăşisă-iomoare.
Aceştidoifraţiaveauvrajbăşipizmăîntredânşii.Fiinddecieiîntemniţă
aruncaţi,bătuţişimunciţi,unulumilindu-secuinimaazisceluilalt:frate,iată
mâinenevorscoatelajudecatalorşinevormuncişinevoromorîşivom
mergecătreDomnul.Pentruaceea,dar,vrajbaşipizmaceafostşiesteşiacum
întrenoi,secadesăolăsăm,săneîmpăcăm,săneiertămunulpealtul,mai
înaintedemoarteanoastră,casăluăm,curaţifiind,muncileşimoarteapentru
credinţaşidragostealuiHristosşiaşanevom învrednicialuacununile
muceniceştidinmâinileluiHristosşivom fiprimiţiînceatamucenicilor.
Acesteazicândi-afăcutmetaniedupăobiceiulcălugăresc,grăind:Iartă-mă,
frate,casăfiişituiertatdemineşideDumnezeu!Iaracelafiindbiruitde
vrăjmăşeascăpizmă,n-avrutnicidecumsă-lierte.Iaradouazidacăs-afăcut
ziuă,i-auscospeeidintemniţă,casă-itaie.Atuncicelcaren-avrutsăse
împaceşisăiertepefratelesău,văzândcăvorsă-ltaie,înspăimântându-ses-a
lepădatdeHristos,iarpeceldelângăelcrezândînnumeleDomnului,l-autăiat.
Pecelces-alepădatdeHristos,l-aîntrebat:pentruceierinute-ailepădatde
Hristos?Casănutefichinuit?Răspuns-aluiacela:cândL-amlăsateupe
Dumnezeulmeuşinum-amîmpăcatcufratelemeu,atuncişipeminem-alăsat
şim-apărăsitajutorulLuişirămânândgoldeDânsul,m-amlepădatdeHristos.

 

7.Doifraţidupătrups-aulepădatdelumeşiaumersamândoilamuntele
Nitrieişipetreceauacoloînsihăstrieşiînascultare.Dumnezeule-adat
amândoradarulumilinţeişilacrimi,înrugăciunilelor.Odatăbătrânul
sihăstrieiavăzutînvispeamândoifraţiistândlarugăciuneşifiecareţineacâte
ohârtiescrisăînmânaluişiudândhârtiaculacrimilelor,sespălauslovele
scrisoriidepehârtieşiscrisoareaunuialesnesespălaiaraceluilaltcuanevoie
şichiardacăsespălaiarăşisecunoşteauslovele.Bătrânuls-arugatlui
Dumnezeusă-iarateaceavedeniecuaceidoifraţi.ŞitrimiţândDumnezeu
îngerulSău,i-aspuszicând:sloveleşiscrisoareascrisăpeacelehârtiipecare
le-aivăzutţinându-leînmâinilelor,aceleasuntpăcatelelor.Unuldineia
păcătuitfireşte,adicădupăfireşipentruaceeaaceluialesneisespalăslovele.
Celălaltacăzutînnecurăţiişispurcăciunipestefire.Deaceea,maimultă
ostenealăîitrebuieîntrupocăinţalui.Şideatuncitotdeaunaîiziceabătrânul:
sileşte-te,frate,osteneşte-te,fratecăsecunoscslovele.Darnui-aarătat
bătrânul,nicinui-aspusaceasta,pânălamoartealui,canucumva
scârbindu-sesă-şisminteascăsilinţasa,citotdeaunaîizicea:sileşte-te,frate,
căcicumultăostenealăsespalăslovelezapisului.
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8.Unfrateoarecare,silitorfiind,îşifăcearugăciuneaşipravilaîmpreunăcualt
fratealluişicumîncepeaaciti,îlbiruiaulacrimileşiumilinţasa.Pentruaceea
nuputeasăcitească,cilăsacâteunstihdinpsalmi.Odatăl-arugatvecinullui
să-ispunăcegândeştecândstăellapravilaşirugăciuneasa,deplângecuaşa
amar?Iareli-arăspuns:iartă-mă,frate,cătotdeaunacândstaulapravilaşi
rugăciuneamea,vădpeJudecătorulşipeminecaunosânditstând,întrebatşi
mustratfiindşizicându-mijudecătorul:pentruceaifăcutcutarepăcat?,şi
cutareşideaceeaeunumaiştiucevoirăspunde,cămiseastupăgurade
vădireacugetuluimeuşinupotciti,cilascâteuncuvântdinpsalmi.Măiartă,
frate,căşipetinetesmintescşipentruaceea,frate,dacăveivrea,săfacem
separat,fiecarepravilasa.Răspuns-aluifratele,zicând:nu,frate,căeumăcar
denuamdarulumilinţei,casăpotplânge,văzându-tepetine,măvădşimă
cunoscpeminenevrednicşiticălos.IarDumnezeuvăzândsmerenialui,i-adat
şiluidarulumilinţeişilacrimicaşiceluilalt.

 

9.UnfrateoarecareamerslaunbătrâncarepetreceaînmunteleSinaişil-a
rugatzicând:spune-mi,părinteşimăînvaţă,cummăvoirugaluiDumnezeu,
pentrucămultl-am supărat.Bătrânuli-azis:eu,fiule,aşamăroglui
Dumnezeu:Doamne,învredniceşte-măaTeiubi,precumamiubitmaiînainte
păcatulşia-ŢislujiŢie,precumamslujitmaiînaintesataneiceluiînşelător!
Însăfiule,bineestearidicamâinileînsus,sprevăzduhşiarugapurureacu
osârdiepeDomnulDumnezeu,caînvremeaieşiriisufletuluidintrup,săpoată
trecesufletulnesmintitşinesupăratdespurcaţiişicumpliţiidiavoliceidin
văzduh.

 

10.Unbătrânatrimispeuncălugăraşucenicalsăulaunfratecareavea
grădinăcupomiînSinai,poftindu-lsă-itrimităpuţinepoame.Mergând
călugăraşul,s-aînchinatdupăobiceizicând:părintele,bătrânulmeu,m-a
trimispoftindu-te,dacăaipoameînlivadă,să-itrimiţicâteva.Fratelei-a
răspuns:sunt,fiule,mergiînlivadăşiia-ţidincarevreişicâteveiputea.După
ceşi-aluatcălugăraşulpoame,l-aîntrebatpefrate,zicând:părinte,aicieste
milaluiDumnezeu?Iarfrateleauzindaceasta,atăcutşicăutândlapământ,
gândeaşiseminunadeaceaîntrebare.Dupăaceeai-azis:ceaizis,fiule,ceai
întrebat,cănuamînţeles?Zis-aluicălugăraşul:amîntrebat,părinte,esteaici
milaluiDumnezeu?Iarfrateleiarăşiatăcutcaunceas,gândindînsine,ce-iva



223

răspundeşineştiindcesă-irăspundă,asuspinatşiazis:DomnulDumnezeusă
teajute,fiule!Şiaşaatrimispecălugăraşcupoamelelabătrânulsău.Dupăcea
merscălugăraşul,acelfrateîndatăpărăsindu-şichiliaşilivadaşiluându-şi
haina,aieşitînpustie,zicândînsine:devremecenuampututsădaurăspuns
unuicopilcemăîntreba,cândvasămăîntrebeDumnezeu,cevoiface?Pentru
aceeamergsăcautmilaluiDumnezeu.

 

11.UnfrateoarecaretrăialaIerusalimînmunteleEleonuluişiodatăamersîn
sfântaCetateşiducându-selastăpânulşijudecătorulcetăţii,şi-amărturisit
fapteleşirăutăţilesaleînainteaacestuiaşiasupuşilorlui,rugându-sefoarte,
să-lpedepseascădupălege,pentrurăutăţilelui.Stăpânulcetăţii,socotindîn
sine,i-azis:omule,devremecetuînsuţiîţimărturiseştifapteleşirăutăţiletale,
poatecăDumnezeute-aiertatşipentruaceeaeunuîndrăznescsătejudecşisă
tepedepsescpentruacelefaptepecaretuînsuţidebunăvoielemărturiseşti;
căaceajudecatănuesteanoastrăcialuiDumnezeu.Mergi,deci,omule,la
locultăuşiîţipăzeştetăcereaşirugăciunea.Şiieşindamerslachiliasaşişi-a
puselînsuşicătuşimaridefierînpicioareşiîngrumajişiaşas-aîncuiatîn
chilie.Iarcândmergeacinevadinoameniladânsulşiîlîntrebacinel-apusîn
cătuşicumplitecaaceleaşipentruce,elrăspundea:judecătorulm-apus
pentrurăutăţilemele.Şiaşaapetrecutpânălamoarteasa,iarmaiînaintecuo
zidepristăvirealui,aucăzutsingurecătuşeledinpicioareleşigrumajiiluişi
venindascultătorulcareîlslujea,l-agăsitsloboddecătuşeşiminunându-se,l-a
întrebatzicând:părinte,cinete-aslobozit?Iarelarăspuns:Celcemi-a
dezlegatpăcatele.Acelamis-aarătatmieieri,zicând:iată,pentrumulta
smerenieşirăbdareata,tedezlegdetoatepăcateletaleşiatingându-secu
mânadecătuşi,aucăzutdinpicioareleşidepegrumajiimei.Acesteaspunând
elascultătoruluisău,arăposatşis-aduscătreDomnul.

 

12.EraunostaşoarecarelaSchitopol,caremulterăutăţifăcuseşiînmulte
chipuriîşipângăriseşiîşispurcasetrupulsău.Acesta,cumilaluiDumnezeu,
venindu-şiînfireşiîncunoştinţasaumilindu-se,s-alepădatdelumeşiaieşit
înpustieunde,găsindovaleadâncă,s-apogorâtacoloşişi-afăcutchilieşis-a
aşezatînaceaadâncime,plângându-şipăcateleşirugându-seluiDumnezeu
pentrumântuireasa.Înştiinţându-sededânsulcunoscuţiilui,auînceputa-i
trimiteacolopâineşifiniceşidetoatece-itrebuiau.Elînsăvăzându-seîn
odihnăşinimiclipsindu-i,ziceaîntrusine:aceastăodihnăameamăvaizgoni
dincealaltăodihnă,devremeceeunusuntvrednicdeoodihnăcaaceasta.Şi
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lăsândacellocşichiliasa,afugitzicând:sămergemdeaici,suflete,lascârbă,
cămiemisecadesă-mifiemâncareaiarbă,caadobitoacelor,fiindcăşieufapte
dobitoceştiamfăcut.

 

13.NespuneaunouăniştefraţicareveniserălanoiînRait,despreunbătrân
oarecarenevoitor,careşedeaîntr-opeşterămaisusdeloculcesecheamă
„Israel“,căaşaeradetreazcumintea,încâtoriîncotromergea,staadeseori
să-şiîncerceşisă-şisocoteascăgândulsău,grăindsingurînsine:ceeste,frate?
Undesuntem acum?Săluăm seama!Şide-şigăseagândulsăuîntru
preamărireaşirugăciuneacătreDumnezeu,erabine,iarde-lgăseadepărtat
într-altelucruri,îndatăîncepeaasedefăimaşiasedosădizicând:întoarce-te,
ticăloase,degrabălalucrultău!Şitotdeaunavorbeaînsine,zicândaşa:frate,
aproapeestevremeamergeriitaleşiîncăniciunlucrubunîntinenuvăd.
Acestuibătrânis-aarătatodatădiavolulşii-azis:bătrâne,ceteosteneştiîn
zadar,căcisămăcrezicănuteveimântui.Bătrânuli-arăspuns:nupurtatu
grijădeaceasta,orimăvoimântui,orinumăvoimântui;căcichiardenumă
voimântuitotuşideasupracapuluităuvoifi,iartuînmuncimaidedesubtul
tuturorveiarde.Acesteaauzinddiavolul,s-afăcutnevăzut.

 

14.Zis-aunbătrân:delacălugărulcelnevoitorşisilitorpentrumântuireasa,
acestedouălucrurimaivârtoslecereDumnezeu:neagonisealaşifără-de-grija;
căciacestedouălucruri,adicăagonisealaşigâlceavasmintescpecălugărdela
învăţăturaluiIisusHristosşidelaumilinţă.

 

15.Zis-aiarăşi:amarţie,ticăloasesuflete,căte-aideprinsnumaiaîntrebaşia
auzidumnezeieştilecuvinteşiînvăţăturileceledemântuire,iardinceleceauzi
şiciteşti,nimicnufaci!Amarţie,ticăloasetrupule,căaicunoscutşipururea
cunoşticelecetespurcăpetineşitotdeaunaacelealecauţi:mâncărileşi
săturarea!Amartânăruluicareîşiîmbuibăpânteceleşisesupunevoiisale,căci
înzadarafăcutieşireaşilepădareasadelume!

 

16.Zis-aunbătrân:şezândcutăcereînchiliata,săaipurureapeDumnezeuîn
gândultăuşileapădădelasufletultăutotpăcatulşitoatărăutateaşi
fărădelegeaşisevasălăşluiîntinefricaluiDumnezeu.
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 17.Zis-aunbătrân:celcearefricadeDumnezeu,acelaareovistierieplinăde
toatebunătăţile,pentrucăfricadeDumnezeupăzeştepeomdetotpăcatul.

 

18.Unbătrânoarecareaşezutînsingurătate,închiliasa,şaizecideanişi
niciodatănuşi-asmintitpocăinţaşipurureazicea:fiilor,aceastăpuţinăviaţă,
numaipentrupocăinţăne-adat-oDomnulDumnezeuşidevompierdeaceastă
puţinăvremece-oavempentrupocăinţă,trăindînpăcatefărădepocăinţăşiîn
răutăţi,multovomcăutaşivomdoriaceastăvremeşinuvomgăsi-o.

 

19.Zis-aunbătrânoarecare:deeştineputinciosşislabcutrupultău,după
putinţatafă-ţipravilaşipostultău,darnutesilipesteputinţata,canucumva
săcaziînboalăşiveipoftiatunciuneleşialtele,îngreunândpefratelecareîţi
slujeşteţie.Iardetetulburăgândurispurcateşinecuviincioase,nuletăinui,ci
îndatălespuneduhovnicesculuităupărinteşilevădeşte.Căcicucâtîşi
ascundeşiîşităinuieşteomulgândurilecelerele,cuatâtseînmulţescşimai
vârtosseîntărescîninimalui.

 

20.Zis-aiarăşi:precumşarpele,dacăiesedinvizuinasa,îndatăfuge,aşaşi
gândurilereledescoperindu-se,îndatăpier.Şiprecumcariulstricăşimănâncă
lemnul,aşaşigândurilecelereleşispurcatestricăşimănâncăinimaomului.
Celceîşidescopereşiîşiaratăgândurilesale,îndatăsetămăduieşte,iarcelce
îşiacoperăşiîşităinuieştegândurilesale,acelaaremândrie.Denuvreisăte
încredinţezişinimănuisă-ţidescoperişisă-ţiarăţigândurile,apoiestesemn
cănuaismerenie;căsmereniatoatebunătăţileleare.Sfinţiisesocoteauşise
vedeaupedânşiimaigreşiţişimaipăcătoşidecâttoţioamenii.Iardevachema
omuldintotsufletulsăupeDumnezeuşiatuncivamergeşivaîntrebape
vreunom,cerândsfatpentrugândurilesale,îivarăspundeluiacelomşimai
vârtosDumnezeu,Celce-adeschisguraasineiluiValaam,Acelavadeschideşi
guraaceluiom,pecare-lveiîntrebasprefolosultău,măcardevafichiarşi
păcătosomulacela.
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21.Zis-aiarăşi:desuntmormintecuoasedeoameni,aproapedeloculîncare
trăieşti,mergiadeseoriacoloşideschizândmormintele,vezipeceicezacacolo,
gândeşte-teşi-ţiaduamintecăşitupestepuţinăvremeaşaveifi,şiaceasta
maialesatuncicândtesupărăgândurilecelespurcatetrupeşti.

 

22.Zis-aiarăşi:deveiauzicăosăsepristăveascăvreunuldinfraţicătre
Domnul,mergişifiilângădânsulînaceazişivezicumsedespartesufletulde
ticălosultrup.De-ţivazicecinevasăterogiluiDumnezeupentrudânsul,
răspunde-iaşa:DomnulDumnezeu,frate,pentru rugăciunile sfinţilor
părinţilornoştri,sănemiluiascăpemineşipetine,dupăvoiaLui!

 

23.Zis-aiarăşi:deteveiîngreuiacândvacumâncarea,atuncinevoieşte-tecu
unlucruoarecare,de-ţiosteneştetrupulcasăţiseuşurezetrupultăumai
înaintedenoapteşinuveivedeanălucirişivisurireleînsomnultău.Şiaşafii
luptătorviteazîmpotrivadiavoluluişidincotroteloveşteacesta,dintr-acolo
loveşte-lşitu.Deteîngreuiazăcumâncarea,îngreuiază-lpeelcuprivegherea.
Iardeteslăbeştecusomnul,slăbeşte-lşitucuostenealatrupului.Iardete
înşealăcumvacuînălţarea,făşituunlucruoarecare,princaresăte
necinsteascăoamenii;căcisăştiiaceasta,cădenimicnusescârbeşte,nuse
necăjeşteşinusetopeştesatanamaimult,cadeaceasta,cânddoreşteînsuşi
omulşiîşiiubeştenecinsteaşismerenia.

 

24.Zis-aunbătrân:deeştitânăr,fugidevincadeşarpeşideţisevaîntâmpla
săbeipuţinpentrudragosteafrăţească,numaisă-lguşti,iarrestullasă-l.Măcar
dete-arşiblestemacelcetesileştesăbei,saudete-arruga,făcându-ţiţie
metanii,tunubăgaînseamăblestemulacela,rugăminteaşimetaniilelui,
pentrucăsăştiicăsatanaîndeamnăpeuniicaaceia,să-isileascăpecălugării
ceitinerisăbeavin,fiindcăştievicleanulcăvinulşifemeiledepărteazăpe
călugărideDumnezeu.

 

25.Zis-aiarăşi:deţisevaîntâmplaocălătorielaunlocstrăin,întreoameni
necunoscuţişifăcându-seseară,veimergelaoamenicasăgăzduieştişisăte
odihneştişinimeninutevaprimiîncasă,fiindstrăin,tunutescârbi.Ciziîn
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gândultăuaşa:deaşfieuvrednic,Dumnezeumi-arfacemieodihnăşii-ar
îndemnapeoamenidem-arprimi.

 

26.Zis-aiarăşi:detevachemacinevalamasăpentrudragostealuiHristosşite
vapunesăşezilaloculcelmaidejos,tusănutescârbeşticiziaşaîngândul
tău:eunicipeacestlocnusuntvrednicsăşed;căciiată,zicţie,cănicicinstea,
niciscârba,oriîncechiparfi,nuvineomuluifărăştireaşivoialuiDumnezeu,
pentruispitireaşiîndreptarealui,saupentrupăcatelelui.Şicinenugândeşte
şinucredeacestea,căciDumnezeuesteDreptJudecător?

 

27.Zis-aiarăşi:deţisevaîntâmplasătrăieştiînpustie,păzeşte-ţimintea,casă
nu-şifacădraciibatjocorădetine,aducându-ţiţiegânduri,caacestea,zicând:
iatăacumtrăieştibine,cupace,iatăacumte-aidespărţitdegâlcevişite-ai
izbăvitdeclevetirileşivorbeleoamenilor.Fă,deci,acum slujbăpuţinăşi
trebuinţataînodihnă.Acesteadeleveigândiîncugetultău,atunciDumnezeu
îşivaluaajutorulSăudelatineşiîţiveicunoaşteneputinţa;însătrăindtuîn
pustie,acesteaţisecadesăzicipurureaîngândultău:o!amarmie,ticălosului,
devremeceeucutrupultrăiescaiciînpustie,iarcuminteaşicugândulmeu
sunttotdeaunaînlumeşioameniimăsocotesccătrăiescaiciviaţapărintească
–şinuştiuei,căeuaicivieţuiesccumultălenevireşigândurispurcate,
mâncând,bândşidormind,înzadarpetrecându-mizilelevieţiimele!

 

28.Zis-aiarăşi:cândvreisămergicasă-ţidescoperigândurileşicugeteletale
unuipărinteduhovnicescşisă-lîntrebisă-ţispunăcelepentrufolosul
sufletuluitău,dupăobiceiulcălugăresc,atunciţisecadesăterogilui
Dumnezeu,zicând:Doamne,Dumnezeulmeu,celecevreiTuşileştiicăsunt
sprefolosulsufletuluimeu,aceleadă-leînguraaceluipărinte,casămilezicăşi
eusăprimesccadinguraTacuvinteleluişisămăfolosescdedânsele!
Întăreşte-tebineîncuvinteleacestea,devremeceosteneala,tăcerea,sărăciaşi
pătimireanascomuluismerenia,iarsmereniaiartătoatepăcatele.
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29.Zis-aiarăşi:deveiauzicăcutarete-aclevetit,te-agrăitderăuşite-a
defăimatşidevaveniacelalatine,sănuîlvădeşti,civeseleşte-teîmpreunăcu
dânsulşifiicufaţaveselăcătredânsul,casăaiîndrăznealăcătreDumnezeuîn
rugăciuneata.

 

30.Zis-aiarăşi:devavenilatineunfrate,atuncipentrufrateleacelalasă-ţi
treabaşipravilaşiumilinţata,plângerileşilacrimiledeleveiaveaşi
ascunde-leîninimă,pânăcândsevaducefratele.Dacăvaieşişisevaduce,
apucă-teiarcuumilinţădepravilă,devremecesetemdraciivăzândumilinţa
ta.

 

31.Zis-aiarăşi:detevorsupărapetinecândvagândurilemândriei,zi-iacelui
dracaşa:du-tedelamine,satano,devremeceziceDomnulcătotcelceseva
înălţa,smeri-se-va,iardeîmizicicăsuntombunşicucernic,euabiaatuncimă
voipricepecăsuntbun,cândvoiaveasmerenie!

 

32.Zis-aiarăşi:deveicădeaînvreunpăcatşidupăaceeaîlveipărăsişivei
începeateumili,atescârbişiatecăideacelpăcat,iaamintecapânăla
moarteata,neîncetatsătecăieşti,sătescârbeştişisăsuspinicătreDomnul
Dumnezeu.Denuteveiscârbidepăcateletale,iarăşiveicădeaîntr-însele.Că
scârbapentrupăcateestesufletuluifrâutareşinuîllasăsăcadă.

 

33.CândvezicătemiluieşteDumnezeuşiîncepea-ţiveniumilinţaîninimă,
satanavăzând,îndatăîţiaduceîngândotreabăoarecareînchilie,zicând:
cutarelucruşicutaretrebuiesă-lfaciacum,sămergilacutarefratepentru
cutaretrebuinţă.Acesteaşialteleîţiaduceîngând–niştelucrurişitreburi,ca
şicumarfidemaretrebuinţă,–vrândvrăjmaşulcuacesteasătesminteascăşi
sătelipseascădefolositoareaumilinţăpecareovedeacăvineîninimata.Dar
tu,fiule,iaaminteşicunoaştevicleşugulşimeşteşugulvrăjmaşuluişinu-l
asculta,nicitesupuneîndatăgândurilortale.Iardacăvedevrăjmaşulcăîi
cunoştimeşteşugulşivicleşugulluişinuprimeştinicinutesupuigânduluipe
areîladuceel,ciîţipăzeşticuosârdieşicuumilinţărugăciuneata,silindu-te
pentrusufletultău,atuncielîţiaducealtăispităîntr-altchip,oridelavreunom
oarecare,orialtăpricinăoriscârbă.Dacăvedecăîistaitareîmpotrivăşinuite
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supui,atuncitesăgeteazălainimăcuarmaluiceamaitareşimaiveninoasă,
adicăîţiaruncădinsăgeataluifoculmânieiîninimăşiîndatăteumplişite
aprinzidemânie.Căciştievrăjmaşulcăniciunaltlucrurăucamâniaşiiuţimea,
nualungăaşadetare,umilinţaşifricaluiDumnezeudininimaomului.

 

34.Zis-aiarăşi:denuîşivapedepsicălugărultrupulsău,capeunvrăjmaşşi
potrivnic,nimicfăcândpevoiaşiplăcerealui,nusevaputeaslobozide
lanţurilevrăjmaşului,călanţurileşimreajadiavoluluiestetrupul,maialesal
călugăruluiceluitânăr.

 

35.UnbătrânoarecareşedeaînRaitşiaveaacestfeldelucrare:şedeaînchilia
saumilit,aplecatsprepământ,clătinândcucapulşizicândcuoftare:darceva
săfie?Şiiarşedeatăcândşilucralafâşiişiiarclăteacucapul,acelaşicuvânt
zicând:darcevasăfie?Şiaşaşi-asfârşittoatezilelevieţiisale,întristându-se
purureadeieşireasadintrup.

 

36.Zis-aunbătrân:depetreciîmpreunăcufraţiiiaseama,sănuleporunceşti
caşicum aistăpânipestedânşii,casănuseînalţeinimata,ciopreşte
îndrăznireacuchipulsău,iarcusufletulsocoteşte-terobşimaimicdecâttoţi.

 

37.Zis-aiarăşi:devoieştisăaidarulplângerii,iubeştesărăciaşismereniaşisă
nudoreştiaaveaînchiliataniciunlucrubun,căcicândvapoftisufletultău
cevaşinuvaafla,ofteazăşisesmereşteşiatunciîlmângâieDumnezeu,şiîi
dăruieşteumilinţă.CândvagustasufletuldindulceaţaluiDumnezeu,atunci
urăşteşihainapecareopoartăşiînsuşitrupulsău.Iată,îţizicţie,fiule:denu
vaurîomultrupulsăucapeunvrăjmaşşipotrivnicalsăunefăcândniciîntr-un
lucruplăcerealui,nuvaputeascăpadelaţurilevrăjmaşului.Căcilaţul
diavoluluiasupracălugărilorşimaivârtosasupracelortineriestetrupul
nostru,precumneînvaţăavvaIsaia,zicând:nuapucapealtuldemână,nicisă
scarpinitrupulaltuiom,afarădemareboală,şiaceastacufrică,nicisălaşiase
atingecinevadetine,nicisăteatingidevreuntrupstrăin,cişilaaltăucufrică
uită-te.Sănuzicicuiva:iacevadepecapulmeu,saudepebarbă,saudin
tiviturilehainelortale.Sănudormicucinevalaunlocîntoatăviaţata.Sănu
daisărutareceluitânăr,ceestefărăbarbă,nicimăcarînbiserică,nicivreunui
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străincevaveni,nicisăşeziaproapedeel,casănuseatingădetine!Devreme
cemulţinebăgânddeseamălucrurileacestea,caşicumarfimicişidenimic,
aucăzutdinacesteaînmariprăpăstiişiaupierit.Fiindcătotlucrulbunsaurău,
dinlucrurilecelemiciîncepeapoisefacemare.Celcesepăzeşte,fiule,păzeşte
plângereaşiumilinţa,iarcelcenubagăînseamăacestea,fărădeplângereeste
şifărălacrimi.Celcenuareacestea,nuarecusinepeDumnezeucareîlapără
şiîlpăzeşte.

 

38.Lângăunbătrânoarecarevieţuiaunfratecareeracam leneş.Acesta
urmândsămoară,zăceaînpreajmaunuiadinpărinţi,şiîlvedeabătrânuluşor
ieşinddintrup.Vrândbătrânulaîncredinţapefraţi,i-azislui:frate,sămă
crezi,cănoitoţiştim,căn-aifostfratenevoitorsprepostireşicumdeieşiaşa
cuosârdiedintrup?Fratelei-arăspuns:cred,părinte,căadevărataizisdarde
cândm-amfăcutmonahnumaiştiusăfijudecatpevreunom.Decivreausăzic
cătreDumnezeu:Tuaizis,Stăpâne,nujudecaţişinuveţifijudecaţi,lăsaţişivi
sevalăsavouă!Zis-aluibătrânul:paceţie,fiule!Şis-amântuitfărăosteneală.

 

39.Iarăşi,altoarecarepărintepetreceaînmunteleRait,înloculcarese
numeşteMideno.Laacestaavenitunuldinbătrânişii-azis:avvo,mănecăjesc
cândtrimitpefratelelaslujbă,maialescândvazăbovi.Şii-azisşiacela:şieu
cândtrimituceniclatrebuinţă,şezândlauşăprivesciarcândîmizicegândul:
oarecândvavenifratele,atunciîizic:dardevagrăbiavenialtfrate,adică
îngerulşivavenisăteiacătreDomnul,cevafi?Aşa,întoatăziuaprivindlauşă,
măîntristezşiplângdepăcatelemelezicând:oarecefratevavenimaidegrabă:
celdesus,sauceldejos?Şifoartefolosindu-sebătrânul,aplecatşideatuncia
apucatşielaceeaşifaptă.

CAPITOLULIII

PENTRUGRIJĂŞlPLÂNGERE

1.UnbătrânoarecareaadormitînDomnulşipestepuţinăvremeiaraînviat,
iarfraţiiauînceputa-lîntreba,sălespună,ceavăzutacolo.Elle-arăspuns,
zicând:fiilor,euacoloîncăn-amapucatsămergsăvădceva,decâtamauzit
ţipeteşivaiete,cuglasuridemulţimedenoroadestrigând:vaişiamarmie!Aşa
nisecadeşinouăpurureaaplângeînviaţaaceastaşiazice:Vai!Vai!Şi:amar
mie,căamscârbitpeDomnulDumnezeulmeu!
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2.Întrebat-aunfratepeunbătrânoarecare,zicând:cesăfac,părinte,sămă
mântuiesc?Bătrânuli-arăspuns:mergi,fiuleşişeziculinişteşicutăcereîn
chiliataşisileşte-ţiinimasăplângişisăverşilacrimidinochiităi!Aşafăşite
veimântui.

 

3.Nespuneanouăunbătrânoarecare,căerauntânărcaredoreaşivoiasăiasă
dinlumeşisămeargălaomânăstiresăsefacăcălugărşinu-llăsamamasa
nicidecumsăfacăaceasta.Eltotdeaunaziceamameisale:lasă-măsămergla
mânăstiredupădorinţamea,căcivreausă-mimântuiescsufletul!Iarea,de
multeorioprindu-ln-amaipututsă-loprească,cil-aslobozitşiels-adus.Aşa
mergândlaomânăstire,s-acălugăritşiaînceputatrăiîntrândăvieşilenevie,
neavândniciopurtaredegrijăpentrumântuireasa.Dupăcâtăvavremei-a
muritmama,iarelpetrecându-şizilelesaleaşa,înmultălenevieşinepurtare
degrijăis-aîntâmplatdes-aîmbolnăvitdeoboalăfoartegrea,leşinând,a
văzutovedeniefoarteînspăimântătoare.Afostrăpitşidusîntemniţeleiadului,
undesuntsufleteleoamenilorcelorosândiţilamuncileceleveşnice.Acoloa
găsit-opemamaluizăcândîmpreunăcuceiosândiţi.Ea,dacăl-avăzuts-a
miratşii-azis:daraceastaceeste,fiulmeu?Şitueştiosânditaici,înacestloc,
careestealcelorosândiţi?Undeestecuvântultău,fiule,încarespuneaică
mergilamânăstiresătecălugăreşti,să-ţimântuieştisufletul?Els-aruşinatde
acelecuvintealemameişineavândcesă-irăspundătăceamâhnit.Aşatăcând,
aauzitglasporuncindşizicând:luaţi-lpeacestadeaicişi-lduceţiacolo,de
undel-aţiluat,căcinuv-amtrimissă-laduceţiaici,cipecutaredincutare
mânăstire,careestenumitcuacelaşinume.Acesteagrăindu-se,s-adeşteptat,
şivenindu-şiînfire,aspustuturorfraţilorînspăimântătoareavedenie.Iarei
auzind,seminunau.Apoiautrimislaaceamânăstiresă-lvadăpecălugăr,la
cares-atrimissă-liaşisăîlducălaloculosândiţilor.Mergândtrimisul,l-agăsit
răposat.Şiaşamaivârtosseminunautoţifraţii,încredinţându-sedeacea
vedenieînspăimântătoare.Iaracestuifrate,cumilaluiDumnezeu,aînceputa-i
fimaibine.Curânddupăaceeal-alăsatînfricoşatavedeniepecarei-aarătat-o
DomnulDumnezeu.Şis-aînchisîntr-ochilieşişezând,plângeaculacrimiziua
şinoapteaîntoatăviaţasa,îngrijindu-sepentrumântuireasufletuluişi
căindu-sepentruviaţaluiceademaidinainte,petrecutăînlenevireşiîndeşert.
ŞiatâtaîidăduseDumnezeuluiumilinţă,lacrimişiplângere,încâtdemulteori
mergeaufraţiiladânsulşivoiausă-lmângâiesănuînnebuneascădeatâta
plângere.Elînsănuvoianicidecumsăsemângâie,cilezicealoraşa:fraţilor,de
vremecen-ampututderuşinesăsufărdojenireadelamaicamea,cumvoi
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puteasuferiruşineaceacarevafiînaintealuiHristosşiasfinţilorSăiîngeriîn
ziuajudecăţii?

 

4.Zis-aunbătrânoarecare:laînfricoşataadouavenirealuiHristos,după
înviereamorţilor,des-arputeasămaimoarăoameniitoţi,armuridefricăşi
demareaspaimăcevafiatunci.Căînfricoşatesteavedeaceruldesfăcându-se
şiDumnezeuarătându-secumânieşiurgie,cuoastedeîngerifărănumăr;şi
toţioameniicâţis-aunăscutpepământ,delaAdampânăatunci,împreunăde
faţăvorsta,aşteptândfiecarehotărârealajudecată.Pentruaceea,acestea
gândindu-lepurureaşiaşteptându-lenoi,datorisuntematrăicaşicumamfi
întoatezileleîntrebaţişicercaţipentruviaţanoastră,deînsuşiDomnul
Dumnezeu.

 

5.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:oare,părinte,pentruceîmieste
inimaaşadeîmpietrită,încâtn-amnicidecumfricaluiDumnezeuîninimă?
Bătrânuli-arăspuns:misepare,fiule,cădeoarecenuareomulmustrarea
inimii,pentruaceastanudobândeştefricaluiDumnezeu.Şii-azisluifratele:
darceestepărinte,aceamustrareainimii?Zis-aluibătrânul:mustrareainimii
aceastaeste,săsemustreomulpesinetotdeaunaîntoatelucrurilesale,zicând
aşa:adu-ţiaminte,ticăloase,cădupăscurtăvremeosăstaiînaintealui
Dumnezeuşiosădairăspunspentrutoatelucrurileşivorbele,gândurileşi
cugeteletale.Decidar,decetrebuiesăşezicuoameniilavorbădeşartă?Întru
acestea,fiule,învăţându-teşideprinzându-tealevorbipurureaîngândultău,
îţivavenifricaluiDumnezeuîninimăşiteveimântui.

 

6.Zis-aunbătrân:precumumbranoastrăpurureaoavemcunoi,oriîncotro
mergem,aşanisecadenouăsăavemumilinţaşiplângereapurureacunoi,ori
încotrovommergeşioriundevomfi.

 

7.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânoarecare,zicând:spune-mimie,părinte,ce
voiface,cădoreştesufletulmeulacrimişinuam,că-miesteinimafoarte
împietrităpentruumilinţă,măcarcăcitescvieţilesfinţilorpărinţisauleaud;şi
nicidecumnu-mipotumiliinimaşifoartescârbitesufletulmeudeaceasta.
Bătrânuli-arăspuns:fiiiluiIsraildupă40deaniauintratînPământul
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Făgăduinţei,încare,dacăauintrat,nus-aumaitemutderăzboaie.Aşaşinouă
ne-aporuncitDumnezeu,sănemâhnimşisănescârbimpentrumântuirea
noastră.Căciscriseste:cumultescârbenisecadesăintrămîntruÎmpărăţia
Cerului,iarfărădescârbe,nuvomputeaintraînPământulFăgăduinţei.Ascultă,
fiule,să-ţispunoistorieaunuitânăr.Erauntânărcaredorindviaţă
călugărească,amerslamunteleNitrieişiacolos-afăcutcălugăr.Şierachilialui
aproapedechiliaunuifrate,pecareîlauzeaîntoatezileleplângându-şicu
maretânguireşilacrimipăcatelesale,iarinimaluieraîmpietrităşinu-ivenea
umilinţăşilacrimicasăpoatăplânge.Decisemustrapesinezicând:nuvrei
ticăloase,săplângişisăverşilacrimipentrupăcateletaleacumpânăaivreme
şieştifărădesimţireşinebăgătordeseamă!Săştii,cădacănuvreisăplângi,
eutevoifaceşitevoiînvăţasăplângi.Şiaveaofunietareîmpletităşiluând
aceafunie,sedezbrăcadehaineşisebăteacufuniapestespatelegol,până
cândiserăneafoartetrupulluişinumaiputeasuferişiatunciîncepeasă
plângă.Iaracelfrate,careeraaproapededânsulcuchilia,luândseamaceface
şivăzându-ldemulteorifăcândaşa,bătându-seşiînsuşimuncindu-se,se
minunafoarte.ŞiaînceputaserugaluiDumnezeucasă-iaratedacăeste
plăcutluiDumnezeulucrulaceluifrate,caresebateelînsuşişisemunceşteaşa?
Şii-aarătatluiDumnezeu.Într-onoapteînvisl-avăzutfiindînceata
mucenicilor,purtândcununămuceniceascăpecapşiîlarătaluicinevacu
degetul,zicând:vezi,iatămuceniculcelbun,carerabdăpentruHristos!Acesta
împreunăcumuceniciifiindprimit,s-aîncununat.Aşaşitu,fiule,sileşte-te
pentruHristossăpătimeştişisărabzitoatescârbeleceţisevorîntâmplaşiaşa
nunumaiumilinţaşilacrimilepecareledoreştiţilevadaDumnezeu,cişicu
cununămuceniceascătevaîncununa.

 

8.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânzicând:cevoiface,părinte,casămă
mântuiesc?Spune-miuncuvântdeînvăţătură!Bătrânuli-arăspuns:cânda
bătutşiacertatDumnezeuEgiptul,atuncinueraacoloniciocasăîncaresănu
fieplângere.Aşafăşitu,fiule,devreisătemântuieşti:lăcrimeazăşiplângişi
Dumnezeutevamântuişiteveimântui.

 

9.Nespuneaunouăpărinţiicăşezândeiodinioarălamasaunuifrateşipentru
dragosteospătând,arâsunfratelamasă.ŞivăzândaceastaavvaIoan,aplâns
şiazis:ceesteîninimafrateluifratedearâs,fiinddatoraplânge,fiindcă
mănâncădinostenealăstrăină?
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10.Unbătrânl-avăzutpeunfraterâzândşii-azis:frate,darnuştiicăavemsă
dămcuvântdetoatăviaţanoastrăînaintealuiDumnezeuCeluiceestepeste
cerşipestepământşiturâziînlocsăplângi?

CAPITOLULIV

PENTRUSMERENIEŞIUMILINŢĂ

1.UnpărinteoarecaretrăiaaproapedefericitulAntonie,înluncadecealaltă
partederâu.ŞiamersodatăînEgiptpentruoarecaretrebuinţă,luândcusine
şipeuceniculsăuşimergândînoraşulcesechemaKint,azăbovitacoloo
săptămână.Zăbovindeiacolo,auvăzutîntoatedimineţilebărbaţişifemei
ieşindşimergândlamorminteşiplângându-şifiecaremorţiicumaretânguire,
pânălaaltreileaceasdinzi,căciaşaleeralorobiceiul.Bătrânuli-azis
uceniculuisău:vezi,fiule,cefacoameniiaceştia.Cum sescoalăaşade
dimineaţăşimerglamorminteşiplângcuatâtatânguirepemorţiilor?Săştii,
fiule,cădenuvomfaceşinoiaşa,lapieirevommerge.Deci,întorcându-sela
chiliilelor,îndatăşi-aufăcutmorminte,departeunuldealtul.Şiaşa,
sculându-sededimineaţă,întoatezilele,mergeafiecarelamormântulsăuşi-şi
plângeacumareumilinţăşitânguiresufletulcapeunmort,pânălaaltreilea
ceasdinzi.Cândseîntâmpladeadormeauceniculsăudimineaţalaaceavreme,
îlaşteptabătrânulzicând:scoală-te,fiule,căegipteniiacum plângla
mormintelelor!Iaruceniculzicea:părinte,cesăfaccăîmiestefoarte
împietrităinimaşinupotsăplâng?Bătrânulrăspunzând,i-azis:sileşte-te,
fiule,şiteosteneşterăbdândpuţintelşivăzândDumnezeuostenealata,îţiva
trimitedarulSăuşiîţivaajutaţieşidupăaceeanuteveimaiosteni.Căciîţizic
ţie,fiule,cândDumnezeurăneşteinimaomuluispreplângere,atuncinumai
fugeumilinţaşiplângereadelaacela,cipetreccudânsulpânălamoarteşi
oriundevamergeşioriundevafi,plângerea,umilinţaşilacrimilepurureacu
dânsulsuntşioridelucrează,oridemănâncă,oridedoarme,saualtcevaface,
inimaluipurureaplânge,căciesterănităfărădevindecare.

 

2.Într-unadinzilel-avăzutbătrânulpeuceniculsăumâncândpestemăsură,
fiindcăveniserăoarecarifraţipentrucercetareabătrânuluişichemându-l
deosebi,i-azis:fiule,nuştiicăplângereaestecaolumânarecelumineazăşide
nuoveipăzibine,sevastinge?Aşaesteplângerea:iarmâncareaşibăuturacea
pestemăsură,dormireaşisomnulmult,clevetirea,vorbamultăşitoatăodihna
trupeascăovorpierde.
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 3.Unbătrânoarecare,foartesilitorspremântuireasa,aveaunfratemai
trândavşimaileneşspremântuirecarevăzându-lpebătrânpostindşicâte
şasezilenemâncând,azis:părinte,euamcititcăpostireamultăaduceomului
mândrie.Bătrânuli-arăspuns:frate,devom socotinoiaceea,apoiprin
lenevireşiprinnepurtareadegrijişiprinnesilinţă,nevaveniumilinţa.Dacă
esteaşa,frate,sălăsămdarpustiaşisămergemdeaiciînlumesăneluăm
femei,sămâncămcarneşisăbemvin!Amarnouă,frate,căsuntemînşelaţişi
batjocoriţidevrăjmaşul.Nouă,frate,nisecadeîntoatăvremeaşiîntotceasul
şitotlucrulnostrusăgândimşisăzicemaşa:demăvacertaDumnezeuacum
cumoartea,oare,cefaptedeîndreptareamcucaresămăarătJudecătorului?
Şiiaaminteceîţivarăspundeţiecătreacesteacugetultău.Detejudecăpetine
şiteînvinuieştecucevacugetulsaupentruvreunlucruteînalţăgândultău,
atunciîndatăsătelaşideacellucruşisăteapucidealtul,princaresăte
nădăjduieşticăDumnezeuîţivaajutaţieprintr-însul.Căcisecadecălugărului
săfiegataîntotceasuldeieşireacălătorieisale,cândvaieşisufletulsăudin
trup.Pentruaceea,frate,oridemănânci,oridebei,orialtcevadelucrezi,
totdeaunaziîngândultău:oare,demăvachemaDumnezeuastăzi,cevoiface,
casăfiuprimitşiplăcutDomnului?Atunciiaamintecumcugetultăuteva
sfătuişitevaînvăţacesăfacişisătesileştisăfaciceîţivazice.Iardetevei
îndreptaşiveiîncepeapetrececupost,cupriveghere,cunevoinţăşicu
ostenealăşidupăaceeaelevorslăbi,sănufii,frate,împuţinatlasuflet,ciiar
începeşinuîncetaatenevoişiapăziacesteapânălamoarte.Căciîncefaptete
vagăsimoartea,înacelefapteveifijudecat.Oriînpost,oriînpriveghere,în
silinţăşiosteneală,oriînlenevireşiîntrândăvireşiîntr-altefaptelumeşti
nefolositoareşiînnepurtaredegrijă.Pentruaceea,frate,datorisuntemîn
toatezilele,întoatăvremeaşiîntotceasul,anecercaşianeispiti,oarelace
sporireafaptelorbuneneaflăm.Oaresporesceuînlucrurileşifapteleprin
caresăaibănădejdemântuireamea:înpriveghere,înrugăciuni,înpost,sauîn
tăcereliniştită?Saumaialesdecâttoate,însmerenie,căciaceastaestesporirea
ceaadevăratăasufletului,caîntotceasulsăfiimaismeritşituturorplecat,
zicândînsine,cătotomulestemaivrednicşimaibundecâttine.Fărăde
aceastăsmerenie,departeestecălugăruldeDumnezeuşifărăsmerenienueste
nicionădejdedemântuirealui.Iardeveimergelavreunbătrâncasă-lîntrebi
devreunlucrufolositordesufletşidupărugăciuneîţivazicesăşezi,tu
închinându-te,zi-iluicusmerenie:părinte,spune-miuncuvântdeînvăţătură
pentrumântuireşiviaţaveşnică,cums-odobândescşiteroagă,părinte,lui
Dumnezeupentrumine,cămultepăcateam!Şidupăacestecuvintetacicu
smerenieşisănuziciniciuncuvânt,pânănutevaîntrebadeceva.Deîţiva
spunevreunfratetainasa,iaraltfratetevablestemacublestem,casă-iarăţi
aceatainăaaceluifratecareţi-aîncredinţat-oţie,iaamintecanucumvasăte
înşelesăi-ospui,măcardetevablestema,căciblestemulluipestedânsulse
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întoarce,iartucuratrămâi.Den-ai,frate,umilinţăîninimata,atuncisăştiişi
săpricepi,căaioarecareînălţareîninimăşieanulasăumilinţă,ciîţi
împietreşteinimapentruumilinţă.Deîţivalipsicevadincelecesuntpentru
trebuinţavieţiitrupului,nucereaceeadelaoameni,cimaivârtosaruncăspre
Domnulgrijataşinu-LuitapeDumnezeuşiDumnezeunutevalăsa.Iarcelce
ceredelaoameni,acelanuarecredinţă,căciDumnezeupoatesă-iajuteşisă-l
chivernisească.Deîţivaaducevreunomşiîţivadaţiecevadecelece-ţi
trebuiesc,primeştecumulţumire,cadinmânaluiDumnezeu,socotindcă
însuşiDumnezeuţi-atrimisaceamilă.Iardeîţivaaduceşiîţivadavreunlucru
cenu-ţitrebuie,sănuprimeşti,casănuteispiteascăvrăjmaşulsăprimeşticele
cenu-ţitrebuieţie.Opreşte-ţi,fiuleşiîţiînvaţăochiităianuseuitaspretrup
străin,şides-arputeanicitrupultăusănu-lvezi.DeîţivadaţieDumnezeu
umilinţăşiplângere–şiacestaestedarulceldemaimaremilăalluiDumnezeu,
–sănucumvasăteînalţicugândulîninimă,socotindcămarelucrufaci
înaintealuiDumnezeu,pentrucăplângişilăcrimezi,cimaivârtostesmereşte,
tedosădeşte,tedefaimăşiteocărăşte,căciDumnezeucândîlvedepeom
înălţându-secugândulşilăudându-seîninimasapentruplângereaşilacrimile
cele-adobândit,atunciEliadeladânsulumilinţa,plângereaşilacrimileşise
învârtoşeazăşiseîmpietreştecapiatrainimalui.Şiaşaîllasăşiîlpărăseşte
Dumnezeu,casăsesmereascăşisă-şicunoascăneputinţa.Denuai,frate,
smerenieduhovnicească,nevoieşte-teşitesileştede-ţicâştigămăcarsmerenia
ceatrupeascăşidinsmereniaceatrupeascăîţivavenismereniacea
duhovnicească.Iarfărădesmerenie,înzadarîţiesteosteneala.Deveimergela
vreunpărinteduhovnicescşiîlveiîntrebavreuncuvântdefolossufletesc,
sileşte-te,fiule,săfaciceleceţi-azisacelpărinte,iarpestepuţindeveislăbişi
nuleveiface,sauleveiuita,sănu-ţifiegreuamergeşia-lmaiîntrebaacel
cuvânt.Căcelcenuseleneveşteamergeşiaîntreba,dorindsăaudăcuvântul
deînvăţătură,acelamăcarşidenupoatesăîmplineascăşisăfacăcuvântulşi
învăţăturapecareoaude,însăauzind,dobândeşteumilinţăşismerenieîn
inimalui,princareaflăşicâştigăfolos.Iarcelcarenicinudoreştesăaudă
cuvântuldeînvăţătură,nicinuîntreabăpenimeni,acelanicinufaceşinicinu-i
vineumilinţăşismerenieîninimăşinicinudobândeştefolosşimilă.Deteva
lăudaunom,fiindtudefaţă,atunciîndatăadu-ţiamintedepăcateletaleşizi-i
luiaşa:frate,pentruDumnezeu,terog,numălăuda,căsuntunticălosşinu
suntvrednicdeolaudăcaaceea.Iardevafiunommareacelcaretevalăuda,
teînchinăcusmerenieşizi-i:iartă-mă!ŞiteroagăluiDumnezeuîngândultău
zicând:Doamne,acoperă-măşimăizbăveştedelaudaaceasta!Deveicădeaîn
curvieşivafiaproapedetineacellocundetrăieşteacelobrazcucareaicăzut,
fugişitedepărteazăcăcinuteveiputeapocăi,fiindaproapedeacelloc.Devei
vedeacuochiităipeunfratefăcândcurvie,saualtpăcat,sănu-losândeşti,cifă
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rugăciunecătreDumnezeupentrudânsul,zicând:Doamne,păzeşte-lpefratele
meuşipeminedeînşelăciuneaaceasta!Şizi:blestematsăfiitu,diavole,căal
tăulucruesteacesta,căcifratelemeun-arfifăcutaceasta,denul-aifiînşelat!
Întăreşte-ţiinimaşitepăzeştesănu-losândeşti,casănusedepărtezedela
tineDuhulSfânt.Devacleveticinevacătretinepefratelesău,sănuadaugi
cuvântlaclevetirealui,cioritaci,oriziaşa:eu,frate,însumimăaflufoarte
păcătosşiosândit,aşaîncâtnuîndrăznescşinicinupotsăosândescpealţii;şi
aşaveimântuişisufletulaceluiaşipetinedeosândire.Deveicădeaîntr-o
boalăşiveicerecevadelacinevaşinu-ţivada,iaamintecanucumvasăte
scârbeşticuinimaspredânsul,ciziîngândultăuaşa:deaşfifosteuvrednicsă
misedeaceeaceampoftitşiamcerutdelaacelom,i-arfigrăitDumnezeuîn
inimaluişiîndatămi-arfidatceamcerut;însăamarmie,cănusuntvrednic.
Treiceteeraudesăvârşiteîntresfinţiipărinţi:ceidintâinuprimeauuşordela
cinevaceva.Ceidemijlocnucereaudelanimenisăledeaceva.Ceimaidepe
urmă,deleaduceacinevacevaşiledadebunăvoielorpentruDumnezeu,ei
primeauşiluaucumulţumire,cadinmânaluiDumnezeutrimisălor.Deveifi,
frate,neputinciosşinupoţilucracasă-ţicâştigicuostenealamâinilortale
hrana,îmbrăcăminteaşitrebuinţata,atuncisăcericusmerenieceleceîţi
trebuiesc,delacreştiniiceiiubitorideDumnezeu,defăimându-ţişiocărându-ţi
însuţiticăloşiata.De-ţivatrimiteDumnezeulacrimişiumilinţă,înpuţină
vremesauînmultezile,atuncisălaşitotlucrulmâinilortaleşidacăcunoştică
îţiestedefolos,petreciînaceaumilinţăşiplângere,pentrucăîţiesteaproape
ziuamorţiitaleşipentruaceastaţi-atrimisDumnezeuumilinţăşilacrimi,ca
prinacesteasăaflimilă.Căciprecumdiavolulmaivârtos,lasfârşitulvieţii
omului,sesileştesă-lpiardă,aşaşiDumnezeu,lasfârşitulvieţiiomuluicuo
pricinăîlmântuieşte.Sculându-tedinsomn,întâiproslăveştepeDumnezeucu
buzeletaleşiîndatăîncepe-ţirugăciuneaşipravilatacutoatăsmereniaşi
umilinţa,culuareaminte,cutotgândultăuşicufricaluiDumnezeu,caşicum
aistadefaţăînaintealuiDumnezeuşicuDânsulvorbind,devremecemintea
omuluiîntruceleceseîndreaptădedimineaţă,întruaceleapetreceşipestezi.
Precumesteşipiatramorii:cebagiîntr-însadimineaţa,aceeamacinăşipeste
zi,origrâuorineghină.Pentruaceeaşitu,tesileştidedimineaţăabăga
totdeaunagrâumaiînainte,pânănuvabăgavrăjmaşultăupleavăsauneghină.
Deveivedeaînvisnălucindu-seţieofemeieoarecare,cuochii,cufaţaşivorba
înşelătoare,dupăceteveideşteptadinsomnpăzeşte-te,frate,şiiaamintesă
nu-ţifiegândultăuladânsa,pentrucăgândullaeaîţivaspurcasufletul.Când
teveiculcapepatultău,fiule,adu-ţiamintedemormântultău,încareosăzaci
pestepuţinăvreme,zicândîntine:nuştiu,voiajungedimineaţasămăscol,sau
nu.Maiînaintedeculcareroagă-teDomnuluiDumnezeucutoatăosârdia,cu
smereniainimiişiaşaînsemnându-ţifaţatacusemnulCinstiteiCruci,culcă-te!
Şidupăceteveiculca,iaamintecanucumvasăgândeşticevalucruspurcatşi
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necuvios,nicilavreunobrazfemeiescsănugândeştiîngândultău,măcardear
fifemeiesfântă,cimaivârtosrugându-teluiDumnezeu,gândeşte-telaziua
judecăţii,cumosăstaiînainteaPreaDreptuluiJudecătorşisădairăspunsde
toatefaptele,cuvinteleşigândurile.Căcegândeşteomulziua,îngândulsău,
aceeas-aobişnuitaisenălucinoaptea,învis.Suntduhurinecuratespreacea
treabărânduitedesatanalor,care,dacăseculcăomul,maialescălugărul,pe
patullui,şedlângădânsulşi-iaducîngândaducereaamintedeoarecare
femeieşidespurcăciuneaeişi-iaprindetrupulluisprespurcatapoftă
trupească,pânăîispurcăinimaşisufletul.Lafelşiîngeriisuntrânduiţidela
Dumnezeu,careşedlângăom,şi-lpăzescdelaţurileşimrejelevrăjmaşului.De
tevaîndemnainimaziuaşinoaptea,zicând:scoală-teşiteroagăluiDumnezeu,
atuncisăştiicăsfântulîngeralluiDumnezeucaretepăzeşte,acelaîţigrăieşte
ţie:scoală-teşiteroagă!
Deci,deteveisculatuşielsevasculaşivastalarugăciuneîmpreunăcutine,
întărindu-teînnevoinţăşiizgoninddelatineduhulcelnecuratcareteînşalăşi
răcneştecaunleuasuprata.Iardenuteveiscula,îndatăsevadepărtadela
tineîngerulşiatunciveicădeaînmâinilevrăjmaşului.Deveilucracevade
obşteîmpreunăcufraţii,sănucumvasătearăţitucumcălucrezimaimult
decâtalţii;iardeteveilăuda,îţipierziplatata.Păzeşte-te,fiule,devorbămultă,
devremecetăcereacuînţelepciuneestemaibună,iarvorbamultă,măcarde
seîntâmplăuneorideesteşidefolos,seamestecăîneaşicuvintenefolositoare.
Păzeşte-te,fiule,învorbeletale,sănutecăieştidupăceaivorbit,căcimulţi
pentruvorbalorşi-aupierdutcinstea,iaralţiişiviaţa.Deveiaveaunlucru
(rucodelie)închiliataşivaveniceasulderugăciune,sănucumvasăzici:să
mailaspuţinpânăvoisăvârşiacestlucru,ciîndatăscoală-te,fiuleşi
închinându-teluiDumnezeuteroagăLuicuosârdie,casă-ţiîndrepteze
Domnulviaţa,sătepăzeascăşisăteizbăveascădetoţivrăjmaşiivăzuţişi
nevăzuţişisăteînvredniceascăÎmpărăţieiSale.

 

4.Zis-aunbătrânoarecare,învăţându-lpeuceniculsău:fiule,deteveilenevia
tesculanoaptealaslujbautreniei,înaceazinusecadesădaitrupuluitău
mâncare,căciscrieApostolul,căpedegeabanusecadeamânca.Iarăşi,zicţie,
cămireanuldevafura,estevinovat.AceeaşivinăosocoteşteDumnezeu
fiecăruifrate,caresevalenevişinusevasculalaslujbabisericii,afarădeboală,
saudeomareîmpiedicare.Însăşidelacelbolnavşiostenitaşteaptă
Dumnezeurugăciuneduhovnicească,căciaceastapoatesăofacăşicelbolnav
şineputincios.Deaiclevetitcumvapevreunfrateşitemustrăcugetultău,
mergicusmerenielaacelfrateşiteînchinăpânălapământ,zicând:iartă-mă,
frate,căamgreşitşite-amclevetit!Şideaiciînaintepăzeşte-teşinumai
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clevetipenimeni,căciclevetireaestemoarteasufletului.Deîţivaaduceţieun
fratevreunlucru,oricearfişiţi-lvadăruipentrudragosteafrăţeascăşiştiind
căacelfrateestemaisăracşimaineputinciosdecâttine,atuncisileşte-teşi
dăruieşte-işituluicevaîndoitmaimultdecâtţi-adăruitelţie.Iardenuvei
aveacesă-idaişisă-irăsplăteşti,atunciînchină-i-tepânălapământcu
smerenie,zicând:iartă-măpentruDumnezeu,iubitefrate,căeunuamcesă-ţi
dăruiesc!DomnulDumnezeusă-ţiplăteascăpentrudragosteace-oarăţicătre
mine.Deveicitisauveiauzivieţilesfinţilorpărinţi,începeşitenevoieştea
faceşiavieţuişituaşa,chemându-LpeDumnezeuînajutorultău,casăte
întăreascăşisă-ţiajuteşirabdăfărăslăbireînlucrulceveiîncepe,lăudândşi
mulţumindluiDumnezeu.Iardeaiînceputşinuaisăvârşit,atuncidefaimă-ţi
neputinţata,ocărăşte-ţicugetultăuşismereşte-ţigândul,capeunrău,leneşşi
trândav;purureaneîncetatmustră-ţisufletulpentrucăceaiînceputn-ai
sfârşit.Deaigreşitşiaifăcutpăcattrupesc,nutemaigândidupăaceeala
dânsul,cuml-aifăcut,căcigândindladânsuliarăşiţiseaprindetrupulşiţise
spurcăsufletul.De-ţiveideosebiviaţataşiieşindveimergeşiteveiaşezaîn
pustie,cândveicunoaştecătecerceteazăDomnulDumnezeu,sănucumvasă
teînşeli,frate,săteînalţicuinimazicândcămarelucrufacicăşeziînpustieşi
pentruaceeatecerceteazăDumnezeu,căcideteveiînălţaşiteveilăudaîn
inimata,gândindacestea,atunciDumnezeuîţivaluaajutorulsăuşituîţivei
cunoaşteneputinţa.Ci,maivârtos,frate,cusmereniainimiitale,ziaşaîn
gândultău:eupentruslăbiciunea,ticăloşiaşineputinţamea,şedaici,în
aceastăpustie,iarPreaBunulDumnezeupentrubunătateaSaîşifacecumine
nevredniculmilaSa,casănuslăbesc,cisărabd.Deveidaoricelucru,vreunui
frate,pentrudragostealuiHristos,iarmaipeurmăîţivaaducevrăjmaşul
căinţădeaceastaîngândultău,zicând:răuamfăcutcăm-amgrăbitdeamdat
acellucrucareîmitrebuiafoartemult,saucăacellucrunueradeobrazul
aceluia,saupreamulti-amdatlui,tu,frate,nuascultaacelgând,căciesteal
vrăjmaşului,civenindu-ţiacelgândsă-irăspunziaşa:euamdatîmprumutacel
lucruluiHristosînsuşi.Şiaşa,vrăjmaşulsevaducedelatineruşinat,iartuvei
luaplatămaredelaDumnezeulHristos.

 

5.Zis-aunbătrân:datorestecălugărulcândşadecufraţiilamasă,săcaute
purureaînjos,sprepământ,iarnulafaţafraţilor,maialesacelortinerişisă
aibăgândurileluipurureacătreDumnezeu,cămareşinesuferităscârbăface
călugăruldiavolului,atuncicândaregândullacer,cătrePărintelelui.

 6.Zis-aunbătrân:gândurilecelereleşinecuratedininimaomuluisunt
asemeneaşoarecilorcareumblăîncasă,pecarede-iveiomorîcâteunul,
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îndatăce-iveivedea,nuteveiosteni,iardeîiveilăsapânăsevorînmulţişivor
umpleacasa,atuncimultăostenealăveiaveaizgonindu-işineputându-ialunga,
ţisevaurîşiveilăsadesevapustiicasata.

 

7.Zis-aunbătrânoarecare:călugărulcareagreşitînaintealuiDumnezeu,
scârbindu-LpeFăcătorulsău,şi-ivavenioarecareumilinţăşiîşivacunoaşte
greşealaşivavoisăsepocăiascădepăcatelesale,unuiacaacelaisecadesăse
depărtezedelume,săsedeosebeascădealţifraţi,săiasăşisăseaşezesingur
launlocliniştit,cutăcere;şiaşaumilindu-seşismerindu-seînaintealui
Dumnezeu,purureasă-şiplângăpăcatelesale,ziuaşinoaptea,curăţindu-şi
minteaşiinimadegândurilelumeşti.Săsepăzeascăfoartemult,casănu
scârbeascăsausădosădeascăpecineva,cipesinepurureasăsedosădească,să
seocărască,săsemustreşisăsedefăimeze,pentrucăapăcătuitscârbindpe
DomnulDumnezeuşiFăcătorulsău.Şiaşa,cumultăînfrânareatrupuluişia
patimilor,cumultăumilinţă,plângereşilacrimirugându-LpeDumnezeu,va
dobândimilăşiiertare.

 

8.Spuneaunoarecarebătrân,zicând:odatăammerscuoarecarifraţiînKanop,
careestecalacincisprezecestadiidepartedecetateaAlexandria,lapărintele
Teodor,pustniculcelmare,careaveadarulrăbdării.Şivorbindcunoibătrânul
şimultfolosindu-ne,întrealtevorbe,ne-aspusşiaceasta:eraunfratecare
trăiaîntr-ochiliuţă,afarădincetateaAlexandria,îndosulziduluişiacelfrate
aveadarullacrimilor.Odată,într-ozi,înurmadorinţeiinimiisale,i-avenit
umilinţăşiplângeremaimultdecâtaltădată;iarelvăzându-seînatâtaumilinţă
şimulţimedelacrimi,ziceaînsine,aşa:cuadevărat,acestaestesemnulcăse
apropieziuamorţiimele.Şicândgândeaaceasta,plângereaşilacrimilemai
multseadăugau.Iardacăelvedeaaşaadăugându-seşiînmulţindu-selacrimile
şiumilinţalui,iarăşizicea:cuadevărat,aproapeestevremeaieşiriimele.Şiaşa,
întoatezileleplângeacuamar.Iarnoiauzindşimultfolosindu-nedevorbeleşi
povestirileacestuibătrân,l-amîntrebatdesprelacrimi,zicând:oare,părinte,
ceesteacestlucru,căuneorivinumilinţaşilacrimilesingure,sauuneoriprin
multăostenealăabiavineomuluiopicăturădelacrimă?Şirăspunzând,ne-azis
nouăbătrânul:fiilor,lacrimilesuntasemeneacuploaiasauninsoarea,iar
călugărulestecaunlucrătorgrădinarsauvier,carecândvedecăvineploaia,se
cadesălasetoatecelelaltelucrurialesaleşisăalergeşisăsenevoiască,să-şi
curăţeascătoatejgheaburilegrădiniisaualevieişisănulasesăcurgăpâraiele
ploiipedinafarădegrădină,cisăsesileascăsăleîndreptezepejgheaburilelui,
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îngrădinasa,casăcurgăşisăadapetoatăgrădina.Căcizicvouă,fiilor,cădecât
toatezileleanului,maimultfolosfaceozideploaiecarerăsare,creşteşi
înmulţeştetoateroadelegrădinii.Aşasuntşilacrimile.Deci,cândsimţimcăne
cerceteazăDumnezeuşinevineumilinţaîninimă,nisecadesălăsămîndată
toatecelelaltelucrurişitreburişicutoatăosârdiasănerugămluiDumnezeu,
căcinuştim,găsi-vomaşaoaltăzi,încaresănevinăcercetarealuiDumnezeu?

 

9.Şiiarl-auîntrebatpeavvaTeodor,zicând:spune-nenouă,avvo,cumpotsă
sepăzeascălacrimilecândvinlaom?Bătrânulne-arăspuns:fiilor,cândvin
omuluilacrimileşiumilinţa,atuncimaiînaintedetoatesecadesăsepăzească
sănuvorbeascăcunimenişisănuiasăafarădinchilialui,păzindu-sede
mâncaremultăşidormire.Totaşa,să-şipăzeascăinimadegânduri,sănu
gândeascăînsinecăfacemareşibunlucrupentrucăplângeşilăcrimează.Ci
maimultatunci,cutoatăosârdiasăseroageluiDumnezeu,citindSfintele
Scripturi.Însăcândîivaveniomuluiumilinţăşiplângere,acestea-lvorînvăţa
cesăfacă.

 

10.Zis-aloriarăşibătrânul:fiilor,euamvăzutunfrateoarecareşezândîn
chilialuişiîmpletindcoşurile(rucodeliasa)şicândîiveneaumilinţăşilacrimi,
îndatălăsândlucrul,sesculalarugăciuneşicumsesculaşiîncepeaaseruga,
îndatăfugeauumilinţaşilacrimiledeladânsul.Iardacăşedeajosşiîncepeaa
lucralucrulsăuşilucrândîşiadunagândurile,îndatăîiveneaulacrimileşiiar
sesculalarugăciuneşiiarîitreceaumilinţa.Iarcândluavreocartesăcitească,
cumîncepeaacitiîndatăîiveneaulacrimileşiplângea.Şiatunciazisacelfrate:
bineauzissfinţiipărinţicăplângereaesteînvăţător,căciîlînvaţăpeomtot
folosul.

 

11.Zis-aloriarăşi:fiilor,bătrânulmeuaveaobiceideaseîndepărtatotdeauna
înadânculpustiuluişiacoloîşipetreceaviaţaîntăcereşilinişte.Iareuodată
i-amzis:pentruce,părinte,totdeaunafugidenoişitedepărteziînadâncul
pustiului?Nuestemaibinesătrăieştiaproapedeoameni,caeivăzând
nevoinţataceabună,săsefoloseascăşialţiiiartuveiaveamaimareplatăde
laDumnezeu?Bătrânuli-arăspuns:crede-mă,fiule,cămăcardearficineva
asemeneacumareleproorocalluiDumnezeu,Moiseşivatrăiîmpreunăcu
oamenii,nupoatenicidecumsăsechemefiualluiDumnezeudupădarşisă-şi
foloseascăsufletulsău.EusuntfiualluiAdamşiprecumAdam,părintelemeu,
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văzândroadafrumoasăşibunălagust,n-arăbdatsănuiasăguste,princarea
şimurit,aşasuntşieu,cândvădrodulpăcatului:îndatăîlpoftesc,dincare
luândşigustândmor.Pentruaceeapreacuvioşiinoştrifugeaudinlumeîn
pustie,casă-şiomoarepatimileşipofteledulceţilor,acoloundenuaflau
mâncareacarenaştepoftelepăcatului.

 

12.Zis-aiarăşi:desevadaînsuşiomuldebunăvoiasaspregreutate,scârbă,
supărareşirăbdarepentruDumnezeu,eucredcăpeacelacusfinţiimuceniciîl
vaîmpărtăşiDumnezeu,pentrucăaceagreutateşiscârbăpecareorabdă
cinevapentruDumnezeu,înlocdesângeseprimeşte.

 

13.Zis-aiarăşi:fiilor,precumtotpăcatulpecare-lfaceomul,afarădetrupeste,
iarcelcefacecurvieîntrupulsăugreşeşte,pentrucădintr-însuliese
spurcăciuneaşiîispurcătottrupul,aşaşitoatebunătăţileafarădetrupsunt.
Iarcelceplângepentrumântuireasufletuluisău,acelaîşicurăţeşteşitrupul
său,pentrucălacrimilecareiesdinochiilui,aceleatottrupulşisufletulluiîi
spală.

 

14.Unfratel-aîntrebatpeunoarecarebătrân,zicând:terog,părinte,
spune-mi,cesăfacăomulcasăiseumileascăinimaşisă-ivinălacrimişi
plângere?Bătrânuli-arăspuns:fiule,lacrimileşiplângereavinlaom din
aducereamintedepăcatelesalepecarele-afăcutînviaţasa,înainteaochilor
luiDumnezeuşicăaresădearăspunsÎnfricoşatuluiJudecătorpentrudânsele.
Lafel,celuicevasă-ivinăumilinţăşilacrimi,isecadepurureasăaibă
aducereaamintedesfârşitulşimoarteasa,căpestepuţinăvremearesăiasăşi
săsedespartăsufletulluideticălosultrup,rămânândtrupulcaostricăciune
împuţităspreputreziciune,iarcusufletulvamergegolpringroaznice,
înfricoşateşicumplitelocuri,pânăvaajungeşivasosilaloculundeis-agătit
dupăfaptelesale,aşteptândziuaînfricoşateijudecăţicasă-şiiahotărâtul
răspunsdupăfapte.Asemenea,să-şiaducăamintepurureaîngândde
înfricoşataşigroaznicaziajudecăţii,încaretotneamulomenesc,delaAdam
pânăatunci,vorstagoiînainteaÎnfricoşatuluişiPreaDreptuluiJudecător,
plângândcuamarşiaşteptândrăspunsulcelcuhotărâtăjudecată,oriîn
muncilefoculuiveşnic,oriînveseliavieţiiceleinesfârşite,dupăfapteleluişide
groaznicamânie,mustrareşiurgieaPreaDreptuluiJudecătorşidetrimiterea
ceacuurgiefărădeniciomilostivireşiaruncareaînpedeapsacumplitelorşi
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veşnicilormuncialeîntunecatuluiiad,dincaremunci,dupăaceeanumaieste
nădejdedeieşitvreodată,desfârşitsaudemoarte,căacolonuestemoarte,
nicisfârşitsauslăbireacumplitelormunci,cipedeapsăfărădesfârşit.Să-şi
aducăapoiaminteîngândulsău,derăposaţiisăipărinţi,cumaumuritşiau
putrezit,des-aufăcutţărânăşipământ.Şicumşielpestepuţinăvremeaşase
vafaceşioareundesuntsufletelepărinţilorsăi?Fratelei-azis:secade,părinte,
cauncălugărsăsegândeascălapărinţiisăi?Bătrânuli-azis:deveicunoaştecă
îţivineumilinţăşilacrimi,pentrugândirealarăposaţiităipărinţi,acelgândîţi
estefoartedefolos.Căcidacăîţivinlacrimile,atuncipoţisăleîntorciîncotroîţi
estevoia,oripentrupăcateletale,oripentrualtoarecaregândbun.Acestea,
fiule,secadeagândicelcedoreştelacrimişiplângere,căcidinacestegânduri
vinomuluiumilinţa,lacrimileşiplângerea.Zis-afratele:cuadevărat,aşaeste,
părinte,multm-amfolositacumdepărinteştiletalecuvinte.Zis-aluibătrânul:
eu,fiule,amvăzutunfratecareerafoarteiubitordeostenealăşinevoitor
pentrumântuireasa,însăinimaluieraîmpietrităşinu-iveneaumilinţăşi
lacrimişidemulteorisebăteasingurşisechinuia,pânăcândîşirăneatrupul
şiatunci,deusturimeşidedurere,îiveneaulacrimişiplângere.Iarelîntorcea
altelacrimişiplângereşiplângeapentrupăcatelesale,şiaşaDumnezeul-a
miluitşiels-amântuit.

 

15.Zis-aiarăşibătrânul:fiilor,săştiţicăsmereniapemulţifărănicioosteneală
i-amântuitşimărturisescaceastavameşulşifiulcelrătăcit,carepuţinecuvinte
augrăitcătreDumnezeuşis-aumântuit.Iarostenelileşifaptelecelebuneale
omuluiîlpierd,dacănuvaaveasmerenie,căciostenealaşifaptelecelebunepe
mulţii-autraslamândrieşiaupierit,precumşifariseulacelacareselăudacu
fapteleluicelebuneşisemândrea.

 

16.Zis-aiarăşiunbătrân:vorbaceamultădeiscodirepentrudumnezeireşi
citireaceacumultăcercareacuvintelorcelorpentrucredinţă,usucălacrimile
şigolescumilinţadelaom.Tu,fiule,citeştevieţileşigraiurilesfinţilorşiprea
cuvioşilorpărinţişieleîţivorluminasufletul.

 

17.Zis-aiarăşi:postulsmereştetrupulşiprivegherealumineazămintea,
tăcerealiniştităaduceumilinţăşilacrimi,iarlacrimileşiplângerileîlfacpe
călugărdesăvârşitşifărădepăcate.
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18.OdatăfiindprazniclaSchit,auvenitşis-auadunattoţipărinţiideprin
pustie.Şişezândlamasă,auadusşivincasăledealor,iarfratelecareera
rânduitsădeavinlamasă,umplândunpahar,adatunuiadinpărinţişiacela
uitându-selafrates-amâniatzicând:fiule,terog,nu-midaacelşarpeveninos.
Auzindaceastapărinţii,niciunuln-avrutsăprimeascăvinsăbea,iarcare
apucaserămaiînaintedebăurăcâteunpahar,secăiaufoarteşisedefăimau.

 

19.Unfrateoarecares-amâniatpealtfrateşistândlarugăciune,cereadela
Dumnezeurăbdareşisăiadeladânsulfărădeispită,aceamânie.Rugându-se
astfel,avăzutcaunfumieşinddinguraluişiîndatăi-atrecutmânia.

 

20.Unfrateoarecareflămânzindavrutsămănâncededimineaţăşiseluptacu
gândulsănumănânce,pânănusevorîmplinitreiceasuridinzi.Şiluând
posmagii-apusînapăsăsemoaie,iardacăautrecuttreiceasuridinzi,aşezut
sămănânceşicăutândspremâncarecumarepoftă,fiindfoarteflămând,şi-a
zis:maibineestesămaiaşteptpuţinsănumănâncpânăcesevorîmplininouă
ceasuridinzi.Iardacăs-auîmplinit,s-asculatşiastatlarugăciuneşiatuncia
văzutcuochiiluipevrăjmaşuldiavolcaunfumieşinddesubşervetulcareera
aşternutunde-şigătiseelsămănâncepâine.Şiîndatăi-atrecutfoamea,
scăpândşidelăcomiapânteceluişidenesăturare.

 

21.Unbătrânoarecareerabolnavdemultăvremeşimultezilen-amâncat,nici
n-abăut,iaruceniculluivăzândcăatâteazilen-amâncatnimic,is-afăcutmilă
dedânsulşiîlruga,zicând:terog,părinte,mănâncăceva,câtdepuţinşiţiseva
maideschidegustulşiteveimairăcoridinboală.Şiîndatăfăcândfoc,apusde
i-agătitpuţinămâncare.Căciaveadouăvase:înunulaveapuţinămiere,iarîn
altulpuţinuleidecânepă,pecareîlţineademultăvremepentrucandelăşi
careerarânced,amarşiîmpuţit.Deci,fratelevoindsăiapuţinămierecasă
îndulceascăbucatelepecarelefăcusepentrubătrânulsău,n-aluatseamabine
dincarevassăiaşiînlocsăiamiereagreşitşialuatuleirâncedşiamar,şia
pusînbucatelebătrânuluisăuşiaduslabătrânulrugându-lsăguste.Iar
bătrânulluândodatăşigustând,îndatăacunosutgreşealafrateluişiatăcut,
nezicândnimic.Frateleîlrugacuosârdiesămaigustemăcarodatăsaude
douăori.Însăbătrânulnumaivoiasăguste,zicând:ajunge,fiule.Frateleînsă,
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îlsileasămaiguste,zicând:terog,maigustă,părinte,căfoartebunebucate
ţi-amfăcut.Iatăcăşieuamsămănânccutine.Şiluândculinguraşigustând,
atunciavăzutceafăcutşicăzândlapicioarelebătrânului,i-azis:amarmie,
ce-amfăcut!Iartă-mă,părinte,căţi-amgreşitşin-amştiutşiînlocdemiere
ţi-ampusînbucateuleirâncedşiamarşite-amprăpăditşinumi-aispuscând
ailuatodatădeaigustat,socotindpoate,căeuînadinsamfăcutaceasta,
punândasuprameaacelpăcat.Bătrânuli-azis:nutescârbideaceasta,fiule,că
dearfivrutDumnezeucasă-mipuimiereînbucate,mieremi-aifipus,iar
acum,ceavrutDumnezeu,aceeami-aipus.Şiaceastazicândbătrânul,îndată
s-asimţitdesăvârşitsănătosşisculându-sedinpatullui,amulţumitlui
Dumnezeu,mângâindu-lşipeuceniculsău.

 

22.UnfrateamerslamunteleFeremului,launoarecarebătrânmarecuviaţa
şifoarteiscusitcufaptebune.Închinându-sedupăobicei,l-aîntrebatzicând:ce
voiface,părinte,căciîmipieresufletul?Bătrânulazis:pentruceîţipiere
sufletul?Fratelei-arăspuns:cânderamînlume,înviaţamirenească,foarte
multposteam,rugăciunişiprivegherifăceam şimultărâvnăsufletească,
umilinţăşilacrimiaveam,iardacăm-amlepădatdelumeşim-amfăcutcălugăr,
niciunadinacelebunătăţinuvădînmine.Bătrânuli-azis:sămăcrezi,fiule,că
acelebunătăţicare-mispuseşicălefăceaicânderaimirean,toatepentru
mândriaşilaudaoamenilorlefăceai,căciaveaiîndemnătorspreelepecelceîn
tainăseluptacutineşiacelefaptealetalenuerauprimitedeDumnezeu.
Pentruaceeadiavolulnutebăgaînseamă,niciîţistaîmpotrivăcurăzboi,casă
iasporireata.Acumvedecăaiieşitcalarăzboi,asupraluişipentruaceeaşiel
seînarmeazăasuprata.MaiplăcutşimaiprimitesteluiDumnezeuunpsalm
ce-lveicitiacumcusmerenie,decâtomiedepsalmipecare-iciteaiînviaţa
mireneascăcumândrie.Zis-aiarăşifratele:eu,părinte,acumnicisăpostescnu
potşitoatelucrurileşifaptelebunes-auluatdelamine.Bătrânuli-azis:frate,
îţiajungeceai,rabdăcumulţumireşiteveifolosi.Iarelţineatotuna,zicând:
cuadevărat,părinte,pierdutestesufletulmeu.Atuncibătrânulaînceputa-i
ziceluiaşa:crede-mă,frate,cănuvoiamsă-ţizicceleceţi-amzis,casănu-ţi
slăbeascăgândul,căcitevădfoarteînşelatdevrăjmaşuldiavolşieştiaruncat
întrândăvieşiîndeznădăjduire;ciascultăsfatulmeuşilasăpărereapecareo
aicăvieţuiaişifăceaibinecânderaiînviaţamirenească,devremecetoate
acelefaptealetaledinviaţamireneascăeraupentrumândrie,precumşia
fariseuluiaceluiacarepentrubunătăţileluicelecumultămândrieisepăreacă
estemaiplăcutdecâttoţioameniiluiDumnezeu,şicuaceapărere,amândriei,
şi-apierduttoateostenelile.Iartuacumsmerindu-teînaintealuiDumnezeuşi
părându-ţi-secănufaciniciofaptăbunăînainteaLui;aceastăsmerenie,fiule,
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îţiajungepentrumântuireasufletului,caşivameşulcareniciobunătatenu
făcuseşicuosmereniecaaceastas-aîndreptat.CămaiplăcutluiDumnezeu
esteomulpăcătosşileneşşicuinimaînfrântăşismerită,decâtcelceface
multebunătăţişiseînalţăîngândulsău,socotindu-se,cămaiplăcuteste
înaintealuiDumnezeu.Acesteaauzindfratele,aluatmarefolosinţăşimultă
mângâieresufletuluisăuşis-aînchinatbătrânuluipânălapământ,zicând:să
ştii,părinte,căastăzimi-aimântuitsufletul,şiaşas-adusmulţumindlui
Dumnezeu.

CAPITOLULV

ÎNTRUPOSTŞIÎNFRÂNARE,NUNUMAIDEBUCATE,CIŞIDEALTE
PATIMIVĂTĂMĂTOAREDESUFLET

1.Zis-aunbătrân:uniioamenisuntdinfirealortăcuţiposomorâţişinugrăiesc,
nicivorbescmult,cităcereaaceloranucâştigădar.Alţiisunttăcuţipentru
laudaşislavaomenească,şiaceianusefolosesccunimicdintăcerealor.Iar
alţiisunttăcuţipentruDumnezeuşiaceastaestecuadevăratfaptăbunăşi
dobândescdardelaDumnezeu.

 

2.Nespuneanouăunucenicalunuibătrân,desprebătrânulsău,cădouăzeci
deaninus-aculcatsădoarmăşidormirealuieraşezândpeunscăunaş,
lucrândlucrulsău,iarmâncarealuieraladouăzile,uneorilatreişichiarla
cincizile.

 

3.Încănespuneanouăşiaceasta,zicând:într-unadinzile,neciteamnoi
praviladupăobiceiîmpreunăcubătrânulmeu,şicitindeupsalmii,amgreşitşi
amsărituncuvântdintr-unpsalmşin-ampriceput.Dupăceamsăvârşitslujba,
mi-azisbătrânul:eu,fiule,cândîmifacpravilaşirugăciunea,atuncimisepare
căardefocsubmineşinupoatesăumbleminteaşigândulmeuîncoaceşi
încolo.Ţieundeîţieraminteaşigândultăucândciteaipsalmii,deaitrecutun
cuvântdinpsalmi?Nuştii,căînvremeacândîţifacirugăciuneaînaintealui
DumnezeustaişicuÎnsuşiDumnezeugrăieşti?
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4.Unbătrânoarecares-aîmbolnăvitdeoboalăfoartegreaşicurgeasângedin
lăuntrulluiiarunuifrate,făcându-i-semilădedânsuli-afiertpuţinămâncare
şiaducându-il-arugatsămănânce,zicând:rogu-te,părinte,gustăşimănâncă
puţindinaceastămâncare,căţi-amadusşipoateosă-ţifiedefolos.Bătrânul
căutândladânsul,i-azis:Domnulsă-ţiprimeascădragostea,frate,daradevăr
zicţie,căaşvreasămălaseDumnezeuaşa,înaceastăboală,chiarşipânăla
treizecideani.Şin-avrutsăguste.Iarfratelemirându-sedeaceastărăbdarea
aceluibătrân,s-adusluândmultfolos.

 

5.Unbătrânoarecare,pustnic,seînfrânasănubeaapăpatruzecidezile,şi
cânderacăldurămare,îşispălapaharulceldebăutapăşiumplându-lcuapăîl
puneaînainteasa.Odatăl-auîntrebatfraţii,zicând:decefaciastapărinte,că
deapăposteştişinubei,iarpaharulîlumplicuapăşi-lpuiînainteata?
Bătrânulle-arăspuns:pentrucavăzândpaharulplincuapăînainteameamai
multăseteşipoftăsă-mifie,şisămăsilescsăpătimescşisărabd,camaimultă
platăsăiaudelaDumnezeu.

 

6.Nespuneaunbătrân,zicând:fiilor,euampetrecutînadânculpustiuluicu
alţipărinţişaptezecideani,postind,şimâncareanoastrăacolonueraalta
decâtlegumeşipuţinefinice(curmale).

 

7.Zis-aunbătrân:fraţilor,îmbuibareapânteceluiestemaicacurvieiiarpostul
şiînfrânareaestebogăţiasufletului;deciaceastasănesilimsăocâştigămcu
smerităînţelepciune,păzindu-nedemândrie,plăcereşidelaudaoamenilor
careestemaicatuturorrăutăţilor.

 

8.Zis-aiarăşi:fiilor,bineestea-lsăturapecelsăracşiflămândşiaşasă
posteşti.

 

9.Zis-aiarăşi:fiilor,trebuiecanoimaimultcucuvinteleceledumnezeieştisă
nehrănimşicuînvăţăturilesfinţilorpărinţisăprăznuim,nunumaipântecele
să-lhrănimşisă-isăturămşidesufletsănupurtămgrijă,ciduhovniceştesă
prăznuimveselindu-ne.
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10.Spuneaupărinţiidespreunbătrânînduhovnicitcaretrăiaînlavra
părinteluiPetru,căaşezutîntr-opeşterăcincizecideani,şiînaceianinici
pâinen-amâncat,nicivinn-abăut,cinumaipâinedetărâţe,detreioripe
săptămână.

 

11.Unsihastruoarecaretrăiaînadânculpustiuluidetreizecideani.Mâncarea
luieraoburuianăoarecare,cecreşteaînaceapustie.Maitârziuaînceputa
gândişiagrăiînsine,zicând:înzadarmănecăjescdeatâţiaaniaici,înaceastă
pustieşinumănâncdecâtaceastăburuianăşiniciodescoperiresauvedenieîn
vissauaieveanuvăd,sauniciominunen-amfăcut,precumfăceaualţipărinţi
înaintedemine.Cimaibinesălasaceastăpustiefărădeniciunfolosşisăiesîn
lume,căşiacolocelcevreasăsemântuiască,semântuieşte.Aceastagândindel
şivroindsăplecedinpustieînlume,is-aarătatîngerulDomnuluişistându-i
înainte,i-azis:cevreisăfaci,bătrânule?Pentruceprimeştiîninimataacele
gândurişisfaturivrăjmaşe?Adică,pentrucănufaciminuni,săieşiînlume?
Darceminunemaimaredecâtaceastadoreşti,cădeatâţiaanitrăieşti,aiciîn
aceastăpustieşiDumnezeutehrăneşte,teîntăreşte,tepăzeşteşinimicnu-ţi
lipseştecaşiunuiadinlavră?Deci,pentrucetesupuisfatuluivrăjmaşului?De
acumsănutemaisupuigândurilorşisfatuluivrăjmaşşişeziaici,înacestloc
pânălasfârşitultău,şiteroagăluiDumnezeucasă-ţideasmerenieşirăbdare!
Iarelfiindîntăritdesfatulîngerului,apetrecutacolotoatăvremeavieţiisaleşi
s-amântuit.

 

12.Zis-aunbătrân:devreisăvorbeştidegreşealaşipăcatulvreunuifrate,
socoteştecădeveicredecăîlveiîndreptapeel,sauîlveifolosipealtul,atunci
săgrăieşti,iarînaltchipdeveivorbi,adicăcurăutatenumaicasă-lmustrişi
să-idescoperi,să-iarăţigreşealaşipăcatulluiînainteaaltora,săştiicănuosă
scapidedumnezeiascacertare,cişitusingurînaceeaşigreşealăşipăcat,sau
într-altulmairăuveicădea,părăsindu-teajutorulluiDumnezeuşidealţiifiind
mustrat,teveiruşina.

 13.Zis-aunbătrânoarecare:fiilorşifraţilor,săînţelegeţişisăştiţitoţi,cănici
unadinfaptelecelebunenuesteaşadeiubităşiplăcutăluiDumnezeu,şide
niciunanusebucurăDumnezeuaşademult,caatuncicândseîntâmplă
omuluisăcadăînvreoscârbăoarecare,oriîncechiparfi,iarelcumulţumire
rabdăbucuros,pânălasfârşit.Lafelşidelacelceestebolnavcutrupulsău,nu
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cereDumnezeu,nicicearcădeladânsulpost,înfrânarelamâncareşibăutură,
saualtăostenealădenevoinţăatrupului,decâtrăbdare,mulţumităşi
rugăciuneduhovniceascăşisă-ifieminteaşigândulpururealaDumnezeu.Iar
postulşiostenealatrupeascălefaceomulpentruînfrânareazburdărilor
necuratelorpofteşiapatimilortrupului,căciboalatrupuluiestemaipresusşi
maitaredecâtpostulşidecâtoricealtănevoinţăşiostenealăatrupului.Pentru
aceastadelabolnavnusecere,nicisecearcăpost,înfrânareşialteosteneli,ci
datorialuiestesămulţumeascăpururea,cuosârdieşicutoatăinimalui
Dumnezeu,rugându-sesă-idearăbdare.

 

14.Zis-aunbătrânoarecare:sebucurăcălugărultânăr,cândseapropieziua
vreunuipraznic,ştiindcăatunciosăsepunălamasămaibunebucate,iarcelui
ceesteadevăratcălugăr,mâncareaceamaibunăşibăuturaluisuntumilinţaşi
lacrimile.

 

15.Zis-aunbătrânoarecare,uceniculuisău,învăţându-l:fiule,păzindu-te,
poartăgrijăcaniciodatăsănuiasăcuvântrăuşinecuviosdingurata.

 

16.OdatăpreotulSchituluiamerslaarhiepiscopulAlexandrieipentruo
trebuinţăbisericească.Dacăs-aîntorsşiavenitlaSchit,îlîntrebaufraţii,
zicând:cumaiumblat,avvo?Ceaivăzutînoraş?Răspuns-alor:eu,fraţilor,altă
faţădeomn-amvăzutîncetate,decâtpearhiepiscopul.Iareiauzindaceasta,
seminunauşidupăacestcuvântalluiauînceputtoţifraţiifoartetareapăzi
acelobicei,adicăa-şipăziochiilordevederilenefolositoare.

 

17.Unfrateoarecareaveaosorădupătrup,careeracălugăriţăîntr-o
mânăstiredemaicişiauzindelcăs-aîmbolnăvitsoraluişiurmasămoară,a
merssăocercetezedeboalaei,fiindcăn-ovăzusedemultăvreme.Eaînsă
fiindfoarteînţeleaptăşicuvioasă,sepăzeasănuvadăniciodatăbărbatcuochii,
nunumaistrăini,darnicipefrateleei,nuvoiasă-lvadă.Decisurorilei-auspus
căavenitfrateleeişiaşteaptălapoartă,vrândsăintreînmânăstire,s-ovadăşi
s-ocercetezeînboalaei.Eaauzindcăavenitfrateleeicuatâtadorinţăsăo
vadăalăcrimatşiasuspinatdininimăşichemândpeosorăcareeramai
bătrânăşifoarteînţeleaptăşicufricaluiDumnezeu,arugat-osămeargăafară
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lapoartamânăstirii,undestăşiaşteaptăfrateleeişisă-ispunăaşa:aceste
cuvinteţi-aspusţiesorata:preadulceleşipreadoritorulmeufrate,pentru
ostenealaceaifăcutdeaivenitaici,dorindsămăvezişisămăcercetezipe
mine,sorata,DomnulDumnezeulnostrusă-ţiplăteascăcudarulşimila
bunătăţiiSale.Iar,casămăvezicuochităiaici,înacestveac,deniciunfolos
saumângâiereadevăratănuneestenouă.Cimergi,frate,şiteîntoarcecupace
lachiliataşifiiîngăduitorşinevomvedeaînveaculviitor,undeestebucuriaşi
mângâiereaceaadevărată.Acesteaauzindel,s-aîntorsşiavenitcumultfolos
cumaremângâiereşinădejdelachilialui.

 

18.Spuneaunfratecăumblândprinniştemunţimari,agăsitunbătrânîn
vârfulunuimunteînalt,avândchiliebună,zidităşifăcutădinpiatrăşi
acoperităculespezilateşioogradăîmprejurulchiliei,undeseaflaunizvorde
apăcurată.Şi-mispuneamieacelbătrân,zis-afratele,căis-auîmplinitlui
cincizecideanidecândnus-apogorâtdinvârfulaceluimunteînalt,iarhrana
luieraurădăcinileşiburuienilecarecreşteaupevârfulmunteluişibăuturalui
apădeizvor.

 

19.Aufostdoifraţicarevieţuiauaproape,iarunuldineibăgaînascunspâine
înpâinilecelecincialeceluialt,saualtcevabăgaîntainăînlucrurileceluilalt
fratedeaproape.Acelaînsănepricepând,semiracăseînmulţescalelui.Într-o
zivenindînpripă,l-aprinsfăcândacesteaşiaînceputasecertacuelzicându-i:
cuceletrupeştialetaleaifuratceleduhovniceştialemeleşicereadelael
făgăduinţăsănumaifacămaimultaceastaşiaşal-aiertat.

 

20.Aupovestituniidespreunbătrâncăapoftitodinioarăsămănânceo
smochinăşiluând-oaspânzurat-oînainteaochilorsăişisemunceacăindu-se,
căavenitînpoftire,nebiruindu-sedepoftă.

 

21.Sepovesteaşiunlucrucaacesta:eraunbătrânmareşivăzătorcuminteaşi
s-aîntâmplatcaelodatăsăşadăcumaimulţifraţilamasăşicândmâncauei,
luaamintebătrânulcuduhulşivedeacăuniimănâncămiere,alţiipâine,iar
alţiibaligă.ŞiseminunaşiserugaluiDumnezeu,zicând:Doamne,
descopere-mitainaaceasta,căaceleaşibucatefiindpusepemasăînaintea
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tuturor,cândmănâncăsevădaşaschimbate.Şii-avenitluiglasdesus,zicând:
ceicemănâncămiere,suntceicecufrică,cucutremurşicubucurie
duhovniceascăşedlamasăşineîncetatseroagăşirugăciunealorcatămâiase
suielaDumnezeu.Ceicemănâncăpâine,suntceicemulţumescpentru
împărtăşireacelordăruitedelaDumnezeu,iarceicemănâncăbaligăsuntcei
cecârtescşizic:aceastaestebună,aceastaesteputredă.Decinutrebuiesă
zicemacesteasauaşasăsocotim,cimaivârtossăproslăvimpeDumnezeuşi
laudesă-iînălţămLui,casăseplineascăcuvântulcelzisdeApostol:oride
mâncaţi,oridebeţi,orialtcevadefaceţi,toatespreslavaluiDumnezeusăle
faceţi.

 

22.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:iată,măducundevacufraţiişine
punenouăînaintesămâncămşipoatefraţii,oripentruînfrânare,oridupă
masăfiind,nuvoiescsămănânce,iarmieîmiestefoame.Cevoiface?Şii-a
răspunsbătrânul:dacăţieîţiestefoame,iaamintelaceiceşedcâţisunt!
Socoteşteşicelepuseînainteşiparteacesocoteşticăţisecuvineţie,aceasta
mănânc-oşinu-ţiesteţiegreşeală;trebuinţataţi-aiîmplinit.Iardeteveibirui
şiveimâncamaimult,aceastaîţiesteţieprihană.

CAPITOLULVI

PENTRUMULTEFELURIDEPATIMIŞIRĂZBOAIEALECURVIEI,CESE
RIDICAASUPRAROBILORLUIDUMNEZEU

1.Launfrateoarecares-aridicatdraculcurvieicumareşiiuterăzboiasupra
lui,atâtdemult,încâtardeacafoculînfierbântareanecuvioasăîntrupulsău.
Iarelseîntăreaşiseîmpotriveaatâtdetare,încâtnicigândulsăunu-llăsasă
se abată spre acea necurăţie.Şiaşa,multă vreme luptându-se şi
împotrivindu-seaceluirăzboidiavolesc,cudarulluiDumnezeuabiruitşia
fugitdeladânsulacelrăzboi,neputândnimicsă-ifacăîmpotrivarăbdăriilui.Şi
îndatăasimţitstrăluciredeluminăsufleteascăîninimă.

 2.Azisunbătrâncătreunfrateceerasupăratdecurvie:frate,audoară
dormindvreisătemântuieşti?Du-te,lucrează,osteneşte-te,cautăşiveiafla.
Privegheazăînrugăciune,bateşiţisevadeschideşiaşaDomnulDumnezeu,
văzândsilinţaşirăbdareata,îţivadabiruinţăasupraacesteiispite!
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3.Zis-aunbătrâncărăzboiulcurvieiînacestchipeste:caşicumartrece
cinevapelângătârgsaupelângăcârciumă,şitrecândîivaveniluiînnas
mirosulfierturilorşiafeldefeldefripturi.Deci,desevabiruişisevasupune,
caomuscă,acelormirosuri,elîşivalăsadrumulsău,sevaabateacoloşiva
mâncapânăsevasătura.Iardenuvabăgadeseamăşinuvavreasăseabată
sămănânce,măcardeîişivormirosibucateleacelea,eltaceşitreceşiîşi
păzeştecalea,scuturându-şigândulcelspurcatdininimă,rugându-selui
Dumnezeuşizicând:Doamne,IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,ajută-mi
mieşiizgoneştepevrăjmaşiiceseluptăcumine!Aceastasăîţifieîmpotrivaa
toategândurilevrăjmaşeşiaşavorfugidelatine.

 

4.Unfrateoarecare,fiindsupăratdegândurileceledinpoftacurviei,amersla
unbătrânmareşil-arugat,zicând:rogu-te,părinte,fărugăciuneluiDumnezeu
pentrumine,cămăsupărăfoarterăzboiulcurviei,şipentrurugăciuneasfinţiei
talemăvaizbăviDumnezeudeaceasupărare!Răspuns-aluibătrânul:bine,
fiule,voifacerugăciune.ŞiaşabătrânulaînceputaserugaluiDumnezeu
pentrudânsul,iarfrateles-aduslachilialui.Şidupăcâtevazileiaravenit
fratelelaacelbătrân,jeluindu-secănusepoateizbăvideaceasupărareşi
rugându-lsăseroagecudeadinsulluiDumnezeupentrudânsul.Iarbătrânul
iaraînceputaserugaluiDumnezeupentrudânsul,zicând:Doamne,arată-mi
miefaptaacestuifrateşideunde-ivineluiaceadeznădăjduireşilucrare
diavoliceascăîntr-însul,căm-am rugatŢiepentruelşinus-aizbăvitde
supărare.ŞiDumnezeui-adescoperitluipeacelfrateşil-avăzutpeelşezând
şiduhulcurvieiaproapededânsulcucareglumeaşirâdeaşisemângâia.Pe
îngerulluiîlvedeastânddeparteşimâniindu-sepeelpentrucănualergala
ajutorulluiDumnezeu,ciseîndulceacunecuvioaselesalegândurişitotgândul
şi-ldaspremângâiereavrăjmaşului.Şiapriceputbătrânulcăparteafratelui
estepricinarăzboiuluisăuşichemându-i,i-azis:fiule,euamcunoscutcă
pricinaaceluirăzboieştituînsuţi,pentrucăteîndulceştişitemângâişite
dezmierzicuacelegândurispurcatepecareînsuţidevoiatalegândeştişile
primeşti.Şiaşal-aînvăţatcum săseîmpotriveascăşisăsteaîmpotriva
gândurilorsale.Iarfratele,multfolosindu-securugăciuneabătrânului,amers
lachiliasa.
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5.Unbătrânoarecare,l-avăzutpeuceniculsăucăestefoartesupăratşinecăjit
dedraculcurviei.Şii-azislui:fiule,vreisă-lrogpeDumnezeusădepărtezede
latineşisătepărăseascăacelrăzboi?Iarelazis:banu,părinte,cădemă
supărăşimănecăjeşteacelrăzboişimăostenescmuncindu-mă,darvăddin
ostenealăroadarăbdăriiîntrumine.Pentruaceastamaivârtosteroagăpentru
mine,părinte,să-mideaDumnezeurăbdarecasăpotpurtacumulţumire
aceastăispită.Zis-aluibătrânul:acum,fiule,amcunoscutcăeştiînsporireşică
măîntreci.

 

6.EraînSchitunfrateoarecarefoartesilitorşinevoitorspremântuireasa.
Acestuifratei-aadusvrăjmaşulîngândaducereaamintedeofemeiefoarte
frumoasăpecareovăzuseînEgiptşiîlsupăragândulcuaceafemeieşiavea
pururearăzboimareşisemuncea.Apoi,dupăiconomialuiDumnezeu,avenit
laSchitunfratedinEgipt.Şiîntrebându-lpeelfraţiiuneleşialteleşiceveste
aredinEgipt,întrealtevorbe,elaspusşiaceasta:cutarefemeieacutăruioma
muritşiaceastaerachiarfemeiapentrucareavearăzboiacelfrate.Iarfratele
auzindcăamuritfemeialacarepurureaîieragândul,muncindu-lpoftacurviei,
s-abucurat.Şisculându-se,amersînEgiptlaloculundeeraeaşidacăaajuns
acolo,agăsituncopilaproapedemormântulundeeraîngropată.Chemându-l
peacelcopil,l-aîntrebatzicând:fiule,ştiiundeesteîngropatăcutarefemeie?
Zis-acopilul:ştiu,părinte,căamfostşieuacolocândauîngropat-o.Zis-alui
fratele:dacăştii,fiule,undeesteîngropată,tepoftescdarsămergicumine
să-miarăţimormântuleipentrucasăfacorugăciunelamormântcăeami-a
fostrudenie!Şiamerscopilulcudânsulşii-aarătatmormântulei.Iarela
aşteptatpânăs-afăcutseară.Şidacăaînoptat,s-aapucatşiadezgropatpe
aceafemeieşiluândştergarulaştersputrejuneatrupuluieicelîmpuţitşi
astupândiarăşimormântulcuţărână,s-aîntorslachilialui.Iarcândîiveneau
gânduridepoftăspurcată,elscoteaacelştergarcuspurcăciuneaşiîlpunea
înainteaochilorsăi,zicândînsine:iată,ticăloase,poftacaredoreşti,
îndulceşte-tedar!Şiaşaseluptacuspurcatelegânduri,pânăcânds-aluatşis-a
depărtatdeladânsulacelrăzboi.

 

7.Doifraţiaumersîmpreunălauntârg,casă-şivândălucrulmâinilorlorşi
dacăauintratîntârg,s-audespărţitunuldealtul.Iarunulcumeşteşugulşi
îndemnareadiavolului,s-aînşelatşiacăzutînpăcatulcurviei.Dupăaceea,
aflându-lpeelfratele,i-azis:sămergem,frate,laloculşichiliilenoastre.
Acestaazis:eu,frate,astăzinuvoimergecutine.Iarfrateleauzindacelcuvânt,
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s-aminunatşil-aîntrebatzicând:pentruce,frate,zicicănuveimergecumine?
Elaoftatşii-aspus,zicând:eu,frate,dupăcete-aidustuşite-aidepărtatde
mine,amcăzutcuofemeieînpăcatulcurvieişideaceeanuvoimergeacumcu
tinelachiliamea.Frateleauzindacesteaşivăzându-lfoartemâhnit,scârbitşi
deznădăjduitşivrândcasă-iscoatăsufletuldinpieireadeznădăjduirii,i-azis:
frateşieudacăm-amdespărţitdetine,amcăzutînacelaşipăcat.Pentruaceea
dar,frate,sămergemdegrabălachiliilenoastreşicuosârdiesănepocăimşi
Dumnezeunevaiertagreşealaşipăcatulnostru.Şiaşa,ascultândfratele,a
merslachiliasaşimergândlabătrânul,şi-aumărturisitamândoiîmpreună
căderealorînpăcatulcurviei.Iarbătrânulle-adatcanondepocăinţă;şi
amândoi,cudragosteprimindcanonul,serugauluiDumnezeuunulpentru
altul.VăzândDumnezeusilinţaşiostenealapecareofăceafratelecelcenu
căzuseînpăcatpentrudragosteaşimântuireafrateluisău,pestepuţinezilei-a
iertatpăcatul.Şil-aînştiinţatDumnezeupebătrânul,căpentrumultadragoste
afrateluicen-agreşit,s-aiertatpăcatulceluiceagreşit.Iatăfraţilor,azis
bătrânul,aceastaestedragosteaceaadevărată,casă-şipunăcinevasufletul
săupentrumântuireafratelui.

 

8.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cevoiface,avvo,cămăsupără
purureagândurilecurvieişinu-midauodihnănicimăcarunceasşipentru
aceastamarescârbăaresufletulmeu!Răspuns-aluibătrânul,zicând:fiule,
doctoriaacesteiboli,adicăagândurilorspurcate,esteaceasta:cândveisimţi
că-ţiseamănădiavolulgândurispurcateîninimă,nuleprimi,nicinulelăsasă
înceapăaseînrădăcinaîninimata,ciîndatămută-ţigândultăulaoricealt
lucruşiaşanuvorputeaprinderădăcinăgândurilevrăjmaşului.Iardeveilăsa
câtdepuţinşinu-ţiveimutagândulîntr-altăparte,laaltlucruoarecare,atunci
acelgândspurcatîndatăprinderădăcinăşiîncepepoftanecurăţiei.Căci
obiceiulvrăjmaşuluidiavolaşaeste:aruncăgândurinecurateşileseamănăîn
inimanoastră,însănunesileştespresăvârşirearăutăţii,cinelasăînvoia
noastră,orisăprimimgândurileşisfaturilelui,orisănuleprimim.Zis-a
fratele:darcevoiface,părinte,căeusuntfoarteneputinciosşinupotsăstau
împotrivaspurcatelorgânduri?Răspuns-abătrânul:păzeşte-te,fiule,pricepeşi
cunoaştegândurileşisfaturilevicleanuluivrăjmaş;carecândleveisimţi
semănându-seîninimata,nulerăspunde,nicinuzăbovicudânsele,ciîndată
scoală-teşiteînchinăluiDumnezeupânălapământ,rugându-teaşa:Doamne,
IisuseHristoase,FiulluiDumnezeu,ajută-mişimămiluieşte,pemine
păcătosul!Zis-aluifratele:eu,părinte,aceastamăsilescşiozic,darnusimt
folosşiumilinţăîninimamea,fiindcănuesteînlimbanoastrăaceastă
rugăciuneşinuînţelegcezicşicemărog.Zis-aluibătrânul:fiule,nuteîndoi
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deaceasta,cănuestepelimbataşinuînţelegicezici,sileşte-tecutot
dinadinsulşizi-oşiDumnezeuîţivaajutaţie.CăciprecumazisavvaPimenşi
alţimulţisfinţipărinţi,căşidescântătoriicaredescântauşicheamăşerpiişivin,
niciaceianuînţelegcezic,căciaceldescântecnu-lzicînlimbalor,însăauzind
descânteculvinşisesupun,căînţelegputereaacelorcuvinte.Aşaşinoi,fiule,
măcardenusuntînlimbanoastrăacesteaşinuleînţelegem,însădraciiauzind
căzicemnoicuvinteleşiînţelegândeiputerealorfugşisedepărtează.

 

9.Doifraţidintr-omânăstire,fiindfoartesupăraţişibiruiţiderăzboiulşipofta
curviei,neputândsămaisufereacelfocşirăzboiîntrupullor,s-ausfătuit
împreunăşiieşinddinmânăstire,s-auduslaţarălaunsat,şis-auînsuratşi
trăiaucusoţiileloraproapeunuldealtul.Iardupăcâtăvavreme,aînceput
amândoruraaleveniurâciune,simţire,cunoştinţă,căinţăşiumilinţăîninimi.
Şiaşaauînceputiaramândoiasesfătui,zicând:frate,ce-amcâştigatşicefolos
amdobânditnoi,căne-amsupusspurcateipofteşipatimitrupeşti,lepădând
sfântulcinîngerescşivenindînaceastăspurcatăviaţădupăcarevommergeîn
muncileceleveşnice?Deci,frate,sălăsămsoţiileşisămergemiarăşiînpustie,
sănepocăim.IarDumnezeuvăzândcăinţaşipocăinţanoastră,îşivafacemilă
denoişinevaierta,precumşipealţimulţipăcătoşicâţis-aupocăit,i-aiertatşi
i-amiluit.Acesteasfătuindu-seeişiînvoindu-seşiaşatăinuindu-sedesoţii,
le-aulăsatşiauvenitînpustielamânăstireadincareieşiserăşicăzândcu
umilinţălapicioarelepărinteluilor,l-aurugatsă-iprimească,mărturisindu-şi
cădereaşipăcatullor.Iarpărintelevăzândcăinţaşiumilinţalor,făcându-i-se
milădedânşii,i-aprimitşile-adatcanondepocăinţăşideiertare.Aporuncit
iconomuluisăusă-ipunălaînchisoareunandeplinneieşiţi,lalocurideosebite
unuldealtulşisăledeamâncareşibăuturăpâineşiapăamândoruraîntocmai.
Iardacăs-aplinitanulînchisoriişialcanonuluilor,aporuncitpărinteleşii-a
scosdelaînchisoare.Şiunuleragalbenlafaţăşiuscatcachipulmortului,iar
celălalteraveselşiluminatlafaţăcaşicumarfifostlaomaredesfătarede
carelucrufoarteseminunaufraţii,ştiindcăpâineşiapălisedăduse
amândoruralafel.Şil-auîntrebatpecelgalbenşiuscatlafaţăsăspunăcum
trăiaşicefăceaşicegânduriîlluptaupeelşezândlaînchisoare.Iarelle-aspus,
zicând:eu,fraţilor,altegândurinuaveam,decâtmăgândeam larăutăţile
faptelorpecarele-amfăcutşilaveşnicelemuncişidefricaaceeamis-alipit
trupuldeoase.Dupăaceeal-auîntrebatşipecelălaltzicând:iartucegândeai
şezândlaînchisoare?Răspuns-aloracelazicând:eunugândeamaltceva,fără
numaimulţumeamşislăveampeDumnezeucăm-amiluitşim-ascosdinviaţa
ceaspurcatăşim-aizbăvitdinrobialumeascăşidemuncileceleveşniceşiiar
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m-aadusînviaţăşicinulîngeresc.Şiaucunoscutpărinţiicăamândoiaufăcut
întocmaipocăinţalorcătreDumnezeuşiaşas-aumântuit.

 

10.EraunpărintebătrânînSchitşicăzândîntr-oboalămare,îislujeaului
fraţii.Iarelvăzândcăpurureaseostenescşisenecăjescfraţiipentrudânsul
slujindu-ilaboală,s-asfătuitînsine,zicând:decâtsăseosteneascăşisăse
necăjeascăfraţii,slujindu-mimielaboală,maibinesămergeuînEgipt,lao
rudenieoarecareamea.Deci,gătindu-seel,voiasămeargăaşabolnavprecum
era.AvvaMoiseşicualţipărinţiîlsfătuiauzicând:lasă-te,părinte,numergeîn
Egipt,căciveicădeaîncurvie!Iarelauzindacestea,s-asupăratpeeizicând:
darnuvedeţicăzilelevieţiimeleautrecutpesteoptzecideanişitrupulmeu
s-aveştejitşiaamorţit?Cum gândiţişigrăiţiacesteadespremine?Şi
neascultândsfatulpărinţilor,aplecatşiamersînEgipt,larudenialui.Şiauzind
dedânsuliubitoriideHristoscreştini,îiaduceauhranăşiceleceîitrebuiau.
Auzindşiofecioarăoarecare,iubitoaredeHristosdevenireaaceluipărinte,s-a
bucuratfoarte;pentrudragostealuiHristosveneaaceafecioarădemulteorila
dânsulşi-islujeacaunuipărintebătrânşisfânt.Dupăcâtăvavremes-aridicat
dinboală,iardinlucrareaşimeşteşugireaşiînşelăciuneadiavolului,s-a
poticnitşiacăzutcuaceafecioarăînpăcatulcurviei,şiîndatăaluateaşia
zămislitînpântece.Oameniivăzând-ocupântecelemare,auadus-ola
judecătorşijudecătorulaîntrebat-ocucineagreşitşicineestecelcea
stricat-o.Iareaaspus,zicând:sihastrulcelbătrândecareaţiauzitcăavenit
bolnavdelaSchit,acelam-astricat.Judecătorulauzindaceastadespreacest
părintebătrânşisfânt,n-acrezut-o.Bătrânulînsăauzindcăachemat
judecătorulpefatăşiaîntrebat-ocucineagreşitşicineastricat-o,aspuseacu
cineagreşitdarn-aucrezut-o.S-asculatelsingurşis-aduslajudecătorşia
spuselînsuşişiamărturisitpăcatulluiînainteatuturor,zicând:cuadevărat,
euamfăcutacestpăcat,euamgreşit,euamstricataceastănevinovatăfecioară,
eusuntvrednicdepedeapsă,iareaestenevinovată.Civărog,dacăvanaşte
prunculceestezămislitîntr-însa,să-lţinăşisă-lpăzeascăpânăîlvaînţărcaşi
dupăceîlvaînţărcasămi-ldeamieşieasărămânănevinovatăşifărănicio
grijă.Atunciazisjudecătorulcutoţiîmpreună:bineaizis,părinte,aşasăfie!Şi
aşaaşifăcut.Căcifataanăscutpruncdepartebărbăteascăşil-aţinutpânăl-a
înţărcat,iardupăcel-aînţărcat,l-adusşil-adatlui,fiindcăaaşteptatşiel
acolopânălaaceeavreme.Dupăcei-adatprunculşiavenitvremea
prazniculuiSchitului,s-asculatşiaplecatdeacololuândprunculcusineşia
venitlaSchitînziuapraznicului,fiindadunatămulţimedepărinţişioameni.
Intrândînbisericăcucopilulînbraţes-aînchinatpărinţilorcuglasmare,
zicând:iertaţi-mă,părinţisfinţi,căeuamcălcatporuncavoastrăşinuv-am
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ascultatcândmăsfătuiaţisănuiesînlumecăvoicădeaîncurvie.Iată,acesta
esterodulneascultării!Păziţi-vă,fraţilorşivărugaţiluiDumnezeupentru
minepăcătosul,căeuiată,acumlabătrâneţelemeleampătimitaceasta.Iar
părinţiiauzindşivăzândaceasta,auplânstoţişis-aurugatluiDumnezeu
pentrudânsul.El,dupăceaieşitdinbiserică,amerslachillialuişiiarăşiapus
începutbunvieţiisale,rugându-seluiDumnezeu,căindu-seşiplângândîn
toatezilele.

 

11.Unfrateoarecareerasupăratfoartededraculcurvieişipatruduhuri
necurateseluptaucudânsul,închipuindu-seînchipulunorfemeifrumoase.
Patruzecidezilel-auluptatpeel,vrândsă-lînşeleşisă-lspurce.Iarel
îmbărbătându-sevitejeşteîmpotrivapatimii,arămasnebiruit.Şivăzând
Dumnezeunevoinţaluiceabunăşirăbdarealui,n-amaislobozitdeatunci
ispităspurcatăasupralui.

 

12.UnfrateoarecaredinTebaidanespuneanouă,zicând:eu,fraţiloramfost
feciorulunuijertfitoridolesc.Deci,cânderamcopil,îlvedeampetatălmeude
multeorisearaşidimineaţamergândîncapişte,închinându-seşitămâind
idolii.Odatăammersşieudupătatălmeuîntaină,neştiindu-măelcăvădce
face,dacămergeîncapişteşicumseînchină.Iardacăammersşiamintratîn
capişte,l-amvăzutpesatanaşezândcaunîmpăratpeunscaunîmpărătescşi
toţiostaşiiluistândînainteasa.Şiavenitunuldindracişiis-aînchinat.Iarel
l-aîntrebat,zicând:deundeviişiceaifăcut?Răspuns-adraculşiazis:iatăîn
cutareparteamfostşiamridicatsfadă,războimareşimultăvărsaredesânge
amfăcutîntreoamenişiamvenitsă-ţispun.Zis-aluisatana:încâtezileai
făcutacestea?Răspuns-adracul:întreizecidezile.Mâniindu-seaporuncitşi
l-abătutpeel,zicând:numaiaceastăslujbămi-aifăcutînatâteazile?Apoia
venitaltul,închinându-i-se,iarell-aîntrebatşipeacela,zicând:deundeai
venit?Răspuns-a:amfostpemareşiamridicatfurtunăasuprauneicorăbiicu
mulţimedeoamenişis-auînecattoţişiamvenitsă-ţispun.Apoil-aîntrebat,
zicând:încâtezileaifăcutaceasta?Răspuns-a:îndouăzecidezile.Şiaporuncit
del-aubătutşipeel,zicând:pentrucenumaiaşapuţinlucruşiaşapuţină
slujbămi-aifăcutînatâteazile?Iatăşialtreileaavenitşiis-aînchinat.Atunci
l-aîntrebatşipeel:deundeaivenit?Iaracelaarăspunszicând:înaceastă
cetates-afăcutonuntă.Şiampornitsfadăşirăzboimareîntrenuntaşi,între
mireşimireasăşimultăvărsaredesângeamfăcutşiamvenit,să-ţispun.Şil-a
întrebatpedânsul,zicând:încâtezileaifăcutaceasta?Şiazis:încincizile.Şia
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poruncitcasă-lbatăşipeacela,zicând:pentruceîncincizilenumaiatâta
slujbăşilucrumi-aifăcut?Dupăaceastaavenitaltulşiis-aînchinat.Şil-a
întrebatşipeacela,zicând:dartudeundeaivenit?Răspuns-aacela,zicând:eu,
stăpâne,patruzecideanisuntdecândpurureamăluptcuuncălugărsihastru
înpustie,iarînaceastănoaptel-amîmpinsşil-amaruncatîncurvie.Satana
auzindaceasta,s-asculatşil-asărutatşiluândcununacareerapecapullui,a
pus-opecapulaceluia.Şil-apuspescaunaproapededânsul,zicând:cu
adevărat,bunlucruşiplăcutăslujbămi-aifăcut,vredniceştidecinsteameacă
aifăcutobiruinţăcaaceasta.Acesteaeuvăzându-lecuochiimeişicuurechile
meleauzindu-le,amcunoscutcămareestecinulcălugăresc.Şiaşa,lăsând
lumea,amvenitînpustie,povăţuindu-măDomnulDumnezeulacaleamântuirii.

 

13.Erauncălugărsihastrucaretrăiaîntr-unmunteînpustie,aproapedelocul
luiAntonie.Şieracucernicfoarte,silitorşinevoitorpentrumântuireasaşi
mulţipărinţis-aufolositdeviaţaşicuvintelelui.Fericitaviaţăaacestuia
zavistuindu-opizmaşulbunătăţilor,diavolul,i-apusîngândulluiaceasta,în
chipdesmerenie,cănuestevrednicsăseosteneascăfraţiipentrudânsulşi
să-islujească,căciveneaufraţiiladânsulpentruînvăţăturaşifolosulsufletesc
şiluându-ilucrulmâinilorlui,mergeaulatârgşiîlvindeauşialteslujbecu
mareevlavieîifăceau.Decis-asocotitcănuestevredniccasă-islujeascăfraţii,
cis-arcădeamaivârtospentrusmerenie,săslujeascăelfraţilorşimăcarslujba
sasăşi-ofacăelînsuşi.Maibinesămeargăelînsuşilatârgsă-şivândălucrul
mâinilorlui,şicumpărându-şiceleceîitrebuiesc,săseîntoarcăiarăşiînpustie,
laloculşichiliasa,sănu-imaiîngreuiezepealţiicuslujbalui.Acesteaîlsfătuia
peelvrăjmaşuldiavol,zavistuindu-iviaţacealiniştităşifolosulcelormulţice
veneauladânsuldesefoloseau.Căcipretutindenisesileşteşisenevoieşte
vrăjmaşulsăprindăpecinevaîncurselesaleşisăîmpiedicepeceicese
nevoiescîntruDomnul.Iarelnepricepândşinecunoscândmeşteşugulşi
vicleşugulvrăjmaşului,s-asupuscaunuisfatbunşifolositoraceluigând,casă
facăaşa.Şiaieşitdinchilieşis-apogorâtdinmunte,plecândlatârgsă-şivândă
lucrulmâinilorsale.Aşacelcemaiînainteeraslăvitşiminunat,şidemulţi
cunoscutpentruviaţaluiceamultă,maipeurmăafostbatjocoritdevrăjmaşşi,
pentrunesocotinţasa,s-apoticnit,vai!Căcivorbindcuofemeieoarecare,a
căzutcudânsaînspurcatăcurvie.Abiaatunciacunoscutşiapriceput,căacel
gândşisfatafostaldiavolului;căruias-asupusşis-aînşelat.Şis-abucurat
vrăjmaşuldecăderealui.Bătrânulvoiasăsearuncepesineîndeznădăjduire,
zicând:o,vaimie!Ce-amfăcut,căpeDuhulluiDumnezeul-amscârbitşipe
sfinţiiîngeri,şiamsmintitpesfinţiipărinţi,caremulţitrăindprinmijlocul
târgurilor,l-aubiruitpediavol?Iareuniciunuiadintr-aceianum-am
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asemănat.Şiaşa,demultăscârbăşisupărarefiindcuprins,nuştiacesăfacă.Şi
deîmpuţinareasufletului,nugândeacăestepocăinţăşiprimireacelorcese
întorccuadevăratăpocăinţăcătreDumnezeu,şicăroralisetrimiteiarăşidarul
luiDumnezeu.Cidemultăscârbăainimiisaleîlîndeamnădiavolulîngândul
lui,săsearuncepesineşisăsarăîntr-oapămarecetreceapeacolo,casăse
înece,fiinddeznădăjduitdemântuirealui.Iarspremaimarebucuriea
diavolului,şidemultădurereasufletuluisău,i-aslăbittrupul.Şidenul-arfi
ajutatDomnulDumnezeucumilaSasănumoarăcumoartereacaaceeaşi
vremelnicăşiveşnică,s-arfisălăşluitsufletulluiîniad.Încetulcuîncetul
venindu-şiînfire,s-agânditînsinesăadaugeostenealăpesteosteneală,
nevoinţăpestenevoinţăşirugându-seculacrimişicutânguireluiDumnezeu,
s-aîntorsînmunte,lachiliasa,şiînchizându-seşedeafărăieşire,rugându-se
luiDumnezeuculacrimi,cupost,cumultăpriveghereşicuumilinţă,pururea
plângându-şicădereasa.ŞicitindînvăţăturaSfintelorScripturi,s-atopitşiis-a
uscattrupul,rugându-seşicerânddelaDumnezeusemndeînştiinţarepentru
iertareasa.Iarfraţiiveneaudemulteoriladânsul,caşimaiînainte,pentru
folosulsufletesc,şibăteauînuşaluidupăobicei,darelgrăiacătredânşii
dinăuntrulchiliei,zicând:iertaţi-mă,părinţilorşifraţilor,şinumăsupăraţi,de
vremecem-amfăgăduitcutoatăinimameaşiamdatcuvântulDomnului
Dumnezeuluimeucasămăpocăiescînacestan.Decinuvoideschideuşa
nimănuidinceicevorvenilamine.Civărog,părinţilorşifraţilor,sărugaţipe
Dumnezeulnostrupentruminepăcătosul!Însănuîndrăzneasăspunăcuiva
cădereasa,canucumvaauzindfraţii,săseîngreţoşezeşisăsesmintească.Şi
aşaapetrecuttotacelan,postindşicăindu-sedintotsufletul.Cândavenitziua
Paştilor,aÎnvieriiluiHristosagăsitocandelăşiapusîntr-însauntdelemn.
ApoiaînceputcuosârdiearugapeDumnezeusă-liertedeaceagreşealăşi
cădereasa.Iarde-şivafacemilăsă-liertesă-iaratesemnlui,adicăînsuşi
DomnulDumnezeusă-iaprindăcandelacudumnezeiesculfocşiaşaîşiva
cunoaşteiertareasa.Şiapuscandelaînainteaicoanei,neaprinsăşia
îngenunchiatşiapuscapulşifaţasalapământşiaînceputaseruga,zicând
aşa:Dumnezeuleîndurateşimultmilostive,carenu voieştimoartea
păcătosului,cisăseîntoarcăşisă-şivinăîntrucunoştinţasaceaadevărată,
cătreTineamalergat,Mântuitorullumii,mântuieşte-măşipeminecareTe-am
mâniatpeTinecumulţimeafărădelegilormeleşinumădapânăînsfârşit
bucurieidiavolului!Căiată,ascultândeusfatulvicleanului,m-amdepărtatde
Tineşim-amomorâtcufaptelemelecelerele.CăciTu,Stăpâne,n-aivenitsă
chemipeceidrepţi,cipeceipăcătoşilapocăinţă.ŞiTuînveţicasămiluimpe
aproapelenostru.Miluieşte-măşipemineticălosul,milostiveşte-Tespre
smereniamea,căeştibunşimilostivsprezidireaTaşiŢietoateţisepot!Că
iată,s-aapropiatdeiadsufletulmeu,făşicuminemilaTa,căfăpturaTasunt!
Tuînziuaceadepeurmăaînfricoşateijudecăţi,trupurilecelerisipiteşi
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putrezitevreisăleînviezi;ridică-măşipeminecarezacjos,înpăcate!Auzi-mă
şipemine,Doamne,Dumnezeulmeu,căaslăbitsufletulmeuşimis-atopit
trupulmeupecarel-amspurcat!Deaceea,numaipotsătrăiesc,fiindcuprins
defricaTa,pentrucăn-am niciunsemndeînştiinţarepentruiertarea
păcatelormele.CimărogpărinteştiiTalebunătăţi,înviază-măpeminerisipitul
şimăcurăţeştepeminespurcatulşiporunceştesăseaprindăcandelaaceasta
cufoculTăuceldincer,casăvădşispreminenevrediculmilaTaşisă-mi
cunosciertareapăcatelor!Sătrăiescdeacumînainteviaţamea,păzindsfintele
TaleporuncişiîntrufricaTacutoatăinimameasă-ŢislujescŢieîntoatezilele
vieţiimele.Aşarugându-secumultăumilinţăşilacrimi,asăvârşitrugăciunea.
Dupăceasfârşitrugăciuneaşi-aridicatcapuldelapământşiacăutatsăvadă,
oareaprinsu-s-acandela.Dacăavăzutcăesteîntunericşinuis-aaprins
candela,iarapuscapullapământ,rugându-seşizicândaşa:ştiu,Doamneşi
vădcăamfostbiruitşin-amcăutatcuochiimeişirăuînainteaTaamfăcutşiîn
locsăfiuîncununat,amvoitpentruspurcatadulceaţăapofteitrupeştisămerg
înmuncileceleveşnice!CinuTelepădademine,Doamne,Dumnezeulmeu,ci
măiartăşimămiluieştedupămaremilaTa!Iată,iarîmimărturisesctoată
ruşineameaînainteaiubiriiTaledeoameni,şiînainteasfinţilorTăiîngerişia
tuturorsfinţilor.Şidenus-arfacesminteală,aşmărturisişiînainteatuturor
oamenilor,spurcatameafaptăceaderuşine.Pentruaceea,TerogpeTine,
Dumnezeulmeu,milostiveşte-Tespremineşimămiluieşteşimăînvaţăsăfac
voiaTa,căTueştiDumnezeulmeu!Dupăaceasta,iaramairidicatcapuldela
pământsăvadădacănuis-aaprinscandela,şiavăzutcănus-aaprins.Şiiarăşi
apuscapulşifaţasalapământşiaînceputcumaimareumilinţăaserugacu
plângeremare,cutânguire,custrigareşicususpinaredintruadânculinimii
sale.Şilacrimicanişteizvoareslobozeadinochi.Şiaşa,cumareumilinţăşicu
multăosârdie,detreiorirugându-se,l-aascultatşil-amiluitDumnezeu.Căci
sculându-seşiridicându-şicapuldelapământ,avăzutcandelaaprinsăşi
arzândcumultăstrăluciredelumină.Şis-abucuratfoarte,şis-aîntăritcu
nădejdeaînbucuriainimiisale.ŞiseminunademilaşidedarulluiDumnezeu,
căl-aînştiinţatşil-aîncredinţatdeiertarealui,netrecândcuvederea
rugăciunea.Cumarebucuriearidicatmâinilesale,mulţumindluiDumnezeu,şi
zicândaşa:mulţumescu-ŢiŢie,Doamne,Dumnezeulmeu,căeuspurcatşi
nevrednicfiind,m-aimiluitcuacestmareşiminunatnousemn!Cu
milostivireaTarniluieştifăpturaTa.Şiaşamărturisindu-seşimulţumindlui
Dumnezeu,s-aluminatdeziuăşibucurându-seşiveselindu-seîntruDomnul,a
uitatdemâncareatrupeascăşiatuncişi-adescuiatuşachilieilui.Iaracelfoc
dincandelăl-apăzitcumultăgrijătoatăviaţasa,purureaturnându-i
untdelemncanucumvasăsestingă.Deatunciiars-asălăşluitîndânsuldarul
SfântuluiDuh.Şis-afăcutslăvitdetoţi;numitşiîmbunătăţitcuviaţasa,smerit
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şiblândîntrumărturisireşiîntrufricaluiDumnezeu.Iarcândis-aapropiat
vremeasfârşituluişiaieşiriisaledintrup,is-aînştiinţatcucâtevazilemai
înainteziuamorţiisale.Şiaşa,cupaceadormindamerslaveşnicaodihnă.

 

14.Unfrateoarecareamersîntr-unloclaunpârâu,casăiaapăşiagăsitacolo
ofemeiespălândcămăşiînpârâuşiprinlucrareadiavoluluiîndatăacăzutcu
dânsaînpăcatulcurviei.Dupăsăvârşireapăcatuluiluândapăînvasulsău,a
plecatsămeargălachiliecuapa.Iardiavolulvrândsă-larunceîn
deznădăjduire,îiaduceagândurireleînainte,zicându-iaşa:o,ticăloase,pentru
cemaimergituacumlachiliata,fiindcăpăcatmareaifăcutşil-aimâniatpe
Dumnezeuatâtdemult,încâtnumaiestenicionădejdedemântuireaTa;ci
maibinedeacumdu-teînlume!Fratelecunoscândcăacestegândurisunt
sfaturialevrăjmaşului,carevreapânălasfârşitsă-lînşeleşisă-lpiardă,azis
cătreacelegânduri:deundeaţivenitvoilamineşimăîndemnaţisămă
deznădăjduiescşisămăducînlume?Nuvăascult,nicinuvoifacedupăsfatul
vostru,cănuam greşitnimic.Însădeam greşit,iarăşiestepocăinţăşi
milostivirealuiDumnezeuestegatapururea.Aşamergândlachilialui,şedeaîn
linişte,rugându-seluiDumnezeuşipăzindu-şiorânduialasanesmintită,după
obiceiulsău,rugându-seluiDumnezeuculacrimi,cuplângereşicususpinare
pentruiertareapăcatului.IarDomnulDumnezeu,văzândbărbăţiaşipocăinţa
lui,adescoperitaceastaunuipărintebătrân,ceeraaproapecuchilialuide
dânsul,zicândaşa:cutarefrateacăzutşiiars-asculat,şiîmbărbătându-se,a
biruit.Iarbătrânulînţelegândacesteapentruacelfrate,amersladânsulşil-a
întrebat,zicând:fiule,cumtemântuieşti?(Cumpetreci?)Răspuns-aluifratele:
bine,curugăciuniletale!Zis-abătrânul:nuţis-aîntâmplatvreoispităoarecare
înacestezile?Zis-afratele:nu,părinte!Zis-abătrânul:fiule,nutăinuidemine
ceeaceţis-aîntâmplat,căDumnezeumi-aarătatceţis-aîntâmplat,căciai
căzut,şisculându-teaibiruit!Atuncifratelei-aspustoatăîntâmplarea.Iar
bătrânuli-azis:cuadevărat,socotinţataşipricepereata,fiule,aurisipitşiau
surpatputereavrăjmaşului.Şiaşa,bătrânulamerslachiliasa,iarfratelea
petrecutîntrupocăinţătoatezilelevieţiisaleşiaşapentrupocăinţaluis-a
mântuit.

 

15.Unfrateoarecarefiindtrimisdebătrânulsăucuascultarelaţarăşi
mergândpedrumaajunslaunpârâuaproapedeunsat,încâmp.Văzândelo
femeietânără,singurălacâmp,spălândcămăşiînpârâu,is-aaprinsfoarte
trupulluidespurcatapoftătrupească.Văzândcănuestenimenisă-lvadă,a
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mersladânsaşiaînceputa-igrăişiaopoftisă-ifacăvoia.Ea,măcarcăera
tânără,erafoarteînţeleaptăşii-arăspunsaşa:părinte,acestlucrupentrucare
măpofteşti,nuestelucrumultşicuzăbavăşipotprealesneşifărădezăbavă
a-ţifacevoiadupăpoftata.Dar,devoifaceeuaceastadupăvoiata,voifi
pricinuitoaredemultăscârbăsupărareşiostenealăpentrutine.Zis-aeifratele:
cumşipentrucesăfiipricinuitoareascârbeimeleşicescârbăsăameu,sau
osteneală,cum zici?Răspuns-afemeia,zicând:părinte,dupăsăvârşirea
păcatului,îndatăteveivedeafoarteînşelatşivaîncepesătemustrecugetul.
Dupăaceea,oriteveideznădăjduidemântuire,orimultăpocăinţăşiosteneală
îţitrebuie,casăreviiînrânduialaşimăsuraîncareeştiacum.Eutesfătuiescsă
telaşideacellucrurăuşinecuviosşimergicurat,nevinovatşifărăprihanăîn
caleataşiroagă-teluiDumnezeuşipentruminepăcătoasa!Iarelauzinddela
dânsaacestecuvinte,s-aumilitcuinimaşiaplecatîncaleasaminunându-se
deînţelepciuneaaceleifemeişimulţumindluiDumnezeucăl-aizbăvitde
cădereaînacelpăcat.Dupăces-asăvârşitslujbaşiascultareasa,s-aîntorsşia
venitlabătrânulsăuşii-aspustoatăîntâmplareacuaceafemeie.Atuncis-a
miratşibătrânuldeînţelepciuneaei.Apoil-arugatfratelepebătrânulsăusă
nu-lmaitrimitădinmânăstireînlume.Şiaşaapetrecutneieşinddinmânăstire
pânălamoarteasa.

 

16.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cevoiface,părinte,cămăsupără
gândurilecurviei?Răspuns-aluibătrânul:fiule,deacestegândurisecadesăte
păzeştidupăcâtîţiesteţiecuputinţă.Pentrucădinacestegânduri,dacăomul
cadeînpăcat,ajungeladeznădăjduire.Căciprecumestecorabiapemare,care
estepurtatădevalurilemăriişideisevarupecârma,pătimeşteşisenecăjeşte,
dartotînoată,totaşaşilemnulvetreleidesevarupe,totmaiareoarecare
nădejde,fiindcorabiaîntreagă,iardacăsevaspargecorabiaşiîncepease
cufunda,numaiestenădejdedemântuire.Aşaşicălugărul,desesupărădealte
patimi,nădăjduieştecălevabiruiprinpocăinţă.Iardecadeînspurcatacurvie,
îndatăurmeazăşideznădăjduirea.

 

17.Întrebat-aunfratepeunbătrân,zicând:cevoiface,părinte,cămăsupără
spurcatelegândurialecurviei?Răspuns-aluibătrânul:aceastafă,fiule:de
socoteşticăvorfidevreunfolosacelegânduri,primeşte-leşitesupuneşi
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urmeazălor!Iardesocoteşticănuvorfidefolos,dacăvinlatine,nuleprimi,ci
îndatăleapădă-le,izgoneşte-leşiledepărteazădelatine!

 

18.Spuneaupărinţiidespreunbătrân,caremergândpeundrum,avăzuturme
defemeiepenisip,pelângădrum:Iarelmergând,totastupacupiciorulacele
urme,zicând:canucumvasălevadăvreunfrateneputinciosşidinvederea
acestorasăînceapăa-lsupărapeelgândurileşirăzboiulcurviei.

 

19.Spuneaupărinţiidespreunbătrânînduhovnicit,cămergândlaomânăstire,
avăzutacolouncopilînvăţândcarteşin-avrutsăşadăcâtuşidepuţinacolo,ci
îndatăaieşitdinaceamânăstire,deşiîlrugaupărinţiisăpetreacăcudânşii.
Atuncifraţiicareeraucudânsul,l-auîntrebat:dece,avvo,dacăl-aivăzutpe
acelcopil,nuaivrutsămaizăboveşticâtuşidepuţinînaceamânăstire?Au
doară,avvoşitutetemi?Răspuns-alorbătrânul:eunumătem,fiilor,dar
pentrucesăprimescfărădenicionevoierăzboiulpecareîlurăştesufletul
meu?

 

20.Spuneaupărinţiicăînchipuindu-sediavolulînchipulunuibătrânvirtuos,a
merslaomânăstireşibătândînpoartamânăstirii,aieşituncopilînaintealui
casă-lîntrebe;iardiavolulvăzându-lpecopil,i-azis:dacătrăieştituaici,eunu
amceface,cătoatătreabameaoveifacetuşituleveislujifraţilorînloculmeu.

 

21.Ziceaupărinţiicăpecopiiicarevinînmânăstirişiînsihăstrii,nu-iaduce
Dumnezeu,cidiavolul,casăsminteascăşisărăzvrăteascăpeceicevorvreasă
petreacăculinişteîncurataşicinstitaviaţăcălugărească.

 

22.Unfrateoarecaretrăiaînpustieşiîlsupărafoartepeeldraculcurviei.Iarel
văzându-seîntruatâtasupăraredeatâtafocşipoftăspurcatăşigăsindun
bârlogdeurs,aintratacoloşiaşezutşasezile,nemâncândnimic.Cândavenit
ursulvăzându-lfratele,s-atemutşis-aspăimântatfoarteşiastrigat,zicând:
Doamne,deştiiTucăvoicădeaînpăcatulnecurăţieicasă-mispurctrupulmeu,
maibinevoiescsăfiumâncatdeaceastăfiară!Iardeştiicănuvoicădeaîn
păcatulnecurăţiei,izbăveşte-mădefiaraaceasta!Şiîndatăaauzitglasgrăind:
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castraţi-lşi-llăsaţiaşa!Imediatasimţitcăs-aluatdeladânsulacelrăzboişi
supărarea.Şivenindursulaşezutlângăelşinui-afăcutnimic.Iarelieşind,a
merscupacelachiliasa.

 

23.Unfrateoarecarefiindsupăratdepoftacurviei,amerslaunbătrânşişi-a
mărturisitneputinţaşisupărareasa.Apoil-apoftit,să-LroagepeDumnezeu
pentrudânsul,să-lizbăveascădinaceeasupărare.Bătrânuluifăcându-i-semilă
deacelfrate,s-arugatluiDumnezeucuosârdietimpdeşaptezile.Înaoptazi
iarăşiavenitfrateledupăcumi-afostluiporuncaşil-aîntrebatpeelbătrânul,
zicând:cumîţimaieste,fiule?Zis-aluifratele:nicicum,părinte,num-amsimţit
maiuşurat.Bătrânulauzindacestea,s-amiratşidacăs-afăcutsearăşinoapte,
iaraînceputaserugapentrufratele.Şicuosârdierugându-seelpentrufratele,
avenitdiavolulşistândînaintealui,azis:crede-mă,bătrâne,cădinziuadintâi
cândaiînceputaterugaluiDumnezeupentruacelfrate,îndatăamfugitşi
m-amdepărtatdeladânsul.Darelaredraculluişipricinarăzboiuluiluisunt
gâtlejulşipântecele,iareucuacesteaniciotreabănuam.Elînsuşiîşieste
pricinuitorrăzboiuluisău,mâncândbineşidormindfărămăsură.Deacolovine
războiuldecaresufereel.

 

24.Unfrateoarecare,cetrăiaînEnat,înmânăstireaAlexandriei,acăzutîn
păcatulcurvieişidupăcădere,demultaluiscârbăl-aaduspeelvrăjmaşulla
deznădăjduire.Elmaivenindu-şiînfireşivăzându-sebiruitdescârbăşi
deznădăjduit,singurcaundoctoriscusitfiind,apusgândulsăusprebuna
nădejde,zicând:credînmareamilostivirealuiDumnezeu,căvafaceşicumine
păcătosulşimăvaierta!Iarcândgrăiaelîntrusineacestea,diavoliii-auzis:
cumştiitucăîşivafacemilăcutine?Şilerăspundealor,aşa:darvoicine
sunteţişicegrijăaveţi,deîşivafaceDumnezeumilăcumineoridenuîşiva
face?Căvoisunteţifiiiîntunericului,aigheeneişiaipieiriiveşnice,iar
Dumnezeuestebunşimilostiv.Voicetreabăaveţi?Acesteagrăindu-lelor
frateleaufugitdraciiruşinaţideladânsul,neputândsă-imaifacănimic.Iar
fratelecunădejdeaşicuajutorulluiDumnezeu,s-apocăitşis-amântuit.

 

25.Zis-aunbătrân:precumamărăciuneapelinuluisminteşteşistricădulceţile
mierii,aşaşipăcatultrupescsminteşteşilipseştepeomdeÎmpărăţiaCerului,
şi-ldăpeelgheenei.Iartu,smeritulecălugăr,fugi,fereşte-teşitedepărtează
despurcatulpăcattrupesc,casănufiilipsitdeÎmpărăţiaCerurilor!
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26.Întrebat-aunfratepeunbătrânoarecarezicând:spune-mimie,părinte,ce
voifacecasămământuiesc?Zis-aluibătrânul:păzeşte,fiule,ceîţivoiziceşite
veimântui.Întâisileşte-tedeînvaţăpsalmişirugăciunisufleteşticătre
Dumnezeu,pentrucăaceleatevorpăziderobiavrăjmaşuluişisănu-ţilaşi
pravilatacasănucaziînmâinilevrăjmaşilortăi.Iubeştetoatăpătimireareaşi
scârbaîntrurăbdareşisevorsmeriîntrutinepatimiletale.Iaamintefoarte,ca
întrunimicsănutesocoteştipetinecăeşticevacăcidinaceastaîţivaveni
umilinţăşiplângerepentrupăcateletale.Păzeşte-teşi-ţifereştelimbade
minciună,căcieaizgoneştefricaluiDumnezeudelaom!Mărturiseşte-ţitoate
fapteletale,toatecugeteleşigânduriletaleduhovnicesculuităupărinteşi
ajutorulluiDumnezeutevaacoperi!Sileşte-tecutoatăosârdiatasprelucrul
mâinilortale,princaresevasălăşluiîntrutinefricaluiDumnezeu.Păzeşte-te
devorbamultăcufemeile,maivârtoscuceletinere!Sănuaimultăiubirecu
ceitineri,nicisădormiîntr-unaşternutcudânşii!Păzeşte-ţiochiicândţise
întâmplăsătedezbraci,casănu-ţivezigoliciuneatrupului!Căşidinvederea
goliciuniitrupuluiseridicărăzboinecuratasupracălugărului.Deţiseva
întâmplasăstailavreomasăcuoamenicinstiţişitevorsilisăbeivin,pentru
cinsteaşidragostealorprimeştepânălatreipahare,iarmaimultsănu
îndrăzneşti!Deveivedeacătesilescsăbeimaimult,atuncimaibinescoală-te
şifugidelamasalordecâtsăcalciporuncasfinţilorpărinţi.Delaloculîncare
ţiseîntâmplăţieadeseoripoticnireaşicădereaînspurcatulpăcatşiîlmâniipe
Dumnezeu,fugişitedepărtează,pentrucăaltfelnuveiputeasătepocăieşti!
Acesteporunci,fiule,deleveipăzi,credeluiDumnezeucăteveimântui.

 

27.Zis-aunbătrân:sareaestedinapăşicândseapropiedeapă,setopeşteşi
piere!Aşaşicălugărul,dinfemeieestenăscutşidesevaapropiadeea,seva
topişivapieri.

 

28.Nespuneanouăunfrateoarecareoîntâmplarealui,zicând:odatămis-a
întâmplatmietulburareagândurilorşifoartemarepoftădefemeie,încâtnu
ştiamcesăfacdesupărareaaceeaşicunăluciriledenoapte.Şieramaproape
cugândulsălaspustiaşisămăîntorcînlume.Aşatulburatfiind,mi-avenitun
gând:sămergînadânculpustiului,să-icercetezpepărinţiicareseaflăacolo.Şi
îndatăamieşitşiamplecatumblânddouăzecidezileînpustie,şicercetândpe
părinţiicareauîmbătrânitacolocupustniceascăviaţă.Întreeiamgăsitmai
mareîniscusinţă,înînţelegereşipustniceascăviaţăpesfântulpărintePamvo.
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Luiamîndrăznita-ispunetoategândurilemele.Iarbătrânulmi-azis:fiule,nu
temiradeacestlucru,căaceastanudoardinslăbiciuneopătimeşti,cidin
nevoinţaşisilinţata.Călaaceastăpatimămaivârtossecadecălugăruluia
părăsigrijilecelemultedinafară,dinlumeşivorbamultăcuoamenii.De
vremecerăzboiulcurvieiesteîntreichipuri:întâiseridicăasupracălugărului,
cândestetrupulluisănătos;aldoileadingândireafaptelorcelormaidinainte
şialtreileadinzavistiadiavoleascăşidintr-altepricini.Căciiată,fiule,măvezi
căsuntbătrânşisuntşaptezecideanidecândtrăiescaici,înaceastăchilie,
îngrijindu-mădemântuireameaşilabătrâneţeşivârstăcaaceastaamispităşi
supărare.Şisăcrezi,fiule,cădoisprezeceanineîncetat,ziuaşinoaptea,m-a
supăratdraculcurviei,ziuacugândurispurcate,iarnoapteacuarătărişicu
nălucirinecuvioase,aşaîncâtsocoteam îngândulmeucăs-adepărtat
Dumnezeudemineşipentruaceastasuntbiruitdepatimi.Însăeumaibucuros
doreamsămordecâtsă-mispurctrupul.Aşaammersînpustie,casămădau
mâncarefiarelorşiaflândvizuinădeurs,amintratîntr-însaşim-amaruncat
joslapământ,cavenindursulsămămănânce.Şifăcându-seseară,auvenit
urşiişim-aumirositdelapicioarepânălacapşisocoteamcămăvormânca.
Însăeidupăcem-aumirositpestetottrupul,m-aulăsatşiieşindafarădin
vizuină,s-audusnefăcându-minimicrău.Atunciamcunoscutcăm-amiluit
Dumnezeuşiieşinddeacoloammerslachiliameaşinudupămultăvremeiar
aînceputsămăsuperedraculcurviei,încâtdeatâtasupărareşiscârbă
începusea-mivenigânduridehulăîmpotrivaluiDumnezeu.Iarvrăjmaşul
văzându-măpemineaşadetulburat,s-aprefăcutînchipuluneifetearabepe
careovăzusem odatăînvremeasecerişuluistrângândspicepeurma
secerătorilorşicarevenindlamine,aşezutînbraţelemele.Iarmieaşamis-a
întunecatmintea,încâtmisepăreacăsăvârşescpăcatultrupesc.Dar
scârbindu-măfoarte,cumaremânieamlovit-ocupalmapesteobrazşiîndată
s-afăcutnevăzută.Însădinlovituraaceea,doianin-ampututducemânala
gură,demareşispurcatăputoarenesuferită.Deaceea,demarescârbăşi
împuţinareasufletuluiîmiveneadeznădăjduire.Şidemultăsupărare,iaram
mersînpustie,undeumblândaşasupăratam găsitunpuideaspidăşi
prinzându-ll-amluatşil-ampuspetrupulmeuceldetainăşi-lfrecamcucapul
detrupulmeu,cădoarmăvamuşcasămorînsănicidecumn-avrutsămă
muşte.Atunciamauzitglasdesusgrăindşizicându-mi:Pamvo,întoarce-teşi
mergilachiliataşinutemaiscârbideacestea.Căcipentruaceastate-amlăsat
săfiiînacesteispite,casănuteînalţicufirea,socotindu-teîngândultăucăeşti
mare,nicisăsocoteşticăveiputeafacecevafărăajutorulluiDumnezeu.De
acumsă-ţicunoştineputinţaşisănutenădăjduieştiînfapteleşiînbunătăţile
tale,ciînmilaşiajutorulluiDumnezeu.Aşam-amîntorsşiamvenitlachilia
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meaşideatuncinum-amaisupăratacelrăzboi,cicuajutorulluiDumnezeu
suntînpaceşimi-amdatînseamaluiDumnezeutoatăgrijamea.

 

29.Unfrateoarecarepetrecândmulteispitedelaneprietenul,cădeatotdeauna
încurvieşipetreceanevoindu-seanu-şilăsachipulcălugăresc,cifăceacâte
puţinăslujbăşiserugaluiDumnezeucususpinuri,zicând:Doamne,oride
voiesc,oridenuvoiesc,mântuieşte-mă!Şiziceaacesteaîntoatezileleşide
cădeaîncurvieşidenucădea.Odatăacăzutînobiceiulpăcatuluinoapteaşis-a
sculatşiîndatăaînceputacântauncanon.Iardraculsemiradenădejdealuişi
denemâhnirealuişiis-aarătatînvedereaochilorşii-azis,cândcânta:cumnu
teruşinezicutotulastaînaintealuiDumnezeu,sauapomeninumeleLui?I-a
zisfratele:ştiicălimbaaceastaestenicovală,odatăveilovicuciocanulşiodată
veilua,iareuvoirăbdaluptându-măcutinepânălamoarte,oriundetevoi
ajungeînziuadeapoişicujurământîţifacţieîncredinţare,căaşasă-miajute
Celceavenitsământuiascăpepăcătoşi,cănuvoiîncetapârându-tepetinelui
Dumnezeu,pânăceveiîncetaateluptacumineşivoivedeacinevabirui,tu
sauDumnezeu.Dacăaauzitdraculacestea,aziscătredânsul:într-adevăr,de
acum număvoimailuptacutine,casănu-ţiagonisescţiecunună,
luptându-măpentrurăbdareata;şis-adusdracul.

 

30.UncălugăroarecaredinmânăstireapărinteluiSeverian,afosttrimisla
ascultaredepărinteleluiînpărţileElefteropolului.Acoloavenitlaunoarecare
bărbatiubitordeHristosşiaveaacelomnumaiofată,iarmamafeteimurise
maiînaintedevreme.Şiaşezutacelcălugăr,încasaaceluiom,câtevazile,iar
celcepurureaurăştebinelecreştinesc,diavolul,băgafrateluigânduriviclene
şi-idarăzboidecurviesprefatăşicercavremeîndemânaticăsăstricefecioara.
Diavolulcaredădearăzboi,aaflatşivremeacealaîndemână.Căcitatălsăuse
duseselaAscalonpentruotreabă.Iardacăavăzutfratelecănuestenimeniîn
casalor,decâtelşifata,amersladânsavrândsăoapucecusila,dareadacăl-a
văzutpedânsultulburatşiîntrutotaprinsdepoftă,i-agrăit:nimicsănute
tulbure,nicisă-mifacimiecevanecuvios,căcitatălmeuniciastăzi,nicimâine
nuvaveni.Ciîntâimăascultăpeminece-ţivoigrăişiştieDumnezeucăşieu
cuosârdievoifaceceeacepofteşti.Dupăaceeacusmerenieagrăitcătredânsul:
într-adevăr,părinteşifrate,câţianisuntdecândeştiînmânăstireata?Iarela
răspuns:şaptesprezece.Şii-azislui:daraiştiinţăceestefemeia?Nu!,i-a
răspuns,fratele.Grăit-afata:darvoieştisă-ţipierziostenealadeatâţiaani
într-unceas?Şicâtelacrimiaivărsat,casă-ţipuitrupultăucuratînaintealui
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Hristos,iaracumpentrupuţinădulceaţăvoieştisăfiilipsitdeaceaosteneală
multă?Ascultă:devreisăcurveşticumine,aiundemăducesămăţiişisămă
hrăneşti?Şiagrăitfratele:nu!Atunciarăspunsfataiarăşi:într-adevăr,nute
mint,cădemăveispurca,osăfiivinovatdemulterăutăţi.Agrăiteicălugărul:
pentruce?Răspuns-aea:întâiosă-ţipierzisufletul,aldoileaosădaiseamăşi
pentrusufletulmeu.Şiaceastasăomaiştii,sfintepărinte,căcicujurământîţi
spun,şiaşasă-miajuteCelceavenitsământuiascăpeceipăcătoşi,cădemă
veispurca,singură,cuofuniemăvoispânzuraşiteveiaflacăaifăcutşi
ucidere,şilajudecataluiHristosveifijudecatcaunucigaşdesuflete.Citerog,
părinte,maiînaintesăfiituvinovatdeatâtearăutăţi,du-tecupacela
mânăstireataşiapoiroagă-temultînrugăciuniletaleşipentrumine.Iar
fratele,venindu-şiîntrusine,s-aumilitşiîndatăaieşitdincasaeişis-adusla
mânăstire,lapărintelelui,afăcutmetanieşii-aspustoate.Şis-arugat
părintelui,cadeacumsănu-lmaiscoatădinmânăstireafară.Aşaafăcutîn
mânăstiretreilunişis-aduscătreDomnul.

 

31.Spusu-ne-anouăPărinteleTeodorcăafostînmunteleEleonuluiun
sihastrufoartenevoitorşi-lbântuiapedânsulfoartemultdraculcurviei.Iar
odatătaresupărându-l,aînceputbătrânulastaîmpotrivadraculuişii-agrăit:
pânăcândmăveisupăraaşa?Deacum depărtează-tedelaminecăai
îmbătrânitcumine.Şiis-aarătatluidraculşii-azislaarătare:jură-temie,
călugăre,cănuveispunenimănuice-ţivoiziceşideacumnutevoimaibântui.
Şis-ajuratbătrânulgrăind:măjurpeCelcelocuieşteîncer,cănuvoispune
nimănuidince-miveizice.Atuncii-agrăitdracul:nutemaiînchinaaceluichip
şinutevoimaibântui.BătrânulaveazugrăvitchipulStăpâneinoastre,Prea
CinstiteiNăscătoareideDumnezeu,ţinândînmâinipeDomnulnostruIisus
Hristos.Şiagrăitbătrânulcătredrac:lasă-măsămămaigândesc.Iaradouazi
aspuspărinteluiTeodor,–carene-aspusnouăaceasta,căellocuiaatuncila
mânăstireacesecheamăFara.Iarbătrânuli-azis:adevărat,frate,batjocorit
eşti,căte-aijuratdarbineaifăcutcăaispus,iarmaidefolosîţieste
într-aceastăpartesănulaşiniciocurvăsărămână,decâtsănuteînchini
chipuluiDomnuluinostruIisusHristoscuMaicaLui.Şil-aînvăţatşil-aîntărit
cumaimultecuvinteşis-aduslalocullui.Şiiaris-aarătatluidraculşiagrăit:
cepoatefiaceasta,călugăre,oarenute-aijuratcănuveispunenimănui?Cum
aispustoatecâteamvorbitcătretine?Îţigrăiescţie,călugăre:cauncălcător
dejurământosăfiijudecatînziuajudecăţii.Şii-arăspunsluibătrânul:ce
m-amjurat,m-amjuratşicăsuntcălcătordejurământîncăştiudar,Stăpânului
meusuntcălcătordejurământ,iarpetinenutevoiasculta,cădelatineeste
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sfatulcelrăuşicălcareadejurământcaunvinovatceeştiacestora.Iarînziua
judecăţii,Domnulvacăuta.

 

32.Eraunbătrânoarecareşiaveaunucenic,careeraluptatdedraculcurviei,
şi-lîndemnabătrânulzicând:rabdă,fiule,devremeceesterăzboidrăcesc.El
însăi-arăspuns:deacumnumaipotrăbda,avvo,denuvoimergesăfacfapta.
Şis-afăcutbătrânulcăşielareluptăşii-azis:şieuamrăzboi,sămergem
dimpreunăşisăfacemfaptaaceastaşisăneîntoarcemlachilianoastră.Deci,
aveabătrânulungalbenşiluându-lîlduceacusine.Dacăauajunslaloculştiut,
grăibătrânulcătreuceniculsău:staiafarăsăintrueumaiîntâi,iartumaipe
urmă.Şiintrândbătrânul,adatgalbenulcurveişiorugasănu-lspurcepe
ucenicullui.Şiadatfemeiacuvântbătrânuluicănu-lvaspurcapefratele.Şi
ieşindbătrânulazisfratelui:intră!Deci,intrândel,i-azisfemeia:maiaşteaptă,
frăţioare,cădeşisuntpăcătoasă,însăamlegeşinisecadenouăaoîmplinimai
întâi.Deci,i-aporuncitluisăsteadeoparteşisăfacăcincizecidemetaniişiea
înaltăpartelafel.Dacăaufăcutdouăzeci,sautreizecidemetanii,s-aumilit
frateleşii-azis:cum,rugându-măluiDumnezeu,voisăfacaceastăfaptă
pângărită?Şiîndatăaieşitnespurcându-se.ŞivăzândDumnezeuosteneala
bătrânului,aridicatrăzboiuldelafrateleşis-aîntorslachilialuislăvindu-Lpe
Dumnezeu.

 

33.Eraunepiscopoarecareşiis-aîntâmplatoboalăcumplită,încâtnumai
trăgeanimeninădejdedeviaţă.Decieraacoloomânăstiredefemeişi
înştiinţându-sestareţacănumaitragnădejdedeepiscopullor,luândcuea
douăbătrânesuroriamerssă-lcerceteze.Şidacăavorbitcudânsaepiscopul,
unadinuceniţeleeistândlapicioareleepiscopului,s-aatinsdepiciorullui,
vrândapricepecumîieste.Acestuiadinpipăiti-avenitrăzboişiarugatpe
bătrâna,zicându-i:devremecenuam pecinevadinceiadevăraţisă-mi
slujească,lasăpesoratasă-mislujească.Iareanegândindcevarău,alăsat-o.
Deciluândputeredeladiavolul,i-azisei:fă-mipuţinăfierturăsămănâncşii-a
făcutprecumi-azis.Apoi,mâncândel,s-aşiculcatcueaşiafăcutpăcatul;iar
ealuândînpântece,auapucat-oclericii,zicându-i:spune-nenouă,cinete-a
făcutaşa?Iareanuvoiasăspună.Episcopulle-azis:lăsaţi-o,căeuamfăcut
acestpăcatşiridicându-sedinboală,aintratînbiserică,apusomoforulsăupe
prestolşiieşindaluatuntoiagînmânăşiaplecatlamânăstire,undenu-lştia
nimeni.Episcopulmânăstiriiaceleiaaveadarulmaiînaintevederiişia
cunoscutcăvasăvinăepiscopullamânăstireşiaporuncitportarului,zicând:
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păzeşte,frate,căepiscopulvasăvinăastăziaici.Portarulsocotea,căpeapăva
venişin-aînştiinţatpricina.Egumenul,însăînştiinţându-se,aieşitîn
întâmpinarealuişisărutându-l,i-azis:bineaivenit,stăpâne!Iarelsemira
foartecăafostcunoscutşidoreasăfugălaoaltămânăstire,însăegumenuli-a
zis:oriundeveimerge,cutinemergşirugându-lmult,l-abăgatînmânăstire.
Acolo,episcopulpocăindu-secupocăinţaceaadevăratăaşirăposatcupace,
încâtşisemnes-aufăcutlaieşireasufletuluilui.

 

34.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cevoiface,părinte,căpântecele
meumăsupărăşinupotsă-lopresc?Deaceeazburdătrupulmeu.Zis-alui
bătrânul:denuveipuneîntruelfricăşipost,nuveiîndreptapaşiităipe
cărarealuiDumnezeu.Şii-aadusaceastăpildă,grăind:unomaveaunmăgarşi
dacăîlîncăleca,îldaînlăturidindrumşiîlpurtaîncoaceşiîncolo.Şiluând
omuluntoiag,îlbăteaşi-iziceamăgarul:număbate,cădeacummăvoi
îndreptapecale.Şidacăaumerspuţin,adescălecatdepeelşiapustoiagulpe
dânsulşinuştiamăgarulcăestetoiaguldeasupralui.Şidacăl-avăzutpe
stăpânnepurtândtoiag,nul-abăgatînseamăşiaînceputaseabateîncoaceşi
încoloprinţarină.Atuncistăpânulluiaalergatşiluândtoiagull-abătutpână
ces-auîndreptatpicioareleamergedrept.Aşasecadeafacepentrutrupşi
pentrupântece.

 

35.Pogorâtu-s-aodatăocorabieînlaturileDiochieişis-alipitdemarginea
munteluiundeeraucălugări.Şiofemeieieşinddincorabieşedeaîntr-undâmb.
Veninddupăaceeaunfrateşivăzând-o,s-aîntorslabătrânulgrăind:iatăo
femeiestălângăapă,lucrucaren-afostniciodatăaici.Iarbătrânul,dacăaauzit,
luânduntoiagaieşitşialergândstriga:ajutaţi,fraţilor,căauvenitaicitâlharii!
Şivăzându-ltoţi,alergaucubeţeasupracorăbieişidacăauvăzutcorăbierii
pornirealor,aupriceputşiluândfemeiadindealşitrăgândfuniile,au
îndreptatcorabiasămeargăînlarg.

 

36.Unbătrânoarecareaveapelângădânsuldoisprezeceucenici.Deci,s-a
întâmplat,dinispitadiavolului,caunuldintr-înşiisămeargăînsatşisăcadăcu
ofemeieîncurvieşitotdeaunaplecadupăutrenieînsatşiveneadoar
dimineaţaîncăfiindîntuneric.Apoi,aaflatbătrânulşifraţiifaptaşipentruca
să-lacoperenu-lvedeau.Iarfraţiidemulteoriaustrigatasupraegumenului,
zicând:cumîllaşipeelaşaşinimicnu-izici?Odatăînsăamersbătrânulla
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fratele,încădedimineaţăfiindşil-aaflatnumaicevenisedinsat.Şise
întâmplasedeschimbaseîngrabămantiasaşiolăsasepeaceeaşiluasehaina
femeii.Deci,i-azisluibătrânul:undeaifostfrate?Iarelaminţit,zicând:până
încutarelocamfostpentruotrebuinţă.Şii-azisbătrânul:acuiestehaina
aceasta?Şidacăavăzutfratelecăesteafemeii,s-aaruncatlapicioarele
bătrânului,zicând:iartă-mă,stăpâne,cănuvoimaifaceaceastadeacum
înainte!Bătrânull-aiertatşil-amângâiat,zicându-i:păzeşte-tedeacum
înainte,fiule,căcecâştigi,saucefolosaidinaceaspurcăciune,decâtnumaiaici,
delaoameni,ocarăşiruşineiarînveaculcevasăfie,foculnestinsşiviermii
ceineadormiţişifărădesfârşit.Numaiface,fiule,numaiface,mărogcasănu
temaităvăleşticuaceastăfaptăurâtă.ŞicuiubireadeoamenialuiDumnezeu
şicuîndelungarăbdareabătrânului,s-aîntorsfratelecelcutotulspurcatşis-a
făcutmonahiscusitşitoţifraţiidimpreunăaumulţumitluiDumnezeupentru
îndreptarealui.Şiauzisbătrânului:rugămu-te,părinte,spune-nenouă,pentru
ceairăbdatatâtafratelui?Iarelle-azis:îlvedeampediavoluldeomână
ţinându-lşitrăgându-lînlumeiareuîlţineamcuîndelungărăbdareameade
cealaltămână,canucumvadojenindu-lsămeargăînlume.Iarcândavrut
Dumnezeusământuiascăfăpturasa,l-amapucatşidecealaltămânăşil-am
văzutcutotulmântuit.Deci,bunăesterăbdareaîmpreunăcurugăciunea,când
sevaîntâmplafrateluinostruispitirecădoarfiindcumvaîmbunatDumnezeu,
sevaînduraşivamântuipecelceagreşit.Cădojanaşiînfruntareaceafărăde
vremenufaceniciunbine.

 

37.Unfratecălătoreaîmpreunăcumamasa,bătrânăfiind.Ajungândeilaun
râu,nuputeabătrânasătreacă.Deci,luândfiuleihainasa,şi-aînvelitmâinile
şiaşaluând-oatrecutdecealaltăparte.Apoii-azisluimama:fiule,pentruceai
înfăşuratmâiniletale?Iarelazis:pentrucătrupulfemeiifocesteşidinaceasta
vinepomenireaaltorfemeişideaceeaamfăcutaşa,sănumăatingdetrupul
tăugol.

 

38.UnsihastruoarecaredinpărţileEgiptului,şedeasingurîntr-ochilieîn
pustieşieravestit.Dardinlucrareadiavolului,ofemeieneruşinatăauzind
despredânsul,ziceacelortineri:ceîmiveţida,să-lsurppesihastrulacesta?
Iareis-autocmitsă-ideaorice.Şiieşindeaseara,avenitlachilialui,caşicum
s-arfirătăcitşistândlauşă,abătut.Iarbătrânulieşindşivăzând-o,s-a
tulburatşiazis:cumaivenitaici?Eaînsăplângândarăspuns:rătăcindu-mă,
amvenitaici,cifămilăcumineşinumălăsasămămănâncefiarele.Deci
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făcându-i-seluimilă,abăgat-oînăuntru.Apoinoapteaaînceputdiavolulsă-i
semenegândurilecurviei.Iarelcunoscândrăzboiulvrăjmaşului,azisîntru
sine:meşteşugurilevrăjmaşuluiîntunericsunt,iarFiulluiDumnezeulumină
este.Şisculându-seaaprinslihnariul(candela)şifiindcăflacărapofteiîncă
creşteaîntr-însulşicumplitîlaprinsesepebărbat,azisiarăşiîntrusine:ceice
facacesteamergînchinuri.Deci,deaicitecearcădepoţisuferifoculcelveşnic.
Şipunându-şidegetulsăuînfocullihnariului,nul-aluatpânăcenuaarscu
totul.Căcipentrumulţimeaînfocăriitrupuluiarzând,eldefocnusimţeaatât.
Deci,dupăceaarsceldintâi,l-apuspecelde-aldoilea,dupăaceeapecelde-al
treilea;şiaşafăcândpânădimineaţă,toatedegetelemâinilorluile-aars.Iar
ticăloasaaceeavăzândceafăcutbătrânul,defricăaîncremenitşicutotula
amorţit.Tineriicesetocmiserăcuea,făcându-sedimineaţă,auvenitla
sihastruşil-auîntrebat,zicând:venit-aasearăaiciofemeie?Şile-arăspunslor:
avenitşidoarmeînăuntru.Iareiintrând,auaflat-omoartă.Apoii-auzislui:
avvo,amurit.Atuncibătrânuldescoperindu-şimâinilesale,le-aarătatlor,
zicând:iatăcemi-afăcutfiicadiavolului,mi-aprăpăditdegetele!Şi
povestindu-lelorceledespresine,azis:scriseste,nurăsplătirăupentrurău,ci
sănerugămsăînvieze.Şifăcândelrugăciune,asculat-oşiaslobozit-o.Iarea
ducându-se,s-aînţelepţitdeaiciînainte.

 

39.Unsihastruoarecareerafeciorelnicşinuştianicidecumdefemeieşice
estecurviaşiziceacămădularulacestaîlareomulpentruadeşertaudul,
precumestelabutoicanauaspreadeşertaapadintr-însul.Şicăutândelcu
ochiisăiavăzutpedracicapeniştearapiîmprejurullui,pornindu-ipatima.
Deci,seaprindeaşipoftea,dardinneştiinţănuştiacepofteşte.Într-unadin
zilei-aarătatluidiavolulunbărbatfăcândpăcatulcuofemeieşivăzând
Dumnezeurăutateaceamareadracului,l-aacoperitpefrate,povăţuindu-lsă
meargălaunbătrâniscusit,care,învăţându-lcumtrebuiesăselupteîmpotriva
dracilor,l-aslobozit.Şiîntorcându-sefratele,s-aluptatrugându-selui
Dumnezeuşii-adatDumnezeudeasporitatâtdemult,încâtdemaredars-a
învrednicit.Căcicunoşteapentrusufletulfiecăruiadinfraţiicemureau,dese
aflăînbinesauînrăuşiundevasămeargăfiecare.

 

40.Aziscinevadinpărinţi,despregândurilecurvieicaresenascîninimăşinu
sesăvârşescculucrul:precumcelcevavedeavieşivapofticutoatăinimasă
mănâncestruguri,dartemându-sesănufieprinsşicaunfursăfieomorâtnu
vaintra,cipelângăgardtrecând,pândeşteînvieşiseuităîmprejuruleişi
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aceastafăcând,devafiprins,nuesteomorâtunulcaacesta,cănicin-asărit
pestegard,niciagustat,darbătăiia,căpoftinds-aaflatpândindaşaşicelce
pofteşte,darnusăvârşeştepăcatulculucrul,vredniceste,nudemoarte,cide
bătăi.

 

41.Unfratecălătoreaîmpreunăcualtulşil-aubiruitgândurilesprecurvieşi
mergândavestitpărinţilor,zicând:cevoiface,cănumisemângâieinima
pentrucăm-am aplecatrăzboiuluivrăjmaşului.Suntcaşicum aşfifăcut
păcatul.Şii-auzisluipărinţii:nuestepăcatsăvârşit,căcivrăjmaşulavenitsă
teispitească,iarDumnezeute-aacoperit.Frateleauzindaceasta,nus-a
încredinţat,fiindbiruitdescârbă.Şii-aupovestitluipărinţii,zicând:doifraţi
trimişifiinddinchinovielaunsat,călătoreauîmpreună.Şiasupraunuias-a
sculatrăzboideladiavoluldecinciorisăpăcătuiască.Elînsăsculându-se,
făcearugăciuneşinus-abiruitdegânduri,dars-asupărattare.Deci,
întorcându-seeicătrepărintelelor,erafaţafrateluiaceluiatulburatăşi
întrebându-secareestepricinatulburării,apusmetanie,zicând:roagă-te,
părinte,pentrumine,căamcăzutîncurvie,şii-apovestitcumafostluptatde
gânduri.Iarbătrânulfiindvăzătorcumintea,avăzutpecapulluicincicununi
şii-azis:îndrăzneşte,fiule,cănute-aibiruitcimaivârtosaibiruitcufaptulcă
nuaisăvârşitpăcatul.Decişitufrate,azisbătrânul,îndrăzneşteşinutescârbi,
cănuaifăcutpăcatul,fiindcămareluptăestecândomulavândprilej,se
înfrânează.Şimareplatăiapentruaceasta.Căcinuesterăzboimaitaredecât
acestaşimaiiute.Pentruaceeaa-lbiruipeacestaestefoartegreuşicu
osteneală.CăcesocoteştidesprefericitulIosif:oarefărăostenealăaisprăvitel
unlucrucaacesta?Nu,cicumultăostenealăşiluptăşicaîntr-oprivelişteera
ceeacesefăceaşiînsuşiDumnezeuşimulţimilesfinţilorîngeripriveaudesus
sprenevoitorulluptându-secudiavolulşicutoatăoastealuicearea,aprinzând
poftabărbatuluişipefemeiemaimultsălbătăcind-o.Deci,cândabiruit
nevoitorul,toateoştileîngerilorcumareglasaudatlaudăluiDumnezeu,
zicând:abiruitnevoitorul,făcândbiruinţăstrăină!Bineeste,deci,frate;anu
facerăulnicicugândul,iardeeştiispitit,nevoieşte-tecasănutebiruieştişisă
faciculucrul.

 

42.Azisunbătrân:dacăcurviaseluptăcutrupultău,vezidincarepricinăs-a
pornitrăzboiulasuprataşioîndreptează.Saudindesfătare,saudinsomnmult,
saudinmândrie,saudetesocoteştipetinemaibundecâtpealtul,sauai
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osânditpecinevacândgreşea.Fiindcăafarădeacesteanuseluptăomulspre
curvie.

CAPITOLULVII

PENTRUMULTEFELURIDENĂLUCIRIŞIÎNŞELĂCIUNIDIAVOLICEŞTI…

PENTRUMULTEFELURIDENĂLUCIRIŞIÎNŞELĂCIUNIDIAVOLICEŞTI,CU
CAREAMĂGEŞTEŞIÎNŞEALĂVRĂJMAŞULPEMULŢI,VRÂND CASĂ-I
SMINTEASCĂDINCALEAMÂNTUIRII,SĂ-IDEPĂRTEZEDEDUMNEZEUŞISĂ
LEFIEÎNZADAROSTENEALALOR

1.Eraunoarecaresihastruiscusitşitrăiaînpustiecumultăînfrânare,postire
şipriveghereşialteostenelipentrumântuireasa,atâtîncâtsesocoteapesine
căaajunslamăsurapărinţilorcelordedemult.Peacestaaînceputvrăjmaşul
diavola-lamăgişia-lînşelacunăluciridiavoleşti.Isearătaluiadeseaînchip
deînger,caşicumarfidelaDumnezeutrimispentrupustniceascaluiviaţăcea
iscusită,casă-lpovăţuiascăşisă-lînveţeceleceisecadlui.Şiaşa,multăvreme
arătându-i-seînchipulîngeruluiluminat,multelucrurineştiuteîiarătaşiîi
spunea.Iarelnesocotindvicleşugulvrăjmaşului,s-aîncredinţatcumcăeste
îngerulşiîislujeştepentruviaţasaplăcutăluiDumnezeu.Tatălacestui
sihastruîncăeraviuşitrăialaţară.Şidupămultăvremeauzindeldespre
feciorulluisihastru,undetrăieşteşiîncelocînpustie,adoritsămeargăacolo,
să-lmaivadăcuochiimaiînaintedemoarteasa,fiindcănumaipeacelfeciorîl
aveaşidemulţianinu-lvăzuse.Şiaşa,luându-şitraistaşiosecureînmână,a
plecatşiaajunsînaceapustie.Apropiindu-sedeacelloc,undeerachilia
sihastrului,acelîngeralsataneicarepurureasearătasihastrului,i-agrăitlui
zicând:păzeşte-teşiiaamintedetinecădiavoluls-aînchipuitînchipultatălui
tăuşivinelatinecuotraistăşicuosecureînmânăvrândsăteomoare.Deci,
ia-ţişitudegrabăsecureaînmânăşiieşiînaintealuişiapropiindu-tededânsul,
apucăînainteşi-lloveştecusecureaşi-lomoară.Iarelîncredinţându-seacelui
îngerşiascultându-laieşitşivăzându-şitatălvenindcusecureaînmână,
precumi-aspus,s-aapropiatdeelşilovindu-lcumucheasecuriiîncap,l-a
omorâtşiîndatăl-aapucatnecuratulduhşil-amuncitpânăl-aomorâtşipeel.

 

2.Unfrateoarecarecândapărăsitlumeaşiavenitînpustiesăsecălugărească,
avânduncopilaş,l-aluatcusineşivenindînpusties-acălugăritşiîşiţineaşi
copilaşulsăucudânsul.Acestuifrateadeseoriisearătadiavolulînchilie,în
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chipdeîngerluminatşimultelucrurineştiuteîispuneaşidespreceleviitoare
ceaveausăfie.Ilespunealuişiseizbândeauşierauaşa,seîmplineautoate
cumilespunea,pânăs-aîncredinţatbine,cumcăesteîngerulluiDumnezeu
trimisladânsulcasă-lînveţeşisă-lpovăţuiascăsprelucrurileşifaptelecele
folositoareşiplăcuteluiDumnezeu.Deci,odatăaînceputa-ipovestiluişia-i
spunedesprepatriarhulAvraam,cumi-aporuncitDumnezeusă-ljunghiepe
Isaac,fiulsăuceliubit,jertfăbineprimităluiDumnezeu.Despreaceastaauzind
Avraam,nimicn-acârtit,ciîndatăl-aluatpeIsaac,fiulsăuceliubitşil-adus
fărăniciomilă,să-ljunghiedupăporuncăşipentruacestlucrul-ablagoslovit
DumnezeupeAvraamşil-afăcutmareşislăvit.Decişitufăacumacestlucru
bineprimitşifoarteiubitluiDumnezeu,maivârtosdecâttoatebunătăţilelumii.
Ia-ţifiulacestaşi-ldulacutareloc,şi-lînjunghieacolocucuţitulşiaşaveifi
blagoslovitdeDumnezeuşimaimultveifislăvitdecâtAvraamînzileleacestea.
Însăelnepricepândşinecunoscândvicleşugulvrăjmaşului,afăcutaşacumi-a
zislui.Aluatcopilulsăuşil-aduslaloculundeis-aarătatluivicleanulvrăjmaş
şiscoţândcuţitull-aascuţitşiapucândcopilulşivrândsă-lpunălapământcu
faţaînsus,să-ljunghie,copilulfiindpriceput,acunoscutcevreasă-ifacăşi
smucindu-sedinmâinilelui,afugitşiaşaascăpat.

 

3.Eraunsihastruiscusit,cetrăiaînpustieşicareseînchiseseîntr-opeşterăşi
cumultaluiînfrânare,cupostul,cupriveghereaîntrurugăciuni,cualte
nevoinţe,ostenelişifaptebune,întreceaşiîicovârşeapealţii.Dar
nepăzindu-seşinesocotindînşelăciuneavicleanuluidiavol,fubatjocoritde
vrăjmaşulşiacăzutîncumplităispită.Căciamăgindu-lpeelvrăjmaşul,îiarăta
luiînvisfelurişifeluridevedeniişicelecevedeaelînvisseizbândeauaievea,
pânăs-aîncrezutbinevisurilor.Dupăces-aîncrezutbinevisurilorîntr-o
noaptei-aarătatluidiavolulneamulşisoborulcreştinesccuapostoliişicu
mucenicii,fiindlaunlocîntunecatponegritşipedepsit,detotbinelelipsit,plin
detoatăruşineaşinecurăţiaşierautoţimâhniţişiscârbiţi.Iarîndreptullor
eraneamuljidovesc,cuMoiseşicutoţiproorocii,într-unlocluminat,liniştit,
plindelumină,detoatămângâierea,bucuriaşiveselia.Şiîlsfătuiaînşelătorul,
zicând:iată,acumvezişineamulvostrucreştinesclacelocşiîncechipseaflă
şineamuljidovesc.Deci,deveivreasăfiiînsoţitşiîmpărtăşitfericiriişi
bucurieineamuluijidovesc,tesfătuiescsămergişisăprimeştităiereaîmprejur,
legeaşicredinţajidovească.Iarel,dupăcumamzis,fiindfoarteîncredinţat
visurilor,afăcutaşaprecuml-asfătuitvrăjmaşul.Ieşinddinpeşteraluişi
lăsândpustiaşiviaţapustnicească,avenitînlume,deşierauşaizecideanide
cândnuieşisedinpustieşimergândlaşcoalaşisoboruljidovilor,le-aspuslor
cumavăzutînvisneamulcreştinescînlocîntunecatşipedepsit,iarneamul
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jidovesclalocluminat,plindebucurieşideveselie.Iarjidoviiauzindaceasta,
s-aubucuratşil-auîndemnatsăprimeascălegealor.Iarelcumarebucuriea
primittăiereaîmprejurpetrupulsăuşitoatălegealorşiaşaapierit.Aceastai
s-aîntâmplatlui,pentrucăn-acâştigatdreaptasocoteală,şis-adeprinsdin
tinereţilesalenumaivoiişisfaturilorgândurilorsaleasesupune,iarsfatulcel
bunşifolositoralpărinţilorşialfraţilor,niciodatănul-aîncercat.

 

4.Launfrateoarecare,într-onoaptecitindu-şipravilaşirugându-selui
Dumnezeu,pe la miezulnopţii,după obiceiulsău,vicleanuldiavol
prefăcându-seînchipdeîngerluminat,aintratînchilieşiaînceputa-lferici,
zicând:fericiteşti,robuleşiostaşulecelbunalluiDumnezeu,cănuteleneveşti
sătescolidinsomnultăularugăciuneaşislujbaluiDumnezeu.Şil-aîntrebat
fratele,zicând:darcineeştitu,deaivenitlaminesămăfericeştişisămălauzi
aşa?Răspuns-aacela,zicând:eusuntîngerulluiDumnezeuşiamvenitlatine
sătepăzescşisăteizbăvescdetoatecurseleşiînşelăciunilevrăjmaşului,săte
povăţuiescsprefaptelecelebuneşiplăcuteluiDumnezeu.Zis-aluifratele:de
aifitucum zici,îngerulluiDumnezeu,n-aivenilaminenoaptea,să-mi
sminteştipravilaşirugăciunea,ciaiveniziua.Deci,eunutesocotescafi
îngerulluiDumnezeu,deşieştiaşadestrălucitor,cimiseparecăeştiîngerul
întunericului,căcipentruaceeatearăţitunoaptea,nuziua.Vicleanulvrăjmaş
auzindaceasta,n-amaipututsuferinicinuapututsămaizicăceva,decâtatât:
o,călugărrăufiiblestemat,şiaceastazicând,s-afăcutnevăzut.

 

5.Unuifrateoarecareis-aarătatdiavolulîntr-onoapte,închipdeînger
luminatşii-azislui:eusuntGavriilşisunttrimislatinesă-ţiaducovestebună.
Iarfratelei-arăspuns:credcăveififosttrimislaalţii,căcieusuntpăcătosşinu
suntvrednicsăvădînger.Aceastazicând,elîndatăapieritvicleanuldinaintea
luişis-afăcutnevăzut.

 

6.Spuneaupărinţiidespreunbătrânoarecare,căşezândînchilialuişi
nevoindu-sepentrumântuireîlvedeaaieveapediavolumblândşi-lhulea.Iar
diavolulvăzându-sepesinecădemulteoriestebatjocoritdeacestbătrân,is-a
arătatlui,zicând:eusuntHristos!Bătrânulvăzându-l,şi-aînchisochii.Zis-a
diavolul:pentruceîţiînchiziochii?Cautădemăvezi,căeusuntHristos.
Răspuns-aluibătrânul:eunuvoisă-LvădpeHristoscuochiimeiînlumea
aceasta.Acesteaauzinddiavolul,s-afăcutnevăzut.
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7.NespuneanouăavvaOr,zicând:eu,fiilor,ştiuunomoarecareînpustia
aceasta,carezeceanimâncarepământeascăn-amâncat.Ciîngerullui
Dumnezeuîiaducealuiodatălatreizilemâncarecereascăşi-idaîngurăşi
aceeaîieraînlocdemâncareşidebăutură.Şiştiupeunomcaacela,lacarea
venitunpâlcdediavoliluminaţi,strălucindînchipuluneicetedeîngerişio
căruţădefoc,cucaidefocşimulţimedeostaşiînarmaţi,întocmaicumarveni
unîmpărat.Venindşiapropiindu-sededânsul,i-auzis:omule,tuaiisprăvit
toatefaptelecelebune,vinoacumşiteînchinămieşitevoiluaîncăruţa
aceastaşitevoiînălţadepepământlacer,capeIlieTesviteanulşitevoiaşeza
launlocîmpreunăcudânsul.Elauzindacestea,ziceaîngândulsău:euîntoate
zileleşinopţilemăînchinÎmpăratuluişiDumnezeuluimeu.Acestacineestede
îmizicemiesămăînchinlui?Acesteasocotindu-leîngândulsău,arăspuns
aceluiace-iziceasăiseînchine:euîlampeDomnulIisusHristos;Împăratulşi
DumnezeulşiMântuitorulmeu,căruiapurureamăînchinziuaşinoaptea.Iar
ţieţiseînchinăceicesuntcutine.Acesteaauzinddiavolul,îndatăapieritşis-a
făcutnevăzutcucăruţacucaişicutoateoştilelui.Acestealespuneabătrânul
cadesprealtcineva,tăinuindu-şiviaţasa.Iarpărinţiicareeraucudânsul,ne-au
spusnouă,căelînsuşieraacela,căruiais-auîntâmplatacestea.

 

8.Unfrateoarecareşedeacutăcereliniştităînchilialui,păzindu-şipravilaşi
orânduiala.Vrăjmaşuldiavol,vrândsă-lamăgeascăşisă-lînşele,într-onoapte
culcându-sefrateleînchilialui,s-aînchipuitvicleanulînchipdeîngerluminat
şimergândladânsull-adeşteptat,zicând:scoală-te,robulluiDumnezeu,la
rugăciuneaşipravilata!Frateledeşteptându-sedinsomn,l-avăzutpeel
strălucindluminat,darîndatăs-afăcutnevăzut.Sculându-sefratele,s-aapucat
derugăciuneşideobişnuitaluipravilă,socotindcăîngerulluiDumnezeueste
acelcel-adeşteptat.Cândafostadouanoapte,dacăs-aculcatfrateleşinumai
aadormit,iarăşiavenitvicleanulşil-adeşteptat,zicând:scoală-te,robullui
Dumnezeu,larugăciuneaşipravilata!Şiaşademulteori,înmultenopţi
făcându-i,cumadormea,veneaşiîldeştepta.Odatăamersfratelelaunbătrân,
carenuerapreadepartededânsulşii-aspus,zicând:părinte,pemine,de
câtăvavreme,întoatenopţile,dacămăculcşiadorm,îndatăvineîngerulşimă
deşteaptălarugăciune.Zis-aluibătrânul:darîncechipvinelatineîngerulşi
cumtedeşteaptă?Răspuns-aluifratele:dupăcemăculcşiadorm,îndatăvine
lamineîngerul,strălucindluminatşiapropiindu-semădeşteaptă,zicând:
scoală-te,robulluiDumnezeu,la rugăciunea şipravila ta!Iar eu
deşteptându-măşideschizândochiiîlvâdpedânsulstrălucindluminatşi
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îndatăfugeşisefacenevăzut.Aşaîmifaceîntoatenopţileşinicicâtdepuţin
numălasăsădorm.Zis-aluibătrânul:fiule,acelanuesteîngerulcaredoreşte
bineleşimântuireata,ciestevicleanuldiavol,carevreaşiîţidoreştepieireaşi
vreasăteamăgeascăpânăteveiîncredinţaluibine.Apoitevaînşelaşiteva
pierde,precumşipemulţialţiii-apierdut.Deci,tu,fiule,nu-iasculta,cicândva
maivenilatinesătedeştepte,zi-iaşa:eu,cândîmivavenivremeadesculatşi
îmivafivoiasămăscol,măvoisculaşifărădetine,iarpetinenuteascultşi
nicinutevoiasculta.Aceastăînvăţăturăluândfratele,delaacelbătrân,amers
lachiliasa.Iardacăavenitnoapteaşis-aculcatfratelesădoarmă,vicleanul
îndatăceaadormitaşivenitladânsulşil-adeşteptat,dupăcumseobişnuise,
zicând:scoală-te,robulluiDumnezeu,larugăciuneaşipravilata!Iarfratelei-a
răspuns,dupăcumîlînvăţasepeelbătrânul:eu,cândîmivavenivremeaşivoi
vreasămăscol,măvoisculafărădeşteptareataiarpetinenuteascult,nicinu
tevoiasculta.Acesteaauzindvicleanul,aoftat,zicând:o,călugărnebunşifără
deminteşiblestemat,aimerslabătrânulcelrăuşimincinosşite-aînşelat.La
acelbătrânamersieriunfrate,şil-arugatfoarte,casă-ifacăluibine,să-l
împrumutecuungalben,fiindu-idemaretrebuinţă,darn-avrutsă-l
împrumute,ciaminţitzicândcănuareşiaveaungalben.Deci,dinaceastasă
ştiişisăcunoşticăacelaesteunbătrânrăuşimincinosşite-aînşelat,fiind
prostşifărăminte.Acesteazicândvicleanul,s-afăcutnevăzut.Iarfratele,după
ces-afăcutziuă,amerslaacelbătrânşii-aspus,cumi-aziselvicleanului
diavol,precuml-aînvăţatpeelşicei-arăspunsluivicleanulşicumi-aspuslui
unfrateceavenitdes-arugatsă-ifacăluibine,să-lîmprumutecuungalbenşi
nul-aîmprumutatzicândcănuaredeşiavea.Decil-aîntrebatpebătrân:sunt
aşaacestea,părinte?Răspuns-aluibătrânul,zicând:cuadevărataşaeste,fiule!
Avenitlamineunfrateşiacerutsă-idauungalbenîmprumutşiamungalben,
însăamziscănuam,pentrucăştiamcănuîiestedefolosacellucrupentru
careceregalbenul,cimaivârtosdevătămareasufletuluiîiera.Pentruaceea
amsocotitmaibinesăspunominciunăşisă-lizbăvescpefratedevătămarea
sufletească.Astfelnui-amdatgalbenul,zicândcănuam.Citu,fiule,păzeşte-te
şicunoaşte-lpevicleanulvrăjmaş,careumblăsăteînşele!Şimultfiindînvăţat
şiîntăritdebătrânul,amerslachiliasa.

 

9.Unfrateoarecare,Avramie,trăiaînpustieşierafoarteîndărătnic,
neascultătorşinesupus,umblândnumaidupăvoiagânduluisăuşiapărerii
sale.Acestacufoartemultădorinţăpofteasfântapreoţieşimultenălucirişi
vedeniiîiarătaluiînşelătorulnoapteaînvispecareelsocotindu-lecu
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amănuntul,lecredeacăsuntadevărate.Şidevremecemultedincelecevedea
învis,seizbândeauaievea,seîncredeafoartemultvisurilorsale.Odatăavenit
ladânsuldiavolulînvisînchipulluiHristosşicuîngeriiSăişii-azis:văzut-am
multaşimareatapoftăşidorinţă,pecaredemultoaipentrusfântapreoţie.
Bunşialeslucrudoreşti,căciînvremileacesteacumarenevoiesecâştigă
preoţiaşinumaiceicesuntbogaţişideneamslăvitopotcâştiga.Căciarhiereii
s-aufăcutacumtoţilacomi,mândri,măreţişiiubitoridecinste.Pentruaceea
euînsumiam venitlatine,văzându-ţimultaşimareatadorinţă,săte
hirotonescşisătefacpreot.Acesteazicând,auînceputîngeriiacântacântare
dulceşiveselă:axios,adicăvrednic!Şiaşal-autunspeelşil-aufăcutpreotşi
dupăcel-aupreoţit,l-aulăsatşis-auridicatcuîngeriiînălţându-selacer.
Aceastafăcându-se,s-adeşteptatfrateledinsomnulsăuşiseminunaşise
bucurafoartedeacelvisminunat.Aşaacrezutcăestepreotcuadevărat.Şi
mulţumealuiHristoscăl-afăcutpreotşiaînceputa-şicitipravilacuîncepere
preoţească.Dupăaceeaamerslabisericapărinţilor,casăliturghisească,fiind
ziuaduminicii.Şiseadunaserăpărinţiideprinpustielabiserică.Atunciavenit
şielşiintrândînbiserică,amersdreptînaltarşicumareîndrăznealăaluat
sfinteleveşmintesăseîmbrace,neîntrebândpenimeni.Darpreoţiibisericii
careerauînaltar,văzându-lcăiasfinteleveşmintepreoţeşti,l-auîntrebat,
zicând:cevreisăfaci?Pentruceieiveşmintele?Elle-arăspuns:euvreausămă
îmbrac,săliturghisescastăzi.Zis-aului:darcumvreisăfacituaceasta,nefiind
preotşicumîndrăzneştideintriînsfântulaltar,undenumaipreoţiişislujitorii
lorintră?Şicumîndrăzneştideieiveşmintelepreoţeşti,decarenuţisecade
ţienicisăteatingi?Audoarăaiînnebunit?Răspuns-alor,zicând:nu!nuam
înnebunit,cişieusuntpreotcaşivoi.Iareiştiindcănuestepreot,l-auscos
afarădinsfântulaltar.Atunciaînceputasegâlcevişiastrigaînguramare,
zicând:pentrucesămăscoatăpemineafarădinaltar,căşieusuntpreotşi
m-apreoţitînsuşiDomnulHristoscusfinţiiîngeri.Iarpărinţiivăzândşiauzind
acesteadeladânsul,l-aucunoscutcăesteamăgitşiînşelatdevrăjmaşuldiavol.
Atunciaucunoscutpărinţiicăpentruîndărătnicia,neplecareaşinesupunerea
lui,is-aîntâmplataceasta.Şiauporuncitpărinţiidei-aupusfiaremariîn
picioareşil-autrimislaomânăstireafarădinpustieşiauporuncitsăfieacolo
înpazăşisă-lsmereascăcuascultărigrele,fărădeodihnă,pânăcesevasmeri
şiîşivacunoaşteneputinţaşiînşelăciuneasa.Şiaşai-aufăcut,pânăceavenit
elîntrucunoştinţăşiacunoscutînşelăciuneaşismerindu-ses-apocăit.

 

10.Spuneacinevadespreun călugărcăserugaluiDumnezeu să-l
învredniceascăsăfiecaIsaacpatriarhul.Şidupămultărugămintealuii-avenit
unglasdelaDumnezeu,grăindlui:nuveiputeasăfiicaIsaacpatriarhul.Şia
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ziscălugărul:denuvoiputeasăfiucaIsaac,măcarsăfiucaIov.Glasuliara
grăitcătredânsul:deveibiruipediavolulcaşiel,veiputeasăfiicael.Şis-a
făgăduitcălugărulaşaşiaauzitglas:mergiînchiliataşitetrezeşte!Iardupă
câtevazile,is-aarătatdiavolulînchipulunuivoinicoarecareşiavenitla
călugăr,zicând:părinte,rogu-măsfinţieitale,fie-ţimilădemine,căsuntun
voinicizgonitdeîmpăratulşiiaacesteadelamine,adicădouăsutedelirede
aur,ofatăşiunfecior,şi-ipăzeştelatineîntr-unlocascuns,căeumăvoiduce
într-altăţară.Şicălugărulneştiindvânareadiavolului,azis:fătulmeu,nuvoi
puteasăiaueu,căsuntunomslabşinuvoiputeasă-ipăzesc.Şi-lîndemna
vicleanulvoinicpecălugărşiiari-aziscălugărul:mergi,fătulmeu,laacea
piatrădeteascunde!Iarmaipeurmăl-aascultatcălugărulşialuataurul,
copilulşifata,batjocoritfiinddedracul.Iardupăpuţinezilearidicatrăzboi
călugăruluisprefatăşiastricat-oşis-acăitdelucrulcefăcuseşiaucis-o.După
aceeai-azisluigândul:ucide-lşipefecior,sănuţisevădească,lucrul.Aşal-a
ucisşipefeciorşii-azisluigânduliarăşi:iaaurulceţi-adatşifugiînaltăţară
pentrugâlceavaceluiceţi-adataurul.Şisculându-sedeacolo,s-adusîntr-alt
locşiaînceputdinaurazidibiserică.Şisfârşindellucrul,iatăavenitdiavolul
închipdevoinicşiaînceputastriga,şiagrăiacolo:nevoiemare,ajutaţi-mi!
Acestcălugărdinaurulcei-amdateuaridicatbisericaaceasta.Şis-asculat
norodulaceluilocşicutoatăocaral-aizgonitpeacelvicleanvoinic.Darel
lăudându-se,amersdeacologrăindcăaltelevafacecălugărului,carenui-a
trecutprinmintevreodatăşiaşalăudându-ses-adus.Iarcălugărulnuse
odihneanicinoaptea,niciziua,luptându-secucugetele,pânăcel-abiruit
cugetulaseducedinacelloc,zicând:aajunsasevădilucrurilemele,aşacă
lua-voiaurulcemi-arămasşimăvoiduceîntr-altăcetatemaideparte,unde
voiniculacelanuvamaiputeaveni.Deciamersîntr-altăcetateşiacăzutacolo
încurviecufataunuicălău,pecarestăpânulloculuiaceluiaîlavealatăierea
vinovaţilor.Şivorbindtatălei,aluat-oluinevastă.Dupăcâtăvavremeamurit
tatălfeteişiavenitstăpânnouînloculstăpânuluicelvechi.Şiacăutatdupă
tocmealacrăiască,unomsă-islujeascălatăiereavinovaţilorşiauzisoamenii:
nouăaşaneesteobiceiul:celcealuatfatamortului,acelasăiaşislujba,măcar
den-arşivoi.Şiestelanoiunulcaacela,careşicinulcălugărescniseparecăa
ţinut.Iarelazis:mergeţide-laduceţilamine.Şi-laduserălastăpânşii-azis
să-islujeascăneapărat.Şiacăzutunomoarecareînosândădemoarteşia
primitporuncăcelcareodinioarăfusesecălugăr,iaracumucigător.Demăvei
crede,fireamilosârdieinumălasăfărădelacrimiatrecepovesteaacestui
sărac.Şii-aporuncitluistăpânulsăadunesmoalăşialtechinuri,pentrucei
osândiţi.Făcândelaceasta,iatăşisatanaavenitînchipdevoinicşiaînceputa
strigaunelecaacestea,încâtşinorodulsestrânseselaglasullui,căcicereade
lastăpânitordreptateşiizbândirecustăruinţă.Răspuns-astăpânulşiazis
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cătredânsul:conteneşte,voiniceşiiaaminteşimaicuînţelegerespunedespre
tine!Nustrigalătrândcauncâine.Iarvoiniculagrăitcătrestăpân:acestcălău
eraodatăcălugăr.Iareufiindizgonitdeoarecarivrăjmaşiaimei,i-amdataur
mult,uncopilalmeuşiofată.Deciporunceştesă-miiauînapoicei-amdat.
Stăpânulaprimitcudulceaţăacestelucrurişil-aîntrebatpecelceera
odinioarăcălugăr,iaracumcălău:oarecuvinteleacestuivoinicadevăratesunt?
Iarelzise:aşaeste.Şiispitindu-laîntoarceceledatelui,aspusdespreuciderea
feciorului,afeteişicheltuireaauruluidarneavândstăpânulceluadeladânsul,
aporuncitsăfiepedepsitcumoarteablestematulcălău.Astfelducându-lla
loculdepierzare,i-aieşitînaintevoiniculşivrăjmaşulluişii-azis:oareştii,
părinte,cinesunteu?Iarelzise:adevărat,tueştivoiniculdelacareacum
cunosctotrăul.Voiniculaziscătredânsul:eusuntdecareaiauzit:Satana.Eu
i-amînşelatpeAdamşiEva,ceidintâizidiţi,eubatrăzboicuoameniişinulas
peniciunulsăsemântuiască,sausăfiecaIsaac,saucaIacob,cimănevoiesc
să-ifaccaAhitofel,saucaIudaIscarioteanul,saucaşiCainşicabătrâniiceidin
Babilonşicaceicesuntasemenealor.Sămăcrezicăşitufuseseşibatjocoritde
mineşinuaiştiutsătelupţicurăzboiulcelascuns.Şidraculzicândacesteaşi
altelemultedecâtacestea,numaidecâts-afăcutnevăzut.Iaracelsăraccălugăr
şivârtosucigaş,apătimitmoartedespânzurare,batjocoritfiinddedracul,
pentrumărireadeşartăşiînălţareaminţiilui.

 

11.Doifraţis-audusînpustiaceamaidinăuntruşişasezilesedespărţeauunul
dealtul,iarînaşapteaziîntâlnindu-se,făceaurugăciunileşimâncauîmpreună,
nimicmaimultvorbindîntredânşii.Deci,mergânddraciilaunuldintr-înşii,îl
amăgeauînmultefelurişiîiarătaumaiînainteveniridefraţişicelecese
făceauînmultelocuri.Acesteavăzându-leşiauzindu-leelcăsefacîntocmai,
credealor,socotindcăsuntîngericeiceîivestescluimaiînainteacestea.L-au
opritsăsemaiducăşilafratelesăuînziuaceaorânduită.Deci,s-adusodată
să-lcercetezepeunfrateînmânăstireşiaarătatunoradinmânăstire,
întrebândcapentrualtuldeestecuputinţăcacinevasăştieceledinlume.Iar
eiauzindşicunoscândcăelestecelînşelat,l-aucercetat,zicând:dacăte
îndeletniceşticuacestea,sănumaiviilanoi.Şiîndatăs-apocăit,lepădând
toate.Întorcându-selaloculsău,auvenitiarăşidraciidupăobicei,să-l
amăgească,darelîinumeamincinoşişiîicerta.Şiîndatăs-auprefăcutîn
dobitoacenecuvântătoareşiîngrozindu-l,s-audus.

 12.Spuneauuniidespreunbătrân,căşezândînchiliasaşinevoindu-se,îi
vedeapedraciaieveaşiîidefăima.Iardiavolulvăzându-sebiruitdebătrânul,a
venitşiis-aarătat,zicând:eusuntHristos!Bătrânulvăzându-l,şi-aînchisochii
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iardiavolulazis:pentruceîţiînchiziochii?EusuntHristos!Răspuns-a
bătrânul:eupeHristosnuvoiescsă-lvădaici.Iardemonulauzindaceasta,s-a
făcutnevăzut.

 

13.Cătrealtbătrânauzisdracii:voieştisă-LvezipeHristos?Şile-arăspuns:
anatemavouăşiceluipentrucareziceţi!CăciînHristosulmeucred,careazis:
devazicevouăcineva,iatăaiciesteHristos,iatăacoloeste,voisănucredeţi.Şi
auzinddracii,s-aufăcutnevăzuţi.

CAPITOLULVIII

PENTRUGÂNDURILECELEDEHULĂCAREVINÎNINIMAOMULUI,
HULITOARESPREDUMNEZEU,SPREPREACURATAFECIOARĂMAICA
LUIHRISTOSDUMNEZEU,SPRESFINŢIILUIDUMNEZEU ŞISPRE
SFINTELETAINE

ÎNTREBARE(DintrealeluiAnastasieSinaitul,puţinschimbată):

1.Oare,deundeseîntâmplădevinşiintrăîninimaomului,fărădevoiaşi
învoirealui,niştegândurirele,necurateşihulitoarespreînsuşiDomnul
DumnezeuşisprePreacurataşipurureaFecioaraMaria,MaicaluiHristos
DumnezeuşispresfinţiiluiDumnezeu,învremearugăciuniişiînvremea
cuminecăriicuSfinteleTaine?Pentrucaremulţiaucăzutîntrudeznădăjduire,
socotindu-sepesinefărăDumnezeuşimairăidecâtpăgâniişidecât
dobitoacelecelenecuvântătoare,atâtdemult,încâtdeaceeanicicreştininuse
maisocoteauafişimulţideaceastăsupărares-auopritdelaSfânta
Împărtăşire.Uniiauvrutorisăsarăînapăsăseînece,oriîntr-altchipsăse
omoare,socotindu-secăeinumaiauiertaredepăcatulacesta,nicinumaieste
nădejdedemântuirealor,pentrucăauhulitpeînsuşiDomnulDumnezeu,
aducându-şiaminteşisocotindcuvântulDomnuluiceestescrisînSfânta
Evanghelie,carezice:totpăcatulşihulasevaiertaoamenilor,iarhulacare
esteasupraDuhuluiSfântnusevaierta,niciînacestveac,niciînveaculceva
săfie.Deci,deundevinîninimaomuluiniştegândurireleşispurcateşi
hulitoaredeDumnezeu,caaceleacaresuntfărăvoiaomului?Şiîncechip
poateomulsăseizbăveascăşisăscapedepieireaacelorgânduripierzătoare
desuflet?
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RĂSPUNS

2.Deaceaispită,deveiciticuluareaminte,veiaflafolos,căispităcaaceease
întâmplălamulţidacă-lsloboadeDumnezeupediavol,casă-iispiteascăpentru
înălţareaşimândrialor,casă-ismereascăşisă-şivinăîntrucunoştinţă,să-şi
cunoascăneputinţalorşisăsepocăiascădemândrialor.Iarunorafiindsmeriţi
şicucernici,liseîntâmplăloroispităcaaceea,dinzavistiaşipizma
vrăjmaşuluidiavol.Pentruaceeaşimultoradinpreacuvioşiipărinţicaretrăiau
prinpustiecumultăînfrânareşipustniceascăviaţă,liseîntâmplalorde
cădeauînaceaboalăşiînispitadiavoliceascăagândurilorreleşihulitoare
asupradumnezeirii.PrecumzicesfântulIoanScărarulşialţisfinţipărinţi,căde
multăsupărareşiscârbăceaveaupentruacelegânduridiavoliceştihulitoare
deDumnezeu,cădeauîndeznădăjduire,întruslăbiciuneşiboalăsufleteascăşi
trupească,încâtliseveştejeauşiliseschimbaufeţeledemulteosteneli,foame
şisete,răbdarecuprivegherişirugăciuni,cădoars-arizbăvideacelegânduri
hulitoare,darnuseputeauizbăvi.Şicândleveneauloracelegândurihulitoare
asupraluiDumnezeu,lisepăreacăsevadesfacepământulşi-ivaînghiţi,sau
vacădeafocdincerşi-ivaarde.Dartoatelepătimeauşilerăbdaupentru
nesocotinţa,neştiinţaşinepriceperealor,cănusesocoteau,niciştiau,nici
pricepeauaceasta,cătotadevăratuldreptmăritorcreştincaresetemede
DumnezeuşifacepouncileLui,nevinovatestedeniştegândurispurcate,releşi
hulitoaredeDumnezeualevicleanuluidiavolcarenusuntcuvoiaşiînvoirea
omului,cisuntniştenăvăliridiavoleştiasupraomului,fărădevoialui.Pentru
caregânduriomulnuareniciovinăsaupăcat,nicipedeapsădelaDumnezeu,
fiindcăomulnuleprimeştenicinuleurmeazălor,ciîicadluinăpastă.Căci
cum arputeacinevadincreştinisă-LhuleascăpeDumnezeu,căruiaIse
închinăşiIseroagă?NoicreştiniiAceluianeînchinăm şinerugăm şi-L
binecuvântăm ziuaşinoaptea,întoatăvremeaşiîntotceasul.Aceluiaîi
mulţumimşipeDânsulîlpreamărim.Aceluiaîislujim,peAcelaîlchemăm
purureaîntruajutorulnostru,înainteaLuistămşiîlrugămşipeElUnulîlştim
Dumnezeu,Tatăl,FiulşiSfântulDuh,într-oDumnezeire,slăvitdetoatăfăptura.
PentruAcelatoatechinurileşimuceniciacubucurieleprimim,lerăbdămşile
pătimim.Deaceeasuntemnecăjiţişisupăraţişiluptaţidevrăjmaşi,pentru
Acelasuntemizgoniţi,pentruAcelanelepădămdelumeşidetoatecelecesunt
într-însa.Deaceeaîilăsămpepărinţii,fraţiişisurorilenoastreşinelăsăm
soţiileşifiiinoştri,încăşiviaţanoastrăşitrupulnostruledămlamuncişila
pedepsecuosârdie.Cums-arputeacasăhulimşisăgrăimderăuşisă-L
ocărâmpeDumnezeulnostru,pentrucareîntoatezilelemurim?Însăacele
gândurireleşihulitoaresuntispitelevicleanuluiduhalsatanei,carevreasăne
sminteascăşisănedespartăpenoideDumnezeulnostru.Nimeninupoatesă
facăaceastaprecum maisusam zis,săseînchineluiDumnezeuşisă-L
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hulească,nicichiareliniiceipăgâni.Nicichiardiavolii,careneaducşine
aruncăîninimigândurireleşihulitoarecaacelea,nuîndrăznescsă-Lhulească
peDumnezeu.Precum despreaceastamărturiseştesfântulApostolIacov,
frateleDomnului,zicând:tucrezicăesteunDumnezeuşibinefaci,căşidracii
credşisecutremură.Deci,lucruarătateste,căeinuîndrăznescsă-Lhulească.
ÎncăşideDomnulHristoscufricăşicucutremurserugausănu-itrimităpeei
închinurişiÎlmărturiseauşiÎlgrăiaudebine,zicând:ceestenouăşiŢie,
Iisuse,FiulluiDumnezeu,Celuiviu?Aivenitmaiînaintedevremesăne
munceşti?Ştimu-TepeTinecineeşti,SfântulluiDumnezeu.Precumdeaici
estearătatşicunoscutlucrucădiavoliivrăjmaşifiindneamuluiomenescşi
avândpurureamarepizmăşizavistieasupranoastră,aruncăacestegânduri
spurcateşihulitoaredeDumnezeuîninimaomului,socotindvrăjmaşulcăcicu
acelegândurihulitoareasupraDumnezeiriiarputeaomulsăsescârbeascăşi
săsedeznădăjduiascădemântuire,şicuaceastasă-ldespartăşisă-l
îndepărtezedeDumnezeu.DarnoicreştiniişicredincioşiiluiHristos,pentru
acelegânduristrăinealevrăjmaşuluidiavol,nicioosândă,cercetare,sau
pedeapsănuavemdelaDumnezeu.Cădearfialenoastreşidininimanoastră
acelegândurihulitoare,pecarele-amgrăinoişile-amzicecuguranoastră.
Darnoimaimultvoimsăfimarşiînfocdecâtsăgrăimcuguranoastrăcuvinte
dehulăasupraDumnezeuluinostru.Deacesteanoiînştiinţându-neşi
încredinţându-ne,niciîntr-oseamăsănubăgămacelegânduri,cicândîţiva
aducediavolulşivaaruncaîninimataniştegândurihulitoarecaacelea,să-i
zicişisă-irăspunziîngândultăuaşa:săseîntoarcăboalatapecapultăuşipe
creştetultăuşihulatasăsepogoareasuprata,viclenediavoleşiduhule
necurate!Iareu,DomnuluiDumnezeuluimeutotdeaunamăînchin,ÎllaudşiÎl
slăvescşiniciodatănu-Lvoihuli,căcicumaşputeaeusăhulescşitotodatăsă
proslăvescpeDomnulDumnezeulmeu?Cumaşputeasă-Locărăsccândîn
toatezileleşiîntotceasul,cutotsufletulşiinimameaÎlpreamărescşiÎlrogpe
Dânsul?Iarhulata,viclenediavole,săseîntoarcăpecapultău!Şiînacestchip
poţisăteizbăveştideaceaispitădiavolească,nesocotindu-leşinebăgândîn
seamăacelegândurialelui,ciocărându-lşibatjocorindpevrăjmaşuldiavol,
ştiindşicunoscândnoicădelaelşialeluisuntacelegândurihulitoareiarnu
delanoi,nicialenoastre.Cidelanoişialenoastresuntaltegândurişipatimi
caresenasc,adică:curvia,preacurvia,îmbuibareapântecului,beţia,zavistia,
mânia,pizma,iubirea de argint,clevetirea,învrăjbirea,scumpetea,
nemilostivirea,tirania,minciunaşialteleasemeneaacestora.Acestepatimi
suntdinvoianoastră,delevomfaceoridenulevomface.Şidelevomgândi
oridenulevomgândi,încelecefacemnoicuvoianoastră,vinovaţişigreşiţi
suntemînaintealuiDumnezeuşinumaideacelepatimişipăcateşigânduri
relevomfişinoicercaţişiîntrebaţi,caresuntsubputereaşistăpânireaşivoia
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noastră.Iardecelecenusuntînvoiaşistăpânireanoastrănuvomficercaţi,
niciîntrebaţişigândurilecelehulitoaredeDumnezeunusuntînvoiaşi
stăpânireanoastră,cisuntniştelucruristrăinealediavolului,pentrucare
gândurinoinevinovaţisuntem.Cade-seaşticăacestegândurihulitoarede
Dumnezeu,nuleducediavolulsălearunceîninimilenecredincioşilorpăgâni
şiereticilor,pentrucăspreaceianuareelzavistie,nicipizmă,nicirăzboi
fiindcăei,cunecredinţaşieresullor,nu-isuntpotrivnici,ciîisuntsupuşi.Ci
toatăsilinţaşinevoinţaluiesteîmpotrivadreptmăritorilorcreştini,casă-i
împiedice şisă-ismintească din credinţa lor,să-iscârbească,să-i
deznădăjduiască,să-idepărtezeşisă-iînstrăinezedeDumnezeu.Cănespunea
unpărinteoarecaredinSchit,cămultăscârbăşisupărareaveadespurcateleşi
hulitoareledeDumnezeugânduridiavoleşti.Iarodatăneştiindcesămaifacă
demarescârbăşisupărareceaveadinacelegânduridrăceşti,amersla
fericitulPetru,arhiepiscopulAlexandriei,mucenicşis-ajeluitluişii-aspus
toatăscârbaşisupărareaceoaredinpricinaacelorgândurihulitoareasupra
Dumnezeiriişiasupracredinţeicreştineşti.Iarfericitularhiepiscopi-arăspuns,
zicând:mergi,fiuleşiteîngrijeştepentrualtegreşelialetale,iaracelpăcat
pentrugândurilehulitoareasupraDumnezeiriişiasupracredinţiicreştineşti
carezicicătesupără,lasă-lsăfieasupramea.Cătotcreştinuldreptmăritor,
careslujeşteşiseînchinăluiDumnezeucucredinţă,nuestevinovatdeacele
diavoleştigândurihulitoaredeDumnezeu,cidiavolullearuncăîninima
omuluifărăvoialui,pentrupizmaşizavistialuiceamare,ceoareasupra
omuluicreştin.Căşimie,fiule,odatămis-aîntâmplatdemăsupăraugândurile
hulitoareşimergândm-amjeluitşii-amspussfântuluiPafnutiemărturisitorul
şimucenicul.Iarelm-aîntărit,zicândaşa:cândm-auprinspemine
prigonitoriişim-audussămămunceascăpentrumărturisirealuiHristos,
tocmaiatunci,laaceajudecatăşimuncă,cândmăchinuiauşiîmiardeautrupul
pentruDomnulHristosşicucârligedefiermăstrujeau,vicleanuldiavolîmi
aduceagânduridehulăcătreDumnezeu,iareuîirăspundeamcumânie,zicând:
o,duhvicleanşinecurat,eusufletulşitrupulşitoatăviaţameamiledau
chinurilorşimorţiipentruDumnezeulmeuşituîmiaducimiegânduridehulă
cătreDomnulDumnezeu?CădeL-aşhulipeDomnulDumnezeulmeu,după
vicleanulşivrăjmăşescultăusfat,numi-aşdatrupulşisângelechinurilorşi
foculuipentruDânsul;cihulasăseîntoarcăpecapultău,viclenediavole!
Acesteaspunându-lefericitulPetruarhiepiscopul,aceluipărinte,l-amângâiat
şil-aîntărit.Deci,dinatâtaputemnoisăcunoaştemcăacelegânduridiavoleşti
hulitoareasupraDumnezeiriinusepotizgonicualtcevaniciîntr-altchipnuse
poateizbăviomulcelsupăratdedânsele,fărănumaisănulebageniciodatăîn
seamă.Cănupotnimicsă-ţistriceţieacelea,fiindcăacelegândurinusuntdela
tine,cideladiavol.Pentruaceeatun-aisădaiseamădeacelegânduri.Şiprea
cuviosulpărintelenostruPamvo,nespuneanouă,zicând:eu,fiilor,trăindîn
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adânculpustiuluişirugându-măluiDumnezeupentruiertareaşiîndreptarea
vieţiimele,odatămi-aadusşimi-aaruncatdiavolulîninimăgândurihulitoare
asupraluiDumnezeuşiasfinţilorLuişifoartetaremăsupărau.Iareuneştiind
cesăfacdescârbaşisupărareaceaveam,amînceputcuosârdieamărugalui
Dumnezeusăizgoneascăşisădepărtezedelamineacestegândurirele.Şicu
aşademareosârdierugându-măluiDumnezeu,am auzitglasdesus
grăindu-miaşa:Pamvo,nuaveaniciogrijădepăcatelestrăine,cidealetale
îngrijeşte-tecăacelegândurihulitoaresuntalevicleanuluidiavol.

 

3.Unfratel-aîntrebatpeunuldinpărinţidespregândulhulei,zicând:se
necăjeştesufletulmeu,avvo,dedraculhulii,cifămilăşispune-mi,dincemise
întâmplăşicevoiface?Răspuns-abătrânul:ungândcaacestaniseîntâmplă
nouădinclevetire,defăimareşiosândire,darmaivârtosdinmândrieşidina-şi
facecinevavoilesaleşiaseleneviînrugăciuneasa,şidinmânieşiiuţimecare
suntsemnealemândriei,căciaceastanearuncăpenoiînpatimileces-auzisşi
deacolosenaştegândulhuliişidevazăboviînsufletîldădraculhuliilacelal
curvieişidemulteoriîladucepânălaieşireadinminţi,iardenusevadeştepta
omul,piere.

CAPITOLULIX

CUMTREBUIERUGĂCIUNEASĂFIEAJUTATĂDEFAPTĂ.CARESUNT
FAPTELECAREFACCARUGĂCIUNEASĂFIENEPRIMITĂ

1.Aîntrebatunbătrândacăsefolosescceicecerderugăciunilepărinţiloriar
eiselenevesc.Şii-arăspuns:multpoaterugăciuneadreptului,precumeste
scris;însăcareseface,adicăaceeacareseajutoreazădecelcecererugăciunea,
păzindu-secutoatăosârdiaşicudurereîninimădegândurişifapterele.Căde
vapetrececunebăgaredeseamă,deniciunfolosnu-ivafi,chiardacăsfinţiise
vorrugapentruel.Căunulzidindşialtulsurpând,ceaufolosit,fărănumai
osteneli?Aadaosîncăşiacestfeldepovestire,zicând:eraunsfântpărinteal
uneichinovii,împodobitcutoatăfaptabună,darmaivârtoscusmerita
cugetare,cublândeţe,cumilostivireacătresăracişicudragostea.Acestase
rugamultluiDumnezeu,zicând:Doamne,măştiipeminecâtsuntdepăcătos,
darnădăjduiescînîndurărileTale,sămământuiescprinmilaTa.Deci,mărog
bunătăţiiTale,Stăpâne,sănumădesparţideobşteamea,ciîmpreunăcumine
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şipeaceiaîiînvredniceşteÎmpărăţieiTale,pentrunespusaTabunătate.Deci,
aceastărugăciuneneîncetatfăcând-o,l-aîncredinţatiubitoruldeoameni
Dumnezeuînacestchip:trebuiasăsesăvârşeascăpomeniredesfinţilaoaltă
mânăstire,carenueradepartededânşii,şiîlchemaupărinţiiaceleimânăstiri
peelîmpreunăcuuceniciilui.Iarelselepăda.Daraauzitînvis,zicându-i-sesă
meargăşisătrimităîntâipeuceniciisăi,apoisămeargăsingur.Deci,
ducându-seuceniciilui,zăceaunîngerînchipdesăracbolnav,înmijlocul
drumului.Veninduceniciilaloculacelaşivăzându-lvăitându-se,l-auîntrebat,
careepricina.Iarelazis:suntbolnavşieram călarepedobitoc,care
trântindu-măafugit,şiiatănuarecinesă-miajute.Iareiauzis:ceputemsă-ţi
facem,avvo?Noisuntempejos.Şilăsându-l,s-audus.Apoi,dupăpuţintimpa
venitşipărintelelorşil-aaflatzăcândşisuspinândşiînştiinţându-sede
pricinăi-azis:nuauvenitniştemonahişinute-auaflataşa?Iarelazis:bada,
auvenit,darneştiinţându-sedepricină,autrecutzicând:noisuntempejos,ce
putemsă-ţifacem?Zis-aluiavva:poţisăumblipuţinşisămergem?Iarelazis:
nupot!Atunciavvai-azis:vinosăteiauînspateşiDumnezeunevaajutaşi
vommerge.Iarelazis:cumpoţiatâtadepărtaresămăduciînspate?Mergişi
teroagăpentrumine!Iaravvaazis:nutevoilăsa,ciiatăpiatraaceea;tevoi
punepedânsaşimăvoiaplecaşitevoiluaînspate.Şiaşaafăcut.Laînceputîl
simţeacăestegreu,caunommare,apoisefăceamaiuşor,totmaiuşor,încât
seminunacelceîlpurtapespate.Şideodatăs-afăcutnevăzutşiavenitglas
cătreel:purureaterugaipentruuceniciităisăseînvredniceascăîmpreunăcu
tinedeÎmpărăţiacerurilorşiiatăcăaltelesuntmăsuriletaleşialtelealelor.
Decifă-ipeeisăvinălalucrareataşiveidobândicererea,căcieusuntDreptul
Judecător,răsplătindfiecăruiadupăfaptelelui.

 

2.Unfrates-aduslaunuldinbătrâniînlavraluiSuca,deasupraIerihonului,şi
i-azis:cum trăieşti,părinte?Răspuns-aluibătrânul:rău.Zis-aluifratele:
pentrucetrăieştirău,părinte?Iarbătrânuli-azis:iată,amtreizecideanide
cândstauînaintealuiDumnezeuîntoatezilelerugându-mă,şiînrugăciunea
meauneorimăblestempeminezicândcătreDumnezeu:sănuTemilostiveşti
spretoţiceicefacfărădelegea.Şi:blestemaţisuntceiceseabatdelaporuncile
Tale,delacareeupurureamăabat,şifărădelegeaolucrez.Alteoricătre
Dumnezeuiarăşizic:veipierdepetoţiceicegrăiescminciunăşieuînfiecarezi
grăiescminciunaşiîninimameacugetândrele,ziccătreDumnezeucă
cugetareainimiimeleînainteaTaestepururea.Şineavândpostcâtuşidepuţin,
zic:genunchiimeiauslăbitdepost.Şiiarăşidacăampomenirederăuasupra
frateluimeu,ziccătreDumnezeu:iartă-nenouăprecumşinoiiertăm!Şitoată
grijaavândlaamâncapâineamea,zic:am uitatamâncapâineamea.Şi
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dormindpânădimineaţa,cântândzilamiezulnopţiim-amsculatcasămă
mărturisescŢie.Neavândumilinţăcâtuşidepuţin,zic:ostenit-am întru
suspinulmeu,sau:făcutu-s-aulacrimilemelemiepâineziuaşinoaptea.Şicu
totulfiindplindemândrieşideodihnătrupească,măbatjocorescpemineşi
cânt:vezismereniameaşiostenealameaşilasătoatepăcatelemele!Negătit
fiindzic:gataesteinimamea,Dumnezeule!Pescurtdecitoatăpravilaşi
rugăciuneameamisefacemiespremustrareşiruşine.Zis-afratele:eu
socotesc,părinte,căacesteale-afăcutDavidpentrusine.Iarbătrânul
suspinând,azis:cezici,frate?Denuvompăzicelececântămînaintealui
Dumnezeu,lapierzarevommerge.

 

3.Azisunbătrân:înSchiteraunfrateosârduitorlaslujbasa,darleneşla
celelalte.Şiîntr-ozisearatăsatanacătreunuldinbătrâni,şiîizice:o,minune!
Cutaremonahmăstrângeînbraţelesalecasănumăducdeladânsulfăcând
voilemeleşiîntotceasulzicecătreDumnezeu:Doamne,izbăveşte-mădecel
rău!

 

4.Ziceaubătrâniicăoglindacălugăruluiesterugăciunea.Şiiarăşiziceauei,că
precumestecuneputinţăa-şivedeacinevafaţasaînapătulbureaşaşisufletul
nupoatesăseroagedenusevacurăţidecelestrăine.

 

5.Azisunbâtrân:cândomulsevapăzi,sănu-lnedreptăţeascăpeaproapele,
atunciareîndrăznealăcugândulsăucărugăciunealuis-aprimitlaDumnezeu.
Iardacăcinevaîlvanedreptăţipeaproapele,rugăciunealuiesteurâtăşi
neprimită.Căcisuspinulceluinedreptăţitnulasărugăciuneaceluicel-a
nedreptăţitsăintre.

 

6.Povestit-aunuldinpărinţi:laSchitcândfăceauSfântaLiturghieclericii,se
pogoracaunvulturpesteJertfaceadetainăşinimeninu-lvedea,decâtclericii.
Într-oziacerutunuldeladiaconceva.Iareli-azis:nuamvremeacum.Apoi
veninddiaconullaJertfaceadetaină,nus-apogorâtasemănareavulturului
dupăobicei.Şiazispreotulcătrediacon:pentrucenuavenitvulturuldupă
obicei?Negreşitpentrucăînminesauîntineestevreogreşealăcareaoprit
darul.Depărtează-tedecidelamineşidesevapogorîsevacunoaştecăpentru
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tinenus-apogorât.Depărtându-sediaconul,îndatăs-apogorâtvulturul.Iar
dupăces-asfârşitslujba,azispreotulcătrediacon:spune-mi,ceaifăcut?Iarel
azis:număştiupeminesăfigreşit,fărănumaicăvenindunfrateşi
cerându-micutarelucru,i-amrăspunscănuamvreme.Şii-azislui:deci
pentrutinenus-apogorât,fiindcăs-amâhnitfrateleasuprata.Şiducându-se
diaconul,s-apocăitînainteafratelui.

 

7.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânoarecare,zicând:oarepentrucarepăcatnu
primeşteDumnezeurugăciuneaomului?Răspuns-aluibătrânul:pentrupizma
şiţinereademintearăuluiprecumziceDomnul:deveiaducedarultăulaaltar
şiacoloîţiveiaduceamintecăfrateletăuarecevaasuprata,lasădarultău
înainteaaltaruluişimergimaiîntâideteîmpacăcufrateletăuşiapoivenind,
adudarultău.Iardeaivreovrajbăşipizmăasupracuiva,atuncisăştiică
rugăciuneataşijertfatanuesteprimitădeDumnezeu,cimaivârtosscârbeşti
şimâniipeDumnezeuînrugăciuneata.

CAPITOLULX

PENTRUMULTEGRAIURIŞICUVINTEDEÎNVĂŢĂTURĂALEPREA
CUVIOŞILOR ŞIPURTĂTORILOR DEDUMNEZEU PĂRINŢI,PENTRU
SMERENIE

1.Zis-aunbătrân:deestecinevacinstitşilăudatdeoamenimaimultdecât
măsuralui,unulcaacelademultbineselipseşte.Iarcelcenuestenicicâtde
puţincinstitşilăudatdeoameniaicipepământ,acelavafiproslăvitdeDomnul
Dumnezeuîncer.

 

2.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:spune-mimie,părinte,oare,cear
facecinevavrândsă-şipoatăcâştigaluismerenia?Răspuns-aluibătrânul,
zicând:smerenia,fiule,estecununadepietrescumpeacălugărului.Şicelceva
vreasăcâştigesmerenia,acelapurureasăsesileascăsă-şideprindăfireasaîn
a-şivedeanumaialesalegreutăţişipăcateşialecunoaşte,asemâhni,ase
defăimaşiaseîngrijipentrudânsele.Iarpăcatelealtorasănuleispitească,nici
săosândeascăpenimenidinfraţi.
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3.Zis-aunbătrân:sănucumvasăgândeştivreodatăîngândultăucătueşti
maisilitorşimainevoitorsprefaptelecelesufleteştidecâtceilalţifraţi,şică
maimultposteştişicăteosteneşti,cismereşte-tecudarulluiHristosşicu
dragostenefăţarnicălatoţifraţii,casănucaziînduhulmândrieişiaşasă-ţi
pierziosteneala.Căciscriseste:celceiseparecăstă,săsepăzeascăsănucadă.
Cicudragosteasăfiicaşicusareîndulcitpurureacătrefrateletău.

 

4.DeveiporuncicevafrateluităucusmerenieşicufricaluiDumnezeusăfacă
vreotreabăoarecare,elsevasupunecuvântuluitău,celcusmerenieşivaface
ceeaceîiveizicelui.Iardeveiporunciluicustăpânire,caşicuml-aistăpâni
peel,iarnucusmerenieşicufricaluiDumnezeu,atunciDumnezeucarevede
şicunoaştetaineleinimilor,nu-idăluiîndemnareîninimăsăteasculte,şisă
facăceleceîiporunceştiluicustăpânire.Devremecearătatestelucrulcarese
facepentruDumnezeu,aşijdereaşilucrulcaresefacecuporuncastăpânitoare.
CăcilucrulcareestealluiDumnezeuestecusmerenie,curugăminteşicu
blândeţe.Iarporuncireacustăpânireesteplinădemânie,demâhnireşide
tulburare,fiindlucrulvicleanului.

 

5.Unfrateamerslaunbătrânşil-aîntrebat,zicând:părinte,cevoiface,cămă
supărămândriaşiînălţarea?Răspuns-aluibătrânul:binefaci,fiule,cădoartu
aifăcutcerulşipământul.Aceastaauzindfratele,s-aumilitcuinimaşifăcând
metaniepânălapământbătrânulazis:iartă-mă,părinte,căniciunadin
acestean-amfăcut.Zis-aluibătrânul:dacăcelceafăcutcerulşipământulS-a
smeritpentrunoi,noicaresuntemtinăşiţărână,pentrucesăneînălţăm?Şi
aşas-asmeritfrateledecuvinteleaceluibătrân,şicumultfolosamerslachilia
sa,smerindu-seşiumilindu-seîninimalui.

 

6.Unbătrânoarecareamerslauntârg,să-şivândălucrulmâinilorlui.Şi
mergândelpedrumaîntâlnitunomîndrăcitmuncindu-se.Apropiindu-se
îndrăcitull-alovitpebătrâncupalmapesteobraz,iarbătrânulaîntorsşi
cealaltăparteaobrazuluisă-lmailovească.Iardraculvăzândsmerenia
bătrânuluin-apututrăbda,ciîndatăaieşitdinomşiafugit.Şiomularămas
sănătosşiacăzutlapicioarelebătrânului,mulţumindu-iluicăl-aizbăvitpeel,
curugăciunealui,demuncireacumplituluidiavol.
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7.Zis-aunbătrân:cândîţivaaducediavolulîninimăgândulmândrieişial
înălţăriişivaîncepea-ţiridicaşia-ţiînălţainima,socotindînminteatacăai
împlinittoateporuncileluiDumnezeu,atunciopreşte-ţiacelgândşiîncepea-ţi
daseamacuamănuntulşiateispiti,şivezi,oareaşaeste,cumîţiziceţieacel
gând,saunu?Adicăispiteşte-ţiinima,oareiubeştipevrăjmaşiităi?Oarete
bucuridebinelelor?Oareîţiparerăudescârbalorşidecăderealor?Oarete
socoteştipetineîntrutoatecaunticălosşinetrebnicşimaipăcătosdecâttoţi
oamenii?Şimăcardeveişipliniacesteatoate,niciaşasănuteînalţicumvaîn
gândultău,pentrucăungândcaacelastricăşirisipeştefaptelecelebune,pe
carelesăvârşeşteomul.

 

8.Şiiarazis:celceestemultcinstitşislăvitdeoameniînlumeaaceasta,acela
înlumeaceaviitoarevafilipsitdeslavăşidecinste.Pentrucăcinsteaşislava
sa,şi-aluat-odelaoameniînlumeaaceasta.Iarcelcenuesteslăvitnicicinstit
deoameniînlumeaaceasta,acelavaficinstitînlumeaceaviitoare.

 

9.Zis-aunbătrân:întoatesupărărileşiscârbeleceţisevorîntâmpla,
defaimă-teşiticăloşeşte-te,zicând:pentrupăcatelemelemis-aîntâmplat
aceastăscârbăşidecimulţumescDumnezeuluimeu.

 

10.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:careestelucrulstrăinului?
Răspuns-aluibătrânul:euamvăzutodatăpeunfratestrăin,careavenitlanoi
înbisericăînvremeaslujbei.Iardupăsfârşireaslujbei,amersîntrapezăşia
şezutşielcufraţiilamasăsămănâncebucate.Iaruniidinfraţii-auzis:dartu,
frate,fiindstrăin,decefaciîndrăznealăcaaceasta,deaişezutfără
blagoslovenieîmpreunăcunoilamasă?Scoală-tedelamasăşiieşideaiciafară!
Iarelauzindaceasta,îndatăs-asculatdelamasăşiaieşitafară.Iaralţifraţi
s-auscârbitpentruaceastaşimergândiarl-auchematpefratelecelstrăin
înăuntruşii-auzissăşadăiarlamasă.Atuncielîndatăaintratşiaşezutla
masă,precumi-auzislui,nimicîndoindu-sesaumâhnindu-se.Şidupăcea
mâncatbucateşis-asculatdelamasă,l-auîntrebatpeelfraţii,zicând:
spune-nenouă,frate,cegândeaiîninimatacândte-auscosafarădelamasă?
Credeamcăteveiscârbifoartemult.Răspuns-alorfratele,zicând:num-am
scârbit,cieuampusîngândulmeusămăaseamăncuuncâine,carecândîl
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izgoneştecinevaafară,elieseşicândîlcheamă,iarvine.Acesteaauzindu-le
fraţii,foartes-aufolosittoţidesmereniaaceluifratestrăin.

 

11.OdatăaumersnişteoamenimireniînTebaidalaunbătrân,luândcudânşii
unomîndrăcit,casă-lpofteascăpeacelbătrânsăseroageluiDumnezeu
pentrudânsulşisă-lizbăveascădeaceamuncădiavolească.Iarbătrânulfiind
poftitdedânşii,aînceputaserugacuosârdieluiDumnezeupentrudânsul,şi
dupăceasăvârşitrugăciuneaagrăitnecuratuluiduh,careeraîntr-acelomşia
zis:ieşi,duhnecurat,dinzidirealuiDumnezeu!Zis-aluiduhulcelnecuratdin
om:voiieşidacătevoiîntrebauncuvântşiîmiveirăspunde.Zis-aluibătrânul:
întreabăşiziceaidezis!Şiazisdiavolul:aceastavoisăteîntrebşisă-mispui
mie:cesuntcapreleşicesuntoile?Răspuns-aluibătrânul:capreleeusunt,iar
oileDumnezeuleştie.Acesteaauzinddiavolul,astrigatcuglasmareşiazis:
iată,pentrusmereniataies!Şiîndată,înacelceasaieşit,iaromularămas
sănătosşiaşas-aduslacasaluimulţumindşislăvindpeDumnezeu.

 

12.Zis-aunbătrân:voiescsăfiubiruitşisăamsmerenie,decâtsăfiubiruitor
şisăammândrie.

 

13.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:ceestesmerenia?Şii-azis
bătrânul:smereniaesteasesocotiomulpesinemainevrednicşimaipăcătos
decâttoţişituturorsupus.Şiazisfratele:cumesteaceea,afituturorsupus?
Zis-abătrânul:sănuîncercisăvezipăcatelestrăine,cialetalepăcateşirăutăţi
sălevezişineîncetatsăterogiluiDumnezeupentruiertareata.

 

14.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:spune-mimie,părinte,uncuvânt
pecarepăzindu-l,sămământuiesc!Răspuns-aluibătrânul,zicând:devei
putearăbdacusmerenietoatedosădirileşiocările,delaoricineţisevor
întâmplaţie,teveimântui,căciacestaestelucrumareşimaidepreţdecât
toatebunătăţile.
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15.Zis-aunbătrân:nutesilisăaiîndrăznealămultăcătrecelmaimareşinu
mergeadeseoriladânsul,cădintruaceastaîncepeasenaşteînălţareaşi
mândriaîninimafrateluişiîncepeadorisăfiemaimareşiporuncitoraltora.

 

16.Unsihastruoarecaretrăiaînpustieşiaveaunfratemireanlaţară,într-un
sat.Iardupăcâtăvavremeamuritfratelelui,şii-arămasuncopilaşdetreiani.
Iarsihastrulauzinddemoarteafrateluisău,amersacolo,aluatprunculşil-a
duscusineînpustielachilialui,hrănindu-lcufiniceşicualteverdeţuridin
pustie.Şin-avăzutcopilulniciunom,decâtpebătrânulsihastrucareîlhrănea
–decândl-adusînpustie–nicimuieri,nicisat,nicipâinen-amâncat,nicin-a
ştiutceesteşicum esteviaţalumiiacesteia.Totdeaunaeraînpustiecu
bătrânul,postind,rugându-seşilăudândpeDumnezeu.Şiaşaapetrecut
optsprezeceanişiamuritapoicopilul.Iardupăîngroparealui,aînceput
sihastrulaserugaluiDumnezeucasă-idescopereluipentruacelcopil,încare
ceatădesfinţiestepus?Şii-aarătatDumnezeu,căcidupămultărugăciunecu
osârdieceafăcut,aadormitşiavăzutînvisunlocîntunecatşiplindetoată
scârbaşiînmijloculaceluiloceracopilularuncat,zăcândînmarescârbăşi
supărarenespusă.Aceastavăzândbătrânul,s-amiratşiaînceputagrăicătre
Dumnezeu,zicând:Doamne,ceestenedreptateaaceasta?Audoarănuera
curatacestcopildetoatespurcăciuniletrupeştişinecurăţiilelumeşti?El,care
întoatezileleşinopţileTepreamăreaşiTelăudapeTine,postea,privegheaşi
seosteneaşicuniciunpăcatlumescnueraatins!Daracumceesteaceasta,
de-lvădlaacellocdescârbăpedepsit?Iarnoi,caresuntemnăscuţi,crescuţişi
îmbătrâniţiînpăcate,cenădejdedemântuireosăavem?O,amarşivaimie!
Acesteaşimaimultecuplângereşicutânguiregrăindu-lebătrânul,astat
înaintealuiîngerulDomnuluişiazis:ceplângiaşa,bătrâneşitetânguieşti
pentruacelcopil,carecuadevăratdepăcateleceletrupeştişilumeştineatinsa
fostşil-aiînvăţataposti,aprivegheaşiaseruga.Darsmerenia,adicăase
smeri,pentrucenul-aiînvăţat?Căaveamândriemareşiînălţareîninimasa,
socotindu-sepesinepentrucurăţeniaşiviaţaluiceaneatinsădelumecăeste
ommareşisfânt,maivârtosdecâttoţiceidinlumeşicuaceagândireînaltăîn
inimăaşimurit.Deci,săcunoşticănuestenedreptatelaDumnezeu,căcitot
celceseînalţăpesinecugândulsău,necuratesteînaintealuiDumnezeu,
precum ziceproorocul.Acesteazicândluiîngerul,s-afăcutnevăzut.Iar
bătrânulşi-avenitînfireşiîncunoştinţăşiatotplânsneîncetatpentrupieirea
copilului,pânălasfârşitulvieţiisale.
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17.Zis-aunbătrân:săştiţicăaltdrumcătremântuirenuestedecâtsmerenia,
dupăcum scrieEvangheliavameşului.Devaficinevaneatinsdepăcate
spurcate,sănucumvasăseînalţecugândulsău,socotindu-sepesinefărăde
păcateciunulcaacelamaivârtossăsesmereascăşisăsepăzească,
socotindu-semaipăcătosdecâttoţioamenii.Iardesevaînălţacugândulsău,
socotindu-secăesteneatinsdepăcatespurcatepentrucăn-acăzutînniciun
păcattrupescşilumesc,ciestecurattotşipurureagataşivrednicde
împărtăşireaSfintelorTaine;iarpealtul,pecareîlştieelcăacăzutcândvaîn
vreunpăcat,îlsocoteştenevrednicdeSfinteleTaine,unulcaacelacuastfelde
gândînaltşifărădesmerenie,estenevrednic,necuratşiurâtluiDumnezeuşi
înpieiremergeşinu-ivafolosicurăţenialui,neavândsmerenie.Cămultmai
plăcutşimaiiubitestedeDumnezeupăcătosulsmeritdecâtdreptulmândru.

 

18.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:ceeste,părinte,căDomnul
HristosziceînSfântaEvanghelie:fericiţisuntceiceplâng,căaceiasevor
mângâia?IarsfântulapostolPavelporunceşteîncarteasa,zicând:bucuraţi-vă
purureaşiiarăşizic,bucuraţi-vă!Deci,cumşiîncechipvafaceomulsăplângă
şisăsebucureşicumpoatesăîncapăaceastaşisăfieamândouăîmpreună:şi
plângereaşibucuria?Răspuns-aluibătrânul,zicând:plângereaestegrija
pentruDumnezeuşipentruporuncileLui,carenaştepocăinţa,iarpocăinţa
naştecunoştinţa,postirea,rugăciuneaşiînvăţătura.Iarbucuriaestelinişteaîn
Dumnezeuşiblândeţea.Cândadicăsearatăcinevabunşicinstitlacuvânt,cu
dragosteşicufaţăveselăcătreceicevinladânsul,iarîninimaluiareplângere
şifaţaluiesteveselăşicuvântulluicudragoste.Şiaşapotfişipotîncăpea
amândouăşiplângereaşibucuria.

 

19.Eraunsihastruoarecarebătrân,caredemulţianitrăiaînpustie.Acestuia
i-avenitgândîninimă,socotindu-secăelasăvârşitşiaîmplinittoate
bunătăţileşiporuncileluiDumnezeuşiaînceputcumareosârdieaserugalui
Dumnezeu,zicând:Doamne,Dumnezeulmeu,arată-mimiedemi-amairămas
cevanesăvârşitdinfaptelebune,sălesăvârşescpetoate!Iarvăzătoruldeinimi,
Dumnezeu,vrândcasă-ismereascăacelgândînalt,i-adescoperitluiîngândşi
i-agrăit,zicând:mergilacutaremânăstire,laarhimandritşiceîţivaziceţie,
aşasăfaci!Iareldeşteptându-sedinsomnfoartes-abucuratdeaceavedenie
dumnezeiascăşimulţumealuiDumnezeu.Şiîndatăaplecatlaacelarhimandrit
şiapropiindu-sedeaceamânăstireDumnezeui-adescoperitarhimandritului
desprevenirealui,zicând:iatăcutaresihastrudelacutarepustie,vinelatine
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casăteîntrebe,să-ispuicuvântpentrumântuireasufletească.Deci,dacăva
veniaşasă-ifacitu:să-idaioprăjinăînmânăşisă-iîncredinţeziporcii
mânăstiriiînseamaluişisă-iporunceştisă-ipăzească.Întretimpasositşi
sihastrullapoartamânăstiriişiaînceputabatelapoartăcasă-ideschidăşi
auzindportarul,amers,i-adeschisşiaintratînăuntrulaarhimandrit,s-au
închinatunulaltuiaşis-ausărutatdupăobiceişiauşezut.Dupăaceeal-a
întrebatpeelarhimandritul:deundevii,avvoşipentruceesteosteneala
veniriitalelanoi?Aivenitpânăaicisaumaidepartemergi?Răspuns-a
sihastrulşiazis:eu,cinstitepărinte,suntcutaresihastrudelacutarepustieşi
auzindşiînţelegânddefolositoareaînvăţăturăacuvintelorcuvioşieitale,
într-adinsnumaipânăaiciamvenit,lacuvioşiata,casă-mispuişimievreun
cuvântdefolosulmântuiriisufletului,precumîţivadaţieDomnulcuvânt.Zis-a
luiarhimandritul:cuadevărat,avvo,dindepărtatlocaifăcutostenealapână
aici.Dumnezeusăteblagosloveascăşisă-ţirăsplăteascăostenealata!Iardacă
îţivoispuneţieprecumpofteşticuvântdefolosulmântuiriisufletului,oarevei
facedupăcumîţivoizice?Răspuns-asihastrulşii-azis:iată,măfăgăduiesc
înaintealuiDumnezeu,căorice-miveizice,cubucurievoifacedupăcuvântul
ce-miveispune!Căpentruaceastami-amostenitbătrâneţelemeledeam
călătoritatâtaşiamvenitlacuvioşiata,casăfacdupăcuvântulce-miveizice.
Atunciarhimandritulsculându-sedepescaunulsăuşiluândoprăjinăpecare
maiînaintedevenireasihastruluii-ogătisepentruaceatreabă,i-adat-o,
zicând:iată,frate,acestaestecuvântulpecarevoisăţi-lspunpentru
mântuireasufletuluitău.Primeşteacesttoiagşimergidepaşteporciiacestei
sfintemânăstiri!Iată,ţi-amspuscesăfaci.Mergişifăaşaprecumţi-amzis!Şi
aceastazicând,îndatăaporuncitdeaadustoţiporciimânăstiriişii-adatîn
seamaluişil-atrimislacâmpsă-ipască.Iarellaaceastan-aîndrăznitsă
răspundănimic,cisupunându-seaprimitporciiînseamasaşiieşindcudânşii
lacâmpaînceputa-ipaşte.Iaroameniicareîlştiau,pentrucăerafoartevestit
şimultoraştiutpentruviaţaluiceaîmbunătăţită,auzindundeesteşicăpaşte
porciilacâmp,semiraudeaceastaşiminunându-sespuneauunulaltuia,
zicând:iată,sihastrulcelmareşivestitdelacutarepustie,aînnebunitşişi-a
ieşitdinminteşiapribegitdinpustie,delaloculşichilialui,iaracumumblăde
paşteporciilacâmp.Acesteavorbindoameniiuniicualţii,demulteorise
întâmplasăaudăşielacestevorbe.Căcimulţi,şidinceicenuştiau,niciîl
cunoşteau,vorbeauşispuneaudespredânsul,fiinddefaţă.Iaralţiiziceau:
sihastrulcelmares-aîndrăcitşiumblăpecâmpîmpreunăcuporcii.Iarel
auzind,răbdacusmerenieşiaşa,cumultărăbdareşismerenietreianiapăscut
porciiaceleimânăstiri.Dupăces-auîmplinittreianipăscândporcii,văzând
Dumnezeurăbdareaşismerenialui,aporuncitarhimandrituluisă-lchemeşi
să-lsloboadesămeargăiarăşilaloculşichilialui.Iararhimandritul,după
descoperireaşiporuncaluiDumnezeu,i-aporuncitsădeaporciiînseamaaltui
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om,pecarel-atrimissă-ipască,iarelsăvinălamânăstire,zicândcă-ieste
trebuincios.Şiaşa,dupăporuncaarhimandritului,dândporciiînseamaacelui
om,avenitlamânăstire.Decândi-adatporciiînseamaluişil-atrimislacâmp
casă-ipască,deatuncielnuamaivenitpelamânăstire,niciarhimandritulcu
dânsulnuamaivorbit,civaraumblacuporciilacâmpde-ipăştea,iariarna
şedeacueide-ihrăneaînafarametoculuisauodaiadobitoacelor,careeralao
moşiedepartedemânăstire.Iardacăamerslaarhimandrit,şiarhimandritul
dacăl-avăzutpeelaşaschimonositşicufaţaschimbatăşistricatădevânturişi
dearsurasoarelui,cubarbaafumatădemultulfumalodăiişihainelefeştelite
şirupte,încâtnumaiseţineaudetrup,s-aumilitcuinimaşicumareplângere
acăzutlapicioarelelui,zicând:iartă-mă,robulealluiHristoscăte-amnecăjit
atâtavremecuaceaascultaredosăditoare.Săştii,frate,cănudelamineţi-am
făcutaceasta,cidupăarătareaşiporuncaluiDumnezeu,pentruvreogreşeală
ceveififăcutînaintealuiDumnezeuîngândultăucândva,neluându-ţiseama.
Pentrucămiemaiînaintedeavenilamine,mi-adescoperitDumnezeuşimi-a
spusdevenireataşimi-aporuncitcaîndatăsă-ţidauporciimânăstiriiîn
seamăşisătetrimitcudânşiilacâmp,casă-ipaşti,precumţi-amşifăcut.Iar
acum,frate,văzândDumnezeurăbdareaşismereniata,s-amilostivitşite-a
iertatdeaceagreşealăceveififăcutşipentrucarete-atrimislaaceastăispită.
Căciacummi-aporuncitDumnezeu,să-ţiiauporciidinseamataşisăteslobod
sămergilaloculşichiliataşisă-ţipăzeştiiarăşirânduiala.Atunciarăspuns
bătrânulcumultăumilinţăşilacrimi:adevărat,părinte,euamgreşitDomnului
Dumnezeuluimeu,pentrucarepedreptatemis-afăcutmieaceasta.Căcieu
văzându-măpeminedeatâţiaanitrăindînpustieşiîntoatezileleşiîntoată
vremeanevoindu-măşisilindu-mădupăputereameasăfacceleplăcutelui
DumnezeuşisăîmplinesctoateporuncileLui,mi-avenitîngând,căeuacum
amsăvârşittoatefaptelebuneşiporuncileluiDumnezeu.Şiamînceputcu
mareosârdieamărugaluiDumnezeusă-miaratedemi-amairămascumva
vreofaptăbunănesăvârşită,săosăvârşescşipeaceea.Aşarugându-mă,mi-a
arătatDumnezeuşimi-aporuncit,săvinlacuvioşiataşicelece-miveizicesă
lefac.Şiaşaeu,cumarebucurie,dupăporuncaluiDumnezeu,amplecatşiam
venitlapreacuvioşiata,negândinddeoîntâmplarecaaceasta.Zis-a
arhimandritul:adevărat,frate,marişineajunsedeminteaomeneascăşidrepte
suntjudecăţileluiDumnezeuşimareestepurtareaLuidegrijăpentrunoi!Iar
noidenunevomsilisăcâştigămsmerenia,înzadarnevorfiostenealaşi
faptelenoastre,careneparcăsuntbuneşiplăcuteluiDumnezeuşinimicnu
nevorfolosi,denuvorfiacoperitecusmerenia.Căcimulţi,cumulteşimari
bunătăţi,neavândsmerenie,aupieritşinui-aufolositpeeibunătăţileşi
faptelelorcelebune,cuîngâmfareşifărădesmerenie.Căcibunătăţileşi
faptelecelebune,denuvoraveasmerenie,îlînalţăpeomlamândrieşi-lpierd,
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precumşiţie,frate,ţis-aîntâmplat,pentrucăn-aiavutsmereniacucaresă-ţifi
acoperitbunătăţiletale,casănulevadăşisăleştievrăjmaşul.Însăpetine,
frate,Dumnezeute-acanonisit,te-amiluitşite-aiertat.Acumîntoarce-teşite
duiarăşilaloculşichiliataşi-ţipăzeşteorânduialaşideacumtepăzeştefoarte
şitefereştedepărereaînaltăşitesileştecutoatăosârdia,deîţiestedefolos
smerenia,căsmereniaeacoperemântulfaptelorbune!Şideveişifacevreo
faptăbună,îndatăsăoacoperipeeacusmerenia,casănurăsufle,căcifapta
bunăneacoperităcusmerenierăsuflăşiseîmputeşiesteurâtădeDumnezeu.
Aşafă,frateşimăiartăpentrunecazulceţi-am făcutatâtavremeşimă
pomeneşteşipemine,nevrednicul,însfinteletalerugăciunicătreDumnezeu!
Şii-adatcelece-itrebuiauluişiaşaînchinându-seşisărutându-secu
părinteascăsărutare,l-ablagoslovitşil-aslobozit.Şiaplecatşiamersiarîn
pustie,lachiliasa,găsindchiliacuratăşimăturatăprecumalăsat-o,caşicum
arfiîngrijit-ocineva,neavândmucezealăsauputoareapustie,caînziuaîn
careaplecatdintr-însa,decarelucrufoarteseminuna.

 

20.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânoarecare,zicând:părinte,devavoivreun
fratesă-mivorbeascăşisă-mispunăniştecuvintenefolositoaresauglume
lumeştişivorbedeşarte,oaremisecadea-izicesătacă,sănuvorbeascăvorbe
deşarteşinefolositoareşiglumelumeşti?Răspuns-aluibătrânul:nu,fiule,
nicidecumnuţisecadesă-izicisătacă,oricevavorbi.Căde-iveizicesătacă,
sănuvorbeascăvorbăfărădetreabă,atuncicuacelcuvântîlocărăştipefratele
tăuşi-lruşinezi,caşicuml-ailovicupalmapesteobraz.Şipestepuţinşitu
însuţiveivorbivorbedeşarteşifărădetreabă.Şi,înzadar,sprepăcatultău,ai
ocărâtşiaiosânditcumândriepefrateletău,poruncindu-isătacă.Dardacănu
îţiplaceavorbivorbăfărădetreabă,atuncinuvorbi,citacicusmerenie,şiaşa,
cutăcereaşismereniata,îiveidaluişialtorachipbun.

 

21.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:avvo,ceestesmerenia?
Răspuns-aluibătrânul:smereniaesteaceasta,fiule,sănusocoteşticândva
întrupărereata,cumcăaifăcutcevalucrubunşiplăcutluiDumnezeu.Cimai
vârtossătesocoteştipurureafărădeniciofaptăbunăşiplăcutăluiDumnezeu.
Întreoamenifiind,sătesocoteştişisătevezimaipăcătosşimainevrednic
decâttoţi.Celuice-ţifacerău,sătesileştisă-ifacibine,dupăputinţata.Iată,
fiule,ţi-amspusceestesmerenia,mergidarşifăaşaşiteveimântui!

 22.ÎnzileleîmpăratuluiTeodosie,caresechemacelMic,avenitunbătrândin
părţileEgiptuluişis-aaşezatînpustieaproapedeConstantinopolşieraslăvit
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detoţi.Iarodată,trecândîmpăratulpedrumulacela,aproapedechiliaacestui
sihastru,avrutînsuşisămeargăsă-lvadă.Şilăsându-şisuita,amerssingurla
chiliasihastruluiînchipulunuiostaş.Bătândlauşă,i-adeschisbătrânulşil-a
primitcubucurie,capeunostaş,neştiindcăesteînsuşiîmpăratul.Şifăcând
rugăciunedupăobicei,auşezutamândoi.Apoiaînceputîmpăratula-lîntreba,
zicând:cumtrăiescpărinţiiînEgipt?Zis-aluibătrânul:bine,cumilaşidarullui
Dumnezeu!Eiseroagăpurureapentrupaceaşimântuireaatoatălumea.După
aceeai-apusluibătrânulmasă,scoţânddintr-unsăculeţposmagiuscaţi,şi
muindu-icuapăamaipuspeei,dintr-unulcior,puţinoţet,untdelemnşisareşi
i-apuspemasă;asemeneaşiunpaharcuapă.Şi-lpoftea,zicând:ospătează,
fiule,dincemi-adatmieDumnezeu!Iarîmpăratulamâncatcumarepoftăşia
băutşiapă.L-aîntrebatpebătrânoaspetele,zicând:spune-mimie,părinte,ştii
cinesunteu?Răspuns-abătrânul:nu,fiule,nutecunosc!Atunciazislui
împăratul:eusuntîmpăratulTeodosie!Acesteaauzindbătrânul,îndatăs-a
închinatlapicioarelelui.Şii-azisîmpăratul:fericiţisunteţivoi,părinte,căv-aţi
alesviaţăliniştită,fărădegâlceavăşigrijă.Adevăratîţizicţie,părinte,căeuîn
palatsuntnăscutşihrănitşicrescut,darniciodatăn-ammâncatcuaşapoftă,
precumammâncatşiambăutlatine.Deciiarăşizic:fericiţisunteţivoi,părinte
şifericităesteviaţavoastră!Şiaşaluândblagosloveniedelabătrânul,aieşitşi
amerslaostaşiisăi,careîlaşteptauîndrum.Iarpebătrânul,dupăaceea,au
începuta-lcinstişia-lslăvitoţidregătoriişioamenii.Pustniculînsă,neiubind
aceacinsteşislavăomenească,afugitşiamersiarăşiînEgipt.

 

23.Zis-aunbătrân:sănunesocoteştipecelceîţislujeşteţie,cătunuştii,că
poateestemaimultduhulşidarulluiDumnezeuîntr-însuldecâtîntine.Pentru
aceea,sănufimnesocotitorispreceiceneslujescnouă.

 

24.Zis-aunbătrân:cade-senouăcutoatăosârdia,purureasănesilimsăne
câştigăm smerenia,careesteacoperământulfaptelorbune.Devom face,
cândvavreofaptăbună,îndatăsăoacoperimcusmerenia,casănuovedemşi
săîncepemanefericipenoi.Căcipentruaceafericireîşipierdecălugărulplata
ostenelilorsaleşisloboadeDumnezeupediavolulcareneaduceispiteşi
gândurispurcate.Nouănisecadesănesmerimşisăneosândimpururea.
Pentrucănoinunumaicănufacemniciunbine,darnicidatorianoastră
pentrucaresuntemdatori,nuoîmplinim.
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 25.Unfratel-aîntrebatpeunbătrâniscusit,zicând:avvocumzicuniicăde
multeorivădarătareîngerească?Răspuns-aluibătrânul,zicând:fiule,fericiţi
suntceicevădpăcatelelor,iarnuceicevădarătărişialtelucruri!

 

26.Unfrateoarecareaveascârbăasupraaltuifrate.Iaracelfrate,înţelegând
cumcăcutarefratearescârbăasupralui,amersladânsul,vrândsăise
smerească,să-şicearăiertareşisăseîmpacecudânsul.Bătândellauşa
fratelui,acelan-avrutsă-ideschidăşisă-lprimească.Acesta,dacăavăzutcă
nu-ideschide,s-ascârbitşiel.Şimergândlaunbătrân,i-aspus,jeluindu-se
cumcăarescârbăasupraunuifrateşiamersladânsulsă-şicearăiertareşisă
seîmpacecudânsulşinul-aprimit,nicinui-adeschisuşa.Bătrânuli-azis:
cautăfiule,şi-ţiiaseama,căpoateaivreungândîninimata,cumcătunueşti
cunimicvinovat,nicinui-aifăcutluiniciunrău,cielafăcutrăuşieleste
vinovat!Astfel,petineînsuţiteîndreptezi,iarpeelîlînvinovăţeşti.Pentru
aceeanu-idăDumnezeuluiîndemnaresă-ţideschidăşisăteprimească,
pentrucănucuadevăratăpocăinţămergiladânsul,cicufăţărie.Mergişipune
îninimata,cumcătuaigreşitşitueştivinovat,iarpedânsulsă-lîndreptezi.Şi
aşaDumnezeuîivadaluiîndemnareşiumilinţăsăsesmereascăşisăse
împacecutine.Şii-aspusluiaceastăpoveste:eraudoimireniînEgipt,în
ţinutulAlexandrieişierauamândoicubunăcucernicieşicuviaţăbună.Aceştia
sfătuindu-se,aulăsatlumeaşis-aucălugăritamândoi.Şiauzindeicitindu-se
cuvântulcelscrisînSfântaEvanghelie,carezice:„uniis-auscopitpesine
pentruÎmpărăţiacerurilor“şirâvnindacestuicuvântalEvangheliei,s-au
scopitamândoi.ŞineştiindeiputereadumnezeieştiiScripturi,lisepăreacă
foartemarebunătateaufăcutcuacellucru,pentruÎmpărăţiacerurilor.
Arhiepiscopulauzinddeacestlucru,i-adespărţitdeSfântaBiserică.Iarei
cârteauasupraarhiepiscopuluizicândcădinpizmăşifărădreptatei-a
despărţitdeBiserică.Şis-ausfătuitsămeargălaarhiepiscopulIerusalimului,
săsejeluiascăşisă-şispunăpricinaşiacelaîivablagoslovişiîivaîmpărtăşi
iarăşiBisericii.Deci,aumerslaarhiepiscopulIerusalimuluişiauînceputase
jeluipentrustrâmbătateacele-afăcut-olorarhiepiscopulAlexandriei,dei-a
despărţitde Biserică,spunându-işipentru ce pricină.Arhiepiscopul
Ierusalimuluiauzindacestea,le-azis:şieuvădespart!Ei,auzindaceasta,s-au
scârbitfoarteşisfătuindu-se,auzisunulcătrealtul:sămergem,frate,la
arhiepiscopulAntiohieişiacelavăzândscârbaşistrâmbătateacerăbdăm,
nefiindvinovaţi,îşivafacemilăşinevaprimi!Aşacăaumerslaarhiepiscopul
Antiohieişii-auspusplângereaşipricinalor,iararhiepiscopulauzind,le-azis:
şieuvădespart!Iarei,înlocdenădejdeapecareoaveau,căîivabucuraacel
arhiepiscop,auauzitşipeceilalţi,zicând:şieuvădespart!Decis-ausfătuitsă
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meargălaRoma,lapapa,zicând:sămergemnoi,frate,lapapaşielnevaprimi
şinevaizbândi.ŞiaşaauplecatlaRoma,lapapaşis-aujeluitşiauspuspapei
toatăpricinalorşicum toţiarhiepiscopii,necăutându-ledreptateaşi
nevinovăţia,i-audespărţitdeSfântaBiserică.Papaauzindacestea,le-azislor:
şieuvădespart!Auzindeişidelapapaacelaşicuvântpecarel-auauzitdela
ceilalţiarhiepiscopi,sevedeauînsine,zicând:cevomface,frate,căaceştia
sunttoţiuniţilauncuvânt,fiindcăeiseadunălasoboareşisesfătuiescşise
unescsăţinătoţiunaşisăfieîntr-uncuvânt!Iarnoifrate,sămergemlasfântul
Epifanie,arhiepiscopulCipruluişisănejeluimşisă-ispunemtoatăpricina
noastră.Şiacelafiindom sfântşiproorocşicunoscător,nevacunoaşte
supărareaşinevinovăţianoastrăşiscârbace-otragemfărădedreptateşineva
primi.IeşinddincetateaRomei,auplecatlaostrovulCipruluişidacăs-au
apropiatdecetateaundeerasfântulEpifanie,Dumnezeui-adescoperitlui
desprevenireacelordoicălugărişilucrulşipricinalor.IarsfântulEpifanie
înştiinţându-se,îndatăatrimisunclericalsăuînîntâmpinarealorsălespună
caîncetatealuisănuîndrăzneascăsăintre,căcinu-iprimeşte.Eiauzind
aceasta,s-auumilitcuinimileşis-ausmerit,vorbindunulcătrealtul:cu
adevărat,frate,noiam greşit luiDumnezeu.Pentru ce umblăm
zbuciumându-ne,vrândcasăneîndreptăm?Fieşicumsocoteamnoi,adicătoţi,
fărădreptateşifărăniciovină,unuldupăaltulne-audespărţitdeSfânta
Biserică.Iaracesta,lacareîncănicin-ammerssănejeluimşisănespunem
pricinanoastră,şinicinune-avăzut,fiindomsfântşiprooroccunoscător,
însuşiDumnezeui-adescoperitşii-aarătatvenireaşigreşealanoastră,pentru
care,iatăcăne-aporuncitniciîncetatesănuintrăm.Pentruaceea,frate,în
zadarneostenimumblândcasăneîndreptăm,cănoiamgreşitluiDumnezeu
şiDumnezeui-aarătatgreşealanoastră.Şiaşa,nunumaicănicifaţanune
primeştesăi-ovedem,ciniciîncetatenuneprimeşte.Deci,auînceputase
umili,aplângeşiasesmeri,cunoscându-şigreşealaşipăcatul.Iarvăzătorulde
inimiDumnezeu,văzându-icăşi-aucunoscutgreşealaşişi-auumilitinimileşi
sesmeresc,căindu-sedepăcatulsăvârşit,i-adescoperitşiaarătatiarăşi
pentrudânşiisfântuluiEpifanie,cumcăşi-aucunoscutpăcatulşisesmeresc,
căindu-se.I-aporuncitacestuiasătrimităsă-ichemeşisă-iprimească,căşi-au
cunoscutgreşealaşiacumsmerindu-se,secăiesc.Aşa,sfântulEpifanieatrimis
dupădânşiişii-achematlasineşicumultecuvintedefolosi-aînvăţatşii-a
mângâiatprimindu-iînSfântaBisericăşiîmpărtăşindu-icuSfinteleTaine.Şia
scrispentrudânşiilaarhiepiscopulAlexandriei,zicând:primeştefrate,pefiii
tăi,căadevăratacums-ausmerit!Aşai-atrimislalocullor.Aceastăpovestire
spunând-obătrânulfratelui,i-azis:iată,fiule,aceastaestecuadevărat
tămăduireasufletului,caîntoatelucrurilesănesmerim,defăimându-neşi
ocărându-ne,descoperindu-neşivădindu-neînaintealuiDumnezeupăcatele
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noastreiarnualefrateluinostru.Auzindfratele,s-aumilitcuinimaşi
făgăduindu-secăvafacedupăcuvântulbătrânului,s-adusiarăşicusmerenie
laacelfratecareaveascârbăasupralui,săseroagesă-lierte.Bătândlauşa
chiliei,îndatăaauzitacelaşii-adeschis.Darmaiînaintesăseînchineelşisă-şi
cearăiertare,acelais-aînchinatluicusmerenie,zicând:iartă-mă,frate,că
te-amscârbit!Şiaşa,cudragosteşidintotsufletulsărutându-seunulcualtul,
s-afăcutmarebucurieîntredânşii.

 

27.Eraudoifraţicălugăricaredemultăvremetrăiauîndragosteîmpreunăla
unloc.Iarvrăjmaşuldiavol,zavistuindu-letraiullorcelbun,avrutsă-i
despartăpeunuldecelălalt.Deci,afăcutîntredânşiipricinăcaaceasta:fratele
celmaimicaaprinslumânareaşiapus-olaloculei.Iardiavolulfăcândpacoste,
adoborâtlumânareaşis-astins.Fratelecelmarescârbindu-sedeaceasta,l-a
lovitcumâniepefratelesăupesteobraz,iarelcusmerenieis-aînchinatlui
pânălapământ,zicând:iartă-mă,frate,căte-amscârbit,ciaşteaptăpuţinpână
ovoiaprindeiar.DarputerealuiDumnezeul-amuncitpeaceldiavolpânăce
s-afăcutziuă.Dacăs-afăcutziuă,diavolulamersîncapişteaidoleascăşise
jeluiamaimareluisău,spunându-itoatăîntâmplareaşiceafăcutacelor
călugărişicums-asmeritcălugărulcelmicceluimaimare.Pentruaceastă
smereniel-amuncitpeelputerealuiDumnezeupânălaziuă.Acesteadiavolul
spunându-leşijeluindu-sestăpânuluisăuîncapişteaidolească,iartemplierul
întâmplându-seînacelceasacoloşiauzindcelecesejeluiaaceldrac,semira
deneputinţalorşiumilindu-seîninimă,amerslaomânăstireşis-afăcut
călugăriscusitşismerit.Elspuneafraţilor:smereniarisipeşteputerea
vrăjmaşului,căcieuamauzitdraciigrăindşivorbindîntredânşii,cumcăde
vomfaceoarecaretulburareşigâlceavăîntrecălugărişisevaîntoarceunul
dintr-înşiişismerindu-sesevaînchinafrateluisău,atunciacelatoatăputerea
noastrăorisipeşte.Aceastaauzindnoi,fraţilor,sănesilim săcâştigăm
smerenia,carerisipeşteputereadiavolului.ŞiaşaDumnezeulpăciivaficunoi
şinevaferidetoatelaţurilevrăjmaşului.Acăruiaesteslavaînveciivecilor,
amin.

 

28.Povestescuniidespreunbătrânoarecarecăapetrecutşaptezecide
săptămânimâncândodatăînsăptămână.Deci,serugaluiDumnezeupentru
uncuvântdinScripturăsăi-ldescopereşinu-idescoperealuiDumnezeu.
Astfel,azisînsine:deşiamfăcutatâtaosteneală,încănimicn-amcâştigat.Voi
mergedeacumlaunfrateşi-lvoiîntreba.Şidacăaînchischilia,vrândsăplece,
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afosttrimisîngerulDomnuluiladânsul,grăind:şaptezecidesăptămâniai
postitşinus-aapropiatrugăciuneatadeDumnezeu.Iarcândte-aismeritaieşi
lafrateletău,sunttrimissă-ţivestescţiecuvântul;şiacesteaspunându-i-lea
plecatdeladânsul.

 

29.Zis-aunbătrân:aceastaestevindecareaomuluişiaceastavreaDumnezeu:
să-şiarunceomulgreşealaasuprasaînaintealuiDumnezeu.

 

30.Afostunepiscopîntr-ocetateşidinlucrareasataneiacăzutîncurvie.
Făcându-seadunareînbisericăpentruslujbăşineştiindnimenidepăcatullui,
elsinguramărturisitînainteanorodului,zicând:euamcăzutîncurvie.Şiapus
omoforulsăupeprestol,zicând:deacumnuvămaipotfiepiscop.Şiastrigat
totnorodulcuplângere,zicând:păcatulacestaasupranoastră,numairămâiîn
episcopie.Iarelazis:devoiţisărămânînepiscopie,faceţiceeacevăvoizice.
Şiporuncindsăseînchidăuşilebisericii,s-aaruncatpesinelaofereastrăcu
faţaînjosşiazis:nuarepartedeDumnezeucelceieşindnuvacălcapemine.
Şiaufăcutdupăcuvântulluişicălcândpesteel,ieşeau.Şicândaieşitceldepe
urmă,s-afăcutglasdincer,zicând:pentrumultaluismereniei-amiertat
păcatul.

 

31.Azisunbătrân:celcearesmerenie,smereştepedraci,iarcelcenuare
smerenie,estebatjocoritdedraci.

 

32.Azisiarăşi:nunumaicucuvintelesătesmereşti,cişicumintea.Căciate
înălţaînlucrurileceledupăvoialuiDumnezeu,estecuneputinţăfărăsmerita
cugetare.

 

33.Cătreunsihastrumarecareazis:decemălupţiaşasatano?,i-arăspuns
satana,zicând:tueşticelcemălupţipemine,prinsmeritacugetare.
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34.S-aîntrebatunbătrân:cânddobândeştesufletulsmerenie?Şişi-arăspuns:
cândseîngrijeştederăutăţilesale.

 

35.Azisunbătrân:precumpământulniciodatănucade,aşanicicelcese
smereşte.

 

36.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:ceestesporireaomuluicătre
Dumnezeu?Şii-arăspunsbătrânul:sporireaomuluiestesmerenia,căcipecât
sepogoarăcinevaînsmerenie,peatâtaseînalţăînsporire.

 

37.Azisunbătrân:dacă,smerindu-te,veizicecuiva:„iartă-mă“,îiarzipedraci.

 

38.UnfrateeralaChiliişilaatâtasmerenieaajuns,încâtacestaseruga
totdeauna:Doamne,trimite-mitrăznet,căcifiindsănătosnuTeascult.

CAPITOLULXI

PENTRURĂBDARE

1.Întrebat-aunfratepeunpărinteiscusit,zicând:rogu-te,părinte,spune-mi,
carefaptăestemaifolositoareşimaiodihnitoareomului?Răspuns-alui
bătrânul:fiule,faptaceamaifolositoareşimaiodihnitoareomuluiesteaceasta:
unireavoiiomuluicuvoialuiDumnezeu.Zis-afratele:spune-mi,părinte,înce
chipşicumesteaceastăunireavoiiomuluicuvoialuiDumnezeu?Zis-alui
bătrânul:fiule,unireavoiiomuluicuvoialuiDumnezeuesteaceastaşiînacest
chip:Doamne,iatădeacumînainteîmiunesctoatăvoiameacuaTa,cade
acumînaintesănusemaiîmpotrivească,nicisămaibănuiascăvoiameavoii
Tale,cioricevavreaşivafiiubitvoiiTale,aceeavavreaşivaiubivoiamea.De
vavreaşivafiplăcutvoiiTalesănu-mivinămiescârbeşisupărărişi
neajunsuri,sauboalătrupuluimeu,sauoricealteprimejdii,saupedeapsă,
acelealevavreaşivorfiplăcuteşibineprimiteşivoiimele.Aşijderea,deva
vreaşivafiprimitşibineplăcutvoiiTaleşisevaporniunfrateoarecare
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asuprameacumareocarăşisudalmăşidefăimarepânăşicubătaie,acestea
vorfiplăcuteşibineprimiteşivoiimele.Toatecarevorfiprimite,plăcuteşi
iubitevoiiTale,aceleavorfiplăcute,iubiteşiprimiteşivoiimeleşideacum
înaintevoiameadinvoiaTanuvaieşi,nicinusevadespărţi,ştiindcăvoiaTa
estetotdeaunasprebineleşifolosulmeuşifărădevoiaTanimicnuselucrează
nicinusefaceînlume.Demi-afăcutmiecinevavreoscârbăsausupărare,voia
Taaşaavrutşivoiameaaşavoieşte.Iată,fiule,ţi-amspuscarefaptăemai
folositoareşimaiodihnitoareomuluişiţi-amarătatîncechipesteunireavoii
omuluicuvoialuiDumnezeu.Deci,mergişifăaşaşiveifipurureaodihnitşite
veimântui!

 

2.Unfratel-aîntrebatpeunpărinteoarecare,zicând:dacăsevaîntâmplasăse
porneascăunfrateasuprameacumâniesaucumândrieşivaîncepeînaintea
oameniloramăocărî,amădefăimaşiamăbatjocori,spune-mi,părinte,cevoi
faceatunci,casănumisetulbureinimaasupraaceluifrate,auzindeuatâta
ocară,defăimareşibatjocurăînainteaatâtoroamenicinstiţi?Răspuns-a
bătrânul:laoîntâmplarecaaceastane-alăsatnouăchipdemarefolosfericitul
David,regeleIerusalimului,cândseridicaseasupraluicumareputere
Abesalom,feciorulluişialergadupăel,să-lajungăşisă-lomoareşisă-iia
împărăţia.Şifugindelşioşteniişislujitoriicaseilui,mergeapesubundeal.Iar
unomoarecare,cesechemaSimei,aînceputsăstrigeînguramaredinacel
deal,să-locărascăşisă-ldefaimepeîmpăratînauzulluişiatuturorslugilorlui.
Încăşicupietrearuncadindealasupraîmpăratului.Iaroşteniişislujitoriicare
eraucuîmpăratul,nemaiputândsuferiocaraşibatjocuraaceluiomfărăde
omenie,augrăitîmpăratului,zicând:împărate,pentrucetaci?Porunceştesă
tăiemcapulaceluicâinerău,cănumaiputemsuferioocarăşibatjocurăca
aceastaasuprastăpânuluinostru,delauncâinecaacela!Zis-alorîmpăratul:
nu,niciunrăusănu-ifaceţicăDumnezeuîiporunceştesămăocărascăşisămă
blestemeşisăîmizicăacelecuvinte.Decişitu,fiule,cândsevaporniunfrate
cumândriesaucumânieasuprataşitevaocărîşitevabatjocoriînaintea
oamenilor,atuncisocoteşteşiziîngândultăuaşa:acestuifrateDumnezeuîi
porunceştesă-mizicămieacestecuvinte.Şiacesteazicândîngândultău,
îndatăsevalimpezişisevaliniştitulburareainimiitale.Aşafă,fiuleşiveifi
liniştit.
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3.Zis-aunpărinteoarecare:stejaruldenuvaficlătinatdevânturi,nicinuva
creşte,nicirădăcinănuvaslobozi.Aşaşicălugărul:denuvapătimişinuva
răbda,nupoatesăfieostaşalluiHristos.

 

4.Zis-aunpărinte:fiilor,pentruaceastanusporim înfaptebunenicinu
cunoaştemmăsuranoastră,pentrucănuavemrăbdareînlucrurilepecarele
începem.Noifărăostenealăvoimsăcâştigămbunătăţile,umblămdinlocînloc
vrândsăaflămlocdeodihnăundenuestediavol,căcicălugărulcaresesileşte
şiseosteneştecâtevazile,apoisetrândăveşteşislăbeşteşiiarsesileşteşiiar
seleneveşte.Unulcaacestanusporeştenimic,nicirăbdarenupoatesăcâştige.

 

5.Unfrateoarecare,dacăavenitziuaînceperiiSfântuluişiMareluiPost,apus
însinehotărâreşifăgăduinţăînaintealuiDumnezeu,cănuvaieşidinchilialui
afarăpânăînziuaSfintelorPaşti.Şiaşaşi-agătitînchiliasatoatecelece-i
trebuiauluiîntimpulpostuluipânălaPaşti.Şis-aînchistarecasănupoată
intranimeniladânsul.Iarvrăjmaşuldiavol,neputândrăbdahotărâreaşi
făgăduinţaaceluifrateşiîncepereaceabunăşisilinţalui,avrutsă-lsmintească
dinhotărâreasa,să-lscoatăafarădinchilieşisă-şicalcefăgăduinţapecarea
făcut-oînaintealuiDumnezeu.Şiaşai-aumplutchiliacupăduchidelemn
puturoşi,atâtdemulţi,încâtnueranicăierilocînchilie,câtaipunevârful
degetuluiundesănufiepăduchi.Pestetoteraplinşinusevedeaupereţii
chiliei,nicipodelele,nicipâinea,niciapaşitoatevaseleeraupline.Iarel
văzândatâtaurâciuneşigrozăvieşiopedeapsăcaaceeaînchilie,semira
foarte.Şiacunoscutcăesteispitădiavolească,darrăbdamereuvitejeşteşise
întărea,zicândîncugetulsău:măcardemăvapedepsiDumnezeupânăla
moarte,dareudinchilieafarăpânăînziuaPaştilornuvoiieşi.Dupăcumam
făgăduitluiDumnezeu,aşavoiface.IarDumnezeuvăzândbărbăteascalui
răbdare,cândafostînduminicaatreiaaSfântuluiPost,aporuncitfurnicilorsă
intreînchilialui,să-iscoatătoţipăduchiidinchilie.Şiaşaauvenitşiauintrat
închilialuiomulţimedefurnici,calaunrăzboicumarevitejieşicumânie
asuprapăduchilordelemn.Şiauacoperitmulţimeafurnicilortoţipăduchii.
Fratelestând,căutaşiseminunadeunlucrucaacesta,căfiecarefurnicăieşea
dinchiliepeferestre,peundeintrase,trăgândcâteunpăduchedelemnafară.
Şiaşa,într-unceasi-auscosşii-aucurăţitpetoţidinchilie.Pentruaceea,
fraţilor,bunăesterăbdareaînispite,pentrucăceicerabdăcumulţumită,
ajunglabunsfârşit.
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6.OdatăavenitunomlaSchit,avândsupărarededuhnecurat.Petrecândel
multăvremelaSchit,n-asimţitniciunfolossauuşurare.Iarunuipărinte
oarecarefăcându-i-semilă,afăcutrugăciunecătreDumnezeupentrudânsulşi
l-aînsemnatpefaţăcusemnulcinstiteiCruci.Iardraculfiindstrâmtoratşi
necăjitdeacelpărinte,i-agrăit,zicând:măizgoneştipeminedinacestom,dar
săştiicădacămăizgoneşti,latinevoiveni.Zis-aluiacestpărinte:vinolamine,
căeucubucurietevoiprimi.Şiaşaieşindnecuratulduhdinacelom,amersşi
s-alipitdepărintele.Şiîndatăaînceputa-lîngreuiaşia-lnecăjişiaşa,
doisprezeceanil-anecăjitcufeldefeldeispite.Iarbătrânulrăbdaşiseruga
luiDumnezeucupriveghereşicumultpost,muncindduhulcarepetreceacu
dânsul.Mâncarealuieraîntoatezilelenumaicâtedoisprezecesâmburidefinic.
Dupădoisprezeceaninemaiputândnecuratulduhsă-lsuferepecălugăr,l-a
părăsitşiafugitdeladânsul.Iarbătrânulvăzânddraculcăafugit,i-azis:
pentrucemăpărăseştişifugidelamine?Maiîntoarce-teşimaipetrecicu
mine!Zis-aluidracul:Dumnezeusătepedepseascăcălugăre,cănumaiAcela
vaputeasătebiruiască!Şiacesteazicând,s-aduscuruşine.

 

7.Zis-aunpărinteoarecare:cearadenusevaînfierbântaînfoc,săsemoaie,
nusevaputeatipăripeceteaceveipunepestedânsa.Aşaşiomul:denuvafi
muiatdefierbinţealafoculuiscârbelor,bolilor,ostenelilor,suferinţelorşia
ispitelor,nusepoatetipăriîntr-însulpeceteaSfântuluiDuh.Căpentruaceasta
ziceDomnulsfântuluiapostolPavel:ajungă-ţidarulMeu,căputereaMeaîntru
neputinţesesăvârşeşte.ŞiînsuşiPavelzice:cudulceaţăestemieamălăuda
pentruneputinţelemele,casăsesălăşluiascăînmineputerealuiHristos.Aşa
şitu,fiule,dupăputinţatarabdăpentruDomnulcumulţumirescârbele,
necazurile,năprasnele,bolileşiispitelece-ţivorvenidupăvoialuiDumnezeu
pentrufolosultău;cănumaiprinrăbdareascârbelorcumulţumirevaintra
omulînÎmpărăţialuiDumnezeu,precumînsuşiDomnulzice:cumultescârbe
secadeaintraînÎmpărăţiacerurilor.

 

8.Unfratel-aîntrebatpeunpărinteiscusitînînţelegereaSfintelorScripturi:ce
este,părinte,cătoatescrierilesfinţilorpărinţiînvaţăşimărturisesccăscârbele
şiispitelesuntdarurilecelemaimarişimaicinstiteşimaiiubiteluiDumnezeu?
Şicăprimireascârbelorcubucurieşirăbdarealorcumulţumire,estefaptacea
maiiubităşimaiplăcutăluiDumnezeudelafiiioamenilorşimaifolositoare
omuluidecâttoatecelelaltebunătăţi.Deci,acesteafiinddarurileluiDumnezeu
celemaimari,maiiubiteşimaifolositoareomuluidecâttoatecelelalte
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bunătăţi,pentrucenuleprimescoameniicubucurieşinulerabdăcu
mulţumire?CideseîntâmplăşivinecuivacuvrerealuiDumnezeuvreoscârbă
oarecare,sauboalătrupească,elîndatătânjeşteşisemâhneşteşinueste
bucurosomulîntoatăviaţaluisăaibăscârbeşisupărareşiispităsauboală
trupeascăînlumeaaceasta.Răspuns-aluibătrânul:aceasta,fiule,estedin
neadevărataşineîntreagaşinecuratacredinţăpecareoauoameniicătre
Dumnezeu.Căcitotcreştinulşimaialescălugărul,carenuprimeştecubucurie
şinurabdăcumulţumireispiteleşiscârbeleoriîncechip,acelasăseştiecănu
arecredinţaceaadevăratăşiîntreagăînHristosDumnezeu,cicredinţaluieste
necurată,amestecatăcunecredinţăşicreştinătatealuiesteamestecatăcu
păgânătateşiunuiacaacelasănuiseparăcăvacâştigavreundardela
Dumnezeu,pentrucădarurileluiDumnezeuprinprimireaşirăbdarea
scârbelorsecâştigă,precumînsuşiDumnezeuzice:prinrăbdareavoastrăvă
veţicâştigasufletelevoastre.Iarcreştinul,maialescălugărul,careare
adevărată,întreagă,curatăşibunăcredinţăcătreDumnezeu,acelacumare
bucurieprimeşteşicumaremulţumitărabdăispiteleşiscârbelece-ivindupă
voiaşislobozirealuiDumnezeu,ştiindşicrezândcăelesuntcununileşitoată
cinsteavieţiiveşnice.Zis-aluifratele:adevărat,aşaestepărinte,foartemult
m-amfolositdecinstiteletalecuvinte.

 

9.Zis-aunpărinte:de-ţivatrimiteDumnezeuvreoboalătrupului,sănucumva
sătemâhneştisausătescârbeşti,caunuldinceinecredincioşi,devremece
StăpânulşiFăcătorultăuvreasă-ţilămureascăşisă-ţicurăţeascăsufletulcu
boalaşipedeapsatrupului,caunpurureapurtătordegrijăceestepentruviaţa
şimântuireata.Tu,făpturăfiind,pentrucesătemâhneştişisătescârbeşti
asupraFăcătoruluitău,carete-afăcutdinnefiinţăîntrufiinţăşidintrucenu
eraiîntruceeaceeşti?Acela,văzându-ţişicunoscându-ţistricăciuneaşi
bolnăvireasufletului,pecareaicâştigat-oprinpăcateletrupuluitău,vrea
iarăşisăolămureascăşisăotămăduiascăprinboalaşipedeapsatrupuluitău,
precumînsuşiştiecumşicesăfacă.Iartu,frate,cutotsufletulşivoinţa,
primeştetoateîntocmai,celeceîţivinţiedupăvoiaLui,celeiuţişiamarecaşi
celedulci,căcitoatesuntbuneşifolositoarecareîţivincuvoialuiDumnezeu.
MulţumeştebuneiLuivoinţeşiteroagăLuisă-ţidearăbdarepânăînsfârşit.
Aşafă,frate,şiteveimântui.

 

10.Unbătrânoarecareaveaunuceniciscusitşifoarteînţelept.Odată
mâniindu-sepeel,l-aizgonitdelasine.Acelafiindizgonitşiieşinddinograda
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şichiliabătrânuluisău,şedeaafară,răbdândbărbăteşte.Dupăaceea,ieşind
bătrânulafarădinchilieşivăzându-lpedânsulşezândşiplângând,s-aumilit
cuinimaşis-abucuratfoartedeacesta,căcielsocoteacădacăl-aizgonitseva
fidusşideaceeanumaiaveanădejdesă-lmaivadăvreodată,ştiindcăfărănici
ovină,cumâniasa,l-aizgonitşi-ipăreafoarterăudeel.Iardacăl-avăzut,de
bucurieis-aînchinatpânălapământ,zicând:o,slugăbunăşiuceniceallui
Hristos,iată,smereniaşirăbdareataaubiruitmânia,iuţimeaşineputinţamea!
Mergi,frate,închilieşideacumînaintetusă-mifiimiebătrânşieuvoifiţie
ucenic,devremecetucusmereniaşirăbdareataaiîntrecutbătrâneţelemele.

 

11.Zis-aunpărinteoarecare:cândveivedeaîntărâtarea,tulburareaşivenirea
păgânilorasupracreştinilor,atuncifugişituşiteascunde,pecâtveiputea,dar
sănutedaipetineînmâinilepăgânilorprigonitori,părându-ţi-secămare
lucruveifacedeteveidasingurînmâinilelor.CăDumnezeunuvoieştecelece
suntmaipresusdeputinţă,deşisfinţiimucenicisinguri,debunăvoialors-au
dusşis-audatînmâinileprigonitorilor;darprinoarecaredescoperire
dumnezeiascăfăceauaceasta.Iartu,cândţisevaîntâmplafărădevoiatasă
cazicumvaînmâinilepăgânilorprigonitori,cubunănădejdealuiHristossă
rabzivitejeştetoateispiteleşimuncileceţisevorîntâmpla,pânălamoarte.Iar
celcenufugedeispite,cisedăsingurdebunăvoiasaîntr-însele,acelasăpiară
într-însele,cănoiavemporuncăsănepăzimdeispitepecâtvomputeaşisăne
rugămpururealuiDumnezeu,zicând:Doamne,nuneducepenoiîntruispite!

 

12.Afostîntrebatunbâtrândecătreunfrate,carezicea:pentrucemă
trândăvescînchiliamea,şezând?Şiarăspuns:pentrucăîncănuaivăzutnici
odihnaaceeacaresenădăjduieşte,nicimuncaaceeacarevasăfie.Cădele-aifi
văzut,chiardearfifostchiliataplinăcuviermi,încâtsăfiiînfundatîntr-înşii
pânăîngât,aifirăbdatfărăatetrândăvi.

 

13.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:gândurilemeleserăspândescşi
eumănecăjesc.Răspuns-aluibătrânul:tuşeziînchiliataşieleiarăşivin.Că
precumomăgăriţădevafilegată,iarmânzuleifiindslobodvaalergaîncoace
şiîncoloşioriundesevaduce,iarăşilamamăsevaîntoarce,aşaşigândurile
celuicerabdăpentruDumnezeuînchiliasa,deşipuţinsevorrăspândi,iarăşi
seîntorclael.
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 14.Povestit-aunuldinpărinţi,zicând:fiindeuînExorinho,auvenitfraţisăraci
acolosâmbătăseara,săiamilostenieşicânddormeamnoi,unuldintr-înşii
avândnumaiorogojinădincarejumătateerapedeasupraluişijumătate
dedesubt,îngheţadefrig,căcieragermare.Decieuieşindpentrutrebuinţa
udului,l-amauzitcândsechinuiaşitremuradefrig,cumsemângâiapesine
zicândluiDumnezeu:mulţumesc,Ţie,Doamne,pentrutoatebunătăţileTalepe
carelefacicumine,căcicâţisuntacumînfiare,iaralţiicupicioarelebăgateîn
butucşiniciudullornupotsăşi-lfacă,iareucaunîmpăratîmiîntind
picioarele.Euauzindu-l,ampovestitacesteafraţilorsprezidireaşifolosullor.

 

15.Unfratefiindînpustieşiliniştindu-seînchilie,eraluptatdetrândăviecasă
iasădinchilieşi-şizicea:pentrucetetrândăveşti,ticăloaseşicauţisăieşidin
chilie?Aunu-ţiesteţiedeajunsaceasta,deşiniciunlucrubunnufaci?Pe
nimeninusminteştişinunecăjeşti,şinicitusingurnutesminteştişite
necăjeştidecineva.Cunoaştedecâterelete-aizbăvitDomnul.Nugrăieşti
cuvintedeşarte,nuauzicelecenusuntdefolos,nuvezicelecetevatămă.
Numaiunrăzboiai,altrândăvieişiputernicesteDumnezeucaşipeacestasăîl
strice,dacăcusmerenieşicuzdrobiredeinimăneîncetatveicădealaElşivei
chemaajutorulLui.ÎţicunoaşteDumnezeuşineputinţataceaîntrutoateşinu
sloboadeasupratasăteispiteştimaipresusdeceeacepoţi.Acesteaşialteleca
acesteazicândfratelecătresine,multămângâiereprimeaprindarullui
Dumnezeu.Aceastăînvăţăturăoaveaeldelasfinţiipărinţicareîmbătrâniseră
înpustieşidinnevoinţăseîmbogăţiserăcumareapropierecătreDumnezeu.

 

16.Afostîntrebatunbătrân:pentruceniciodatănute-aitrândăvit?Şia
răspuns:pentrucăînfiecareziaşteptsămor.

 

17.SepovesteadespreepiscopulOxirinhului,anumeApfi,căatuncicânderaîn
pustie,multenevoinţeşigrelepătimirifăcea,iardupăces-afăcutepiscopa
voitsăfacăaceleaşinevoinţeşigreapătimireşiînlume,darnuaputut.De
aceeas-aaruncatînaintealuiDumnezeu,zicând:nucumvapentruepiscopie
s-adepărtatdelaminedarul?Şiis-adescoperitcumcănus-adepărtat,cică
eraacolopustieşinefiindomDumnezeuîlajuta;iaraiciestelumeşioameniiîl
ajută.
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18.Peunfratel-amuşcatodatăunşarpeşiaintratîntr-ocetatecasăcautesă
sevindece.IarofemeieevlavioasăşitemătoaredeDumnezeul-aprimitşiîl
îngrijea.Decidupăceasimţitpuţinăuşurare,aînceputdiavolulsă-isemene
gândurirelespreea,iaraceeavenindsă-ltrateze,frateleaapucat-odemână.
Ea,pricepândrăzboiulvrăjmaşului,i-azislui:nuaşa,părinte,aipeHristos,eşti
îmbrăcatîntruHristos,eştiîmbrăcatînchipîngeresc.Adu-ţideciamintede
scârbaşidecăinţapecareos-oaimultăvremeşezândînchilie!Adu-ţiaminte
desuspinurileşilacrimilepecareosăleverşimultăvremeşidealtărea
pătimire,pecareos-opătimeştipentrupuţinăşireadulceaţă.Iarelauzind
acesteadelaaceaînţeleaptăfemeie,s-aruşinatşinicilafaţaeinuputeasă
cauteşideaceeavoiasăfugă.Darea,luându-lcumilostivirealuiHristos,i-azis:
nuteruşinaşinuteduce,nevindecându-teîncădesăvârşit,cimaiaşteaptă
puţincămaiaitrebuinţăcasătecauţi,iargândurileaceleanuaufostale
sufletuluităucelcurat,cidelavrăjmaşuldiavol.Şiaşa,înduplecându-lsămai
aşteptepuţinşivindecându-l,l-aslobozitcumerinde,înpace.

CAPITOLULXII

PENTRUDRAGOSTE

1.Unbătrâns-abolnăvitlaSchitşipofteasămănâncepâineproaspătă.
Auzindu-lunuldinfraţiiceinevoitori,aluatcojoculşiînelpâiniuscateşis-a
dusînEgipt.Şischimbândpâinile,adusbătrânului.Văzându-leeicaldes-au
minunat.Bătrânulînsănuvoiasăguste,zicândcăsângelefrateluiluieste.Şi
l-aurugatbătrâniizicând:pentruDomnulmănâncă,sănusefacăjertfa
Domnuluideşartă!Şifiindrugat,amâncat.

 

2.Unpustnicaflândunomîndrăcitşicarenuputeasăpostească,s-arugatlui
Dumnezeusăsemuteladânsuldraculşiacelasăseslobozească.L-aascultat
deciDumnezeuşiaintratdraculînpustnic,depărtându-sedelaomulacela.Iar
pustniculfiindîngreuiatdedrac,răbdanevoindu-seînpostşirugăciune.După
puţinezile,pentrudragostealui,maimultaizgonitDumnezeuşideladânsul
dracul.
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3.Unmonahaveasubascultareunaltmonah,careeraîntr-ochiliedepartecu
zecemile.Deci,i-azisluigândul:cheamă-lpefratelesăvinăsăiapâinea.Şi
iarăşiasocotit:decepentrupâinesăsupăreupefratelesăvinăzecemile?Mai
vârtossăoduceu.Şiluând-o,aplecatlael,darmergând,s-alovitcupiciorul
deopiatrăşirănindu-i-sedegetul,curgeasângemult.Dedurereaînceputsă
plângă.Atunciîndatăavenitlaelîngerul,zicând:deceplângi?Iarelarătându-i
rana,azis:pentruaceastaplâng.Zis-aîngerul:nuplângepentruaceasta,că
paşiităipecareîifaci,pentruDomnulsenumărăşispremarearăsplătire
înainteafeţeiluiDumnezeusevăd.AtuncimulţumindpustniculluiDumnezeu,
călătoreabucurându-se.Şivenindlafratele,i-aaduspâinileşii-apovestitlui
iubireadeoamenialuiDumnezeuşidându-ipâinea,s-aîntors.Adouaziluând
iarăşipâine,aplecatlaaltmonahsăoducă.Şis-aîntâmplatdeveneaşiacelala
elşis-auîntâlnitpecaleamândoi.Astfelaziscelcemergea,cătrecelcevenea:
ocomoarăavemşiaicăutatsămi-ofuri?Şielazislui:audoarăuşacea
strâmtănumaipetineteîncape?Lasă-neşipenoisăvenimîmpreunăcutine.
Şiîndatăvorbindei,lis-aarătatîngerulDomnuluişile-azis:prigonireaaceasta
avoastrăs-asuitlaDumnezeucaunmirosdebunămireasmă!

 

4.Zis-aunbătrânoarecare:maimaredragostedecâtaceastanueste,a-şipune
cinevaviaţapentrufratelesău.Iarcelceaudedelacinevadinfraţicuvintede
ocarăasupraluişiarputeasă-izicăşielaşa,şinu-izice,cisesileştesă-irabde
vitejeşteşisănu-irăsplăteascărăulcurău,unulcaacelaîşipunesufletulşi
viaţapentrufratelesău.

 

5.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânoarecare,zicând:părinte,suntdoifraţişi
unuldintr-înşiişadecutăcereînchiliasaşiposteştecumareînfrânaretoată
săptămânaşimultlucrulucreazăîntoatezilele.Celălaltslujeştebolnavilorîn
bolniţăcuosârdieşisilinţă.Deci,alcăruilucrudintreaceştidoifraţiestemai
iubitşimaiprimitdeDumnezeu?Răspuns-abătrânul:celceşadecutăcereîn
chilialuişimultărugăciunefaceşiposteşteşasezile,darnuaredragosteşi
milosteniecătrefraţi,şides-arspânzuradenărilelui,nupoatesăfieasemenea
celuiceslujeştebolnavilor.

 

6.Unfratel-aîntrebatpeunpărinteoarecare,zicând:pentruce,părinte,acum
fraţiicareseostenescprinpustieşiprinmânăstiri,nupotcâştigadarurilelui
Dumnezeuprecumcâştigaupărinţiiceidedemult?Răspuns-aluibătrânul,
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zicând:fiule,părinţiiceidedemultaveaudragosteafrăţeascăceadesăvârşităşi
fiecareridicaînsus,sprecer,pefratelesău.Acum,fiindcăs-astinsdragostea
întrepreoţifiecareîltrageînjospefratelesău,şipentruaceeanucâştigăfraţii
noştridarulluiDumnezeucapărinţiiceidedemult.

 

7.Zis-aunbătrânoarecare:părinţiinoştriceidedemultaveauobicei:care
eraumaibătrâni,cercetaupurureapeceimaitineri,mergeaulachilialorşi
luauseamacumpetreclachilii,cuceseîndeletnicescşicumîşipăzescpravila,
rugăciuneaşidatorialor.Şiluauseama,dacănucumvaauoarecaremândrieşi
părereîntruei,părându-li-secăfaclucruribuneşiplăcuteluiDumnezeu,prin
caresesocotescafivrednicidetoatăsfinţeniaşidarurileluiDumnezeu.Sau
dacănucumvalisearatălorcevavedenieşinălucirideşarteînvisurisau
aieveaşipărându-li-selorcăsuntlucruridumnezeieştişiîngereşti,seîncred
acelora,şisebiruiescdetrândăvieşilenevieşinu-şipăzescrânduialadupă
datorialor:pravila,rugăciunea,lucrulmâinilor.Saudesuntcumvasurpaţide
gândurireleşinecuvioase,saudespurcatapoftăşirăzboiulcurviei.Pentru
acesteapărinţiiceimaibătrânipurureacercetauşiispiteaupefraţiiceimai
tinerişi-iînvăţaudinsfinteleşidumnezeieştileScripturişi-iîntăreauspre
bunanevoinţă.Fraţiiceimaitinerimergeauadesealapărinţiiceimaibătrâni
cucuvioasăsmerenieşiplecăciuneşi-şiarătaupatimile,gândurileşicugetele
lorşi-iîntrebau,cesecadeafacecasăfieplăcuţiluiDumnezeuşisă-şi
mântuiascăsufletele.IarDomnul,văzândcuvioasasmerenieşiplecăciuneale
celortinericătreceibătrânişidragosteacelorbătrânicătreceitineri,ledalor
îndestulatdarulSăuîninimilelorşicuvântulSăuîngândurilebătrânilor.Când
mergeaufraţiiceimaitinerilapărinţiiceimaibătrâni,cusmerenieşi
plecăciunesejeluiaudeneputinţeleşipatimileşisupărărilelorşi-iîntrebauce
vor face pentru folosulşimântuirea sufletuluilor.Atuncibătrânii
deschizându-şigurile,ledaDumnezeucuvântşiîndatăştiaucevorziceşice
vorrăspundefraţilorcelorceîiîntrebau,casă-ifoloseascăşiîndatăîifoloseau.
Şideerafratelecâtdecăzutşideznădăjduit,dacămergealavreunpărinteşiîi
spuneacădereaşiscârbasa,bătrânulîndatăîlridicaşiîlmângâia.Şiaşauniipe
alţiiseîntăreau,seîmbărbătauşiseîndemnausprenevoinţamântuirii.Iar
acumaînceputsăsestingăşisăserăceascădragosteadintrefraţi,căcipărinţii
ceimaibătrânin-aupărinteascăiubirecătrefraţiiceimaitineri,nicipurtarede
grijăpentrucercetarea,învăţătura,îndemnareaşimântuirealor,cifiecare
numaipentrusineseîngrijeşte,iarpentrupovăţuireaşiîndreptareafratelui
săunicinugândeşte.Fraţiiceimaitinerin-aucuvioasasmerenieşiplecăciune
cătrepărinţiiceimaibătrâni,nicinumergladânşiisă-şiaratelorpatimile,
neputinţeleşisupărărileşisă-iîntrebecuvântdefolosulmântuirii,cifiecarese



313

socoteştepesineafiîndestulatcuştiinţa,pricepereaşiînţelepciuneasa.
Pentruaceea,Dumnezeuvăzândatâtamândrie,neiubireşinebăgaredeseamă
întrefraţi,aînceputaridicaşialuadarulSăudintrefraţişicuvântulSăucelde
învăţăturăfolositoaredingurilebătrânilor;atâtdemult,încâtdearşimerge
cinevalavreuncuvântpentrufolosulmântuirii,elnuştiecesărăspundăca
să-lfoloseascăpefratele.CuvântulluiDumnezeus-aluatdingurabătrânilor.Şi
aşa,fraţilor,ceicevoiţisăvăfolosiţişisăvământuiţisufletelecuacest
părintescşismeritcincălugăresc,pecarel-aţiiubitşil-aţiprimitşiîncare
v-aţiîmbrăcat,deşteptaţi-văşiluaţiseama,cercaţi-văpurureaşivăispitiţişi
vedeţi,oaremergeţipeurmeleşicaleafraţilorpreacuvioşilorpărinţilornoştri
celormaidinainte,alcărorcinşiorânduialăaţiprimit,saupealtdrum,
într-altăparterătăciţişimergeţi.Şicunoscândfiecarerătăcireasadinurmăşi
caleapreacuvioşilorpărinţi,îndatăsăvăîntoarceţilacaleaşiobiceiurileprea
cuvioşilorşifericiţilorpărinţi.ŞiaşaDumnezeuiarăşivăvadaîndestulatdarul
SăuîninimilevoastreşicuvântulSăuîngurilebătrânilorvoştri,asemenea
părinţilornoştricelordinainte.Şivăveţiînvăţaşivăveţiîndrepta,
povăţuindu-văşifolosindu-văunulpealtulşivăveţimântuitoţişiniciunuldin
voinuvapieri.Iardenuveţiurmapreacuvioşilorpărinţicelormaidinainteşi
nuveţipăziobiceiurile,rânduialaşiînvăţăturilelor,săştiţicăînzadaraţi
primitşipurtaţicinulşiorânduialacălugăreascăşitrăiţiprinmănăstirişiprin
pustii,neavândrăbdare,smerenieşidragostefrăţească.Înzadarestetăcerea
voastrăşipravilaşicitireavoastrăceamultă,încarevănădăjduiţişivăparecă
văvamântui.Înzadaresterugăciuneavoastrăceaîntrumultăvorbăşipostul
şiînfrânareavoastră.Acesteanimicnuvăvorfolosivouă,căcicutoateacestea,
înpieireaveşnicăveţimergedenuveţiurmasfinţilorpărinţişiobiceiurilorşi
orânduielilorlorcurăbdare,smerenieşidragostefrăţească.Săştiţi,căalt
drum şialtchipnuestecălugărului,decâtnumaidrumulsfinţilorprea
cuvioşilorpărinţialcărorchipşicinîlpurtaţi.

 

8.Unfrateoarecarel-aîntrebatpeunpărinte,zicând:cumşiîncechipeste,
părinte,dragosteadefraţi?Darnedragostea?Răspuns-aluibătrânul,zicând:
dragosteadefraţi,aceastaeste,fiule:săîndemnipurureaşisăînveţişisă
povăţuişipefrateletău,maialespecelmaitânărşidecurândcălugărit,la
caleamântuiriişisprefaptelecelebune,folositoareşiplăcuteluiDumnezeuşi
sămângâipecelnecăjit,supăratşideznădăjduit,săcercetezipecelbolnavşisă
adăposteştipecelstrăin.Aceastaestedragosteafrăţeascăşiacesteasunt,fiule,
fapteledragosteifrăţeşti.Iarnedragosteafrăţească,aceastaeste:anupurta
grijăpentrucercetarea,îndemnarea,învăţăturaşipovăţuireacelormaitineri
sprecaleamântuiriişisprefaptelecelebuneşifolositoareşiplăcutelui
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Dumnezeuşianumângâia,dupăputinţata,pecelscârbit,supăratşi
deznădăjduit,anuodihnipecelstrăin,anucercetapecelbolnav,cinumaide
sineşipentrusineateîngriji.Celcefaceacestea,esteiubitordesine,nude
fraţi.Aceastaeste,fiule,nedragosteadefraţi,pentrucareDumnezeuridicăşiia
darulSăudelapurtătoriiînzadaraicinuluişinumeluicălugăresc.

 

9.Zis-aunbătrânoarecare:fiilor,euniciodată,dintinereţilemele,n-amvrutsă
măfolosescnumaipemine,iarpefratelemeusă-llasnefolosit.Totdeauna
m-amsilitdupăputinţamea,casă-lfolosescpefratelemeuîntâişiapoipe
mine,ştiindcăfolosulfrateluimeuesteroadamea.

 

10.Unfrateoarecare,foartecucernicşiiubitordeDumnezeu,aveamare
dragostecătreunsihastruiscusit.Odatămergânddupăobiceiulsăulaacel
sihastru,(precumdemulteorimergealadânsulpentrucercetareaşidragostea
frăţească),l-aaflatpeelmort.Cercetându-ielhainele,agăsitîntr-înseleopt
galbenideaur,pecarevăzându-i,semiraşiluându-iaînceputsăplângăşisă
setânguiascăcuamar,socotindcăsevafimâniatDumnezeupeacelbătrân
pentruaceibanişi-lvafipedepsit.Şiaşaplângândşitânguindu-se,s-arugatlui
Dumnezeucasă-idescopereşisă-iarateluiunsemn.Rugându-seel,is-a
arătatîngerulDomnuluişii-agrăit,zicând:ce-ţiesteţiedeplângiaşapeacest
sihastru?Zis-aluifratele:plâng,căciiată,amgăsitladânsuloptgalbeni,pentru
caremiseparecăsevafiscârbitDumnezeudedânsulşi-lvafitrimisla
pedeapsădevremecesihaştrilortrăindînpustie,nulisecadesăstrângăşisă
ţinălasinebani,cănulesunttrebuitori.Răspuns-aîngerul:devoieşticasăte
înştiinţezdeaceasta,adu-ţiamintedemilostivirealuiDumnezeuşiiubireaLui
deoameni,cădearfitoţicutotuldesăvârşiţi,undes-ararătamilostivirealui
DumnezeuşiiubireaLui?Acesteazicândîngerul,s-afăcutnevăzut.Iarfratelea
cunoscutprinaceastacăadobânditiertaresihastrulşis-amângâiat,
mulţumindluiDumnezeupentrunegrăitaiubiredeoamenişiaşa,îngropând
trupulbătrânului,amerslachiliasa.

 

11.Ziceaubătrâniicăceeaceestealaproapeluitrebuiefiecaresăsimtăşisă
pătimeascăîmpreunăcuelîntrutoate,săsebucureîmpreunăşisăplângă
împreună.Şiaşasăseafle,caşicumarfipurtattrupulaceluia,precumeste
scris:untrupsuntemîntruHristos.Şiiarăşi:acelorceaucrezut,inimaerauna
singură.
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 12.Povestit-aunbătrân:patrubătrânis-auprinsîntredânşiisătrăiască
într-unsufletîmpreunăînveaculacestaşiiarăşiîmpreunăsăseafleînceruri,
crezândcuvântulstăpânesccezice:dacădoidinvoisevorunipepământ
pentrutotlucrulceîlvorcere,vafilordelaTatălMeucareesteînceruri.Deci
treidintredânşiipetrecândînnevoinţă,selinişteauînpustie.Iarcelălaltle
slujealatrebuinţelelor.S-aîntâmplatcădois-ausfârşitînHristosşis-audusla
locdeodihnă,iardoiaurămaspepământ,slujitoruladicăşiunuldinceicese
linişteau.Şidinzavistiavrăjmaşului,slujitorulacăzutîncurvie.Şis-a
descoperitunuiadinbătrâniiceivăzătoricumintea,căceidoices-ausăvârşit,
serugauluiDumnezeupentrufrateleslujitor,zicând:dăcafratelesăfie
mâncatdeleu,saualtăfiară,caspălându-sedepăcat,săvinăînloculacestaîn
caresuntemşisănurămânăjosunireanoastră.Şipecândseîntorceafratele
delaascultareasa,l-aîntâlnitunleuşicăutasă-lomoaredaracunoscutces-a
întâmplatşicelceseliniştea,căciisedescoperiselui.Deaceea,stala
rugăciune,rugându-seluiDumnezeupentrufrateleşiîndatăastatleul.Iarcei
doipărinţi,careacum sesăvârşiseră,serugauluiDumnezeu,zicând:
rugămu-ne,Ţie,Stăpâne,săfiemâncatdeleuşisăvinăîmpreunăcunoiîn
fericireaaceastaşinuasculta,Sfinte,pecelceseroagăŢiepepământ!Iar
bătrânulculacrimiserugaluiDumnezeusăfiemiluitfrateleşisăscapedeleu.
ŞiaascultatDumnezeurugăciunealuişiaziscelorceerauîncer:drepteste
să-lascultpeel,căcivoiaicisunteţiîntruodihnă,izbăvindu-vădesudorileşi
ostenelilevieţii,iaracela,obositesteîntruosteneliletrupuluişiapoiseluptă
cuduhurilerăutăţii.Dreptesteaceluiasă-idaudarul.Deciîndatăs-adepărtat
leuldelafrate,carevenindlachiliel-aaflatpebătrânîncăplângândpentru
dânsul.Apoii-apovestitluitoatecâteis-auîntâmplatşiamărturisitpăcatulpe
carel-afăcutşicunoscândcăl-aumilitDumnezeu,s-apocăitşiînpuţinăvreme
avenitlamăsuraceadintâi,ostenindu-seîmpreunăcuelşibătrânul.Apoiau
adormitşieişis-adescoperitbătrânuluiceluicuminteavăzător,cumcătoţi
patrus-auaşezatlaunloc,dupăfăgăduinţelecelenemincinoasealeDomnului
nostruIisusHristos.

 

13.Avenitodinioarăunfratelaunbătrânşii-azis:părinte,fratelemeumă
slăbănogeşte,ducându-seaicişiacoloşimănecăjeşte.Iarbătrânull-arugat,
zicând:poartăneputinţafrateluităuşiDumnezeuvăzândlucrulrăbdăriitale,îl
întoarcepeel,cănuestelucrucuviinciossăporţipecinevacuasprime,căci
dracpedracnuscoate,cimaivârtoscubunătatea,fiindcăşiDumnezeulnostru
cubineleîipoartăpeoameni.Şiapovestitbătrânul,zicând:erauînTebaidadoi
fraţi.Unulluptatfiindderăzboiulcurvieişistăpânitdegânduri,ziceacătre
celălalt:măducînlume.Iarcelălaltplângând,zicea:nutelas,frate,sămergiîn
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lumeşisă-ţipierzitoateosteneliletaleşifecioriata.Daracelanu-lasculta,
zicând:nuşed,denumăvoiduce.Decisauvinocumineşiiarăşimăvoi
întoarcecutine,sauslobozeşte-măşivoirămâneînlume.Nedumerindu-se
fratele,s-aduslaunbătrânşii-apovestitluiacestea.Iarbătrânuli-azis:du-te
cudânsulşiDumnezeupentruostenealatanu-lvalăsasăcadă!Şisculându-se
auvenitînlume.Dupăceauajunslaunsat,văzândDumnezeuostenealacea
pentrudragosteafratelui,aridicatrăzboiuldelafratelecelceseluptaşi
uşurându-seacela,i-azislui:iată,frate,socoteştecăampăcătuit,darceam
dobânditdinaceasta?Săneîntoarcem lachilie.Şis-auîntorsnevătămaţi
amândoi.

 

14.Azisunbătrâncăsmereniapoatemaimultdecâttoatăsilaşiapovestitşi
unlucrucaacesta:eraudoiepiscopiaproapeunuldealtulşierauodinioară
supăraţiunulasupraceluilalt.Unulerabogatşiputernic,iarcelălaltsmerit.Şi
căutacelputernicsăfacărăuceluilalt.Iarcelsmeritauzindaceasta,ziceacătre
clerulsău:osă-lbiruimcudarulluiDumnezeu.Şii-auzisclericii:stăpâne,cine
poatesă-lbiruiască?Iarelzicea:răbdaţi,fiilorşiveţivedeamilaluiDumnezeu!
Aşadarpândeaşicândaveaacelaunpraznicdesfinţiimucenici,aluatclerul,a
ieşitşile-azis:veniţidupămineşioricemăveţivedeapeminecăfac,faceţişi
voişiosă-lbiruim.Decimergânddupădânsulîşiziceau:oarecearesăfacă?Şi
dupăceauvenitl-auaflatfăcândslujbăşitoatăcetateaeraadunatăacolo.
Atunciepiscopulacăzutîngenunchilapicioareleceluiputernicîmpreunăcu
clerulsău,zicând:iartă-nepenoi,stăpâne,robiităisuntem!Acela
spăimântându-sedeceeaceafăcut,umilindu-se,căciDumnezeuschimbase
inimalui,l-aprinsdepicioare,zicând:tueştistăpânşipărinte!Şideatuncis-a
făcutmaredragosteîntredânşii.Şiziceacelsmeritcătreclerulsău:nuvă
ziceamvouă,fiilor,căvombiruiprinbunătatealuiDumnezeu?Decişivoicând
aveţivrajbăcucineva,aceastafaceţişiveţibiruicudarulluiDumnezeu.

 

15.Unfrateslujeaunuibătrânbolnavşis-aîntâmplatdes-aslăbănogittrupul
bătrânuluişiascosobubăcuputoareşiîiziceafrateluigândul:fugi,cănupoţi
suferiputoareaaceasta.Iarfrateleluândunhârb,luapuroiulbolnavuluişiîi
zicealuigândul:fugi!Elrăspundeagândului:devoivreasăfug,dinacestavoi
bea.Şiiarîiziceagândul:nicinufugi,nicinubeiputoareaaceasta!Iarfratele
seosteneaşirăbdaslujindbătrânului.ŞivăzândDumnezeuostenealafratelui,
l-avindecatpebătrân.
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 16.NiştefraţidinSchitauşezutsăcureţefunii.Unuldintr-înşiibolnavfiind
dinpricinanevoinţeişituşind,scuipaşifărăsăvreaajungeascuipareaasupra
unuifrateşisesupăraaceladegândulsăusă-izicăbolnavului:înceteazăsă
scuipiasupramea!Dartotelsepuneaîmpotrivagândului,zicând:devoieştisă
mănâncidinscuipat,zi-i!Şigânduluizicea:nicimănâncă,nicinu-izice!

 

17.Doifraţieraulachiliişicelcareeracelmaibătrân,îlrugapecelmaitânăr,
zicând:săpetrecemîmpreună,frate.Iarelzicea:eusuntpăcătosşinupotsă
petrecîmpreunăcutine,avvo.Acelaîlrugapedânsul,zicând:cuadevărat
putem.Şierabătrânulcuratşinuvoiasăaudăcăfratelearegânduridecurvie.
Decii-azisfratele:lasă-măosăptămânăşiiarăşivom vorbi!Şidupăo
săptămână,vrândcelmaitânărsă-lîncerce,i-azis:înmareispităamcăzut,
avvo,săptămânaaceasta,căducându-măînsatpentruotrebuinţă,amcăzutcu
ofemeie.Zis-aluibătrânul:estepocăinţă?Răspuns-afratele:este,cuadevărat.
Zis-abătrânul:euportjumătatedinpăcatşitucealaltăjumătate.Atuncii-azis
luifratele:acumputemsăfimîmpreună.Şiaupetrecutîmpreunăpânăla
sfârşitullor.

 

18.S-audusodinioarătreifraţilasecerişşişi-auluatlorşaizecidemăsuride
arătură.Unuldintr-înşiis-abolnăvitînchiarziuadintâilachiliasa.Şiazisunul
dindoi,celuilalt:iată,frate,vezicăs-aîmbolnăvitfratelenostru!Sileşte-ţitu
puţingândulşieuşivomsecerapartealuiprinrugăciunilesale!Dupăces-a
sfârşitlucrul,vrândsămeargăşisă-şiiaplatal-achematpefratele,zicând:
vino,ia-ţiplatata,frate!Acelaazis:careplatăsăiau,nesecerând?Iareiauzis:
curugăciuniletaleamfăcutşisecerişultăuşivino,ia-ţiplatata!Elînsănu
credea.Decimultăîndoialăfăcându-seîntredânşii,s-audussăsejudecelaun
bătrânmare.Şii-azisfratele:părinte,ammerstoţitreisăsecerămşiînziua
ceadintâim-amîmbolnăvitşimăsilescfraţiipeminecareniciunceasnuam
secerat,săiauplatapentrusecerişulpecareeil-ausecerat.Şiamaizis:toţi
treiamluatşaizecidemăsuridearăturăsălesecerăm.Şideamfifosttoţitrei
nuamfipututsălesecerăm,iarcurugăciunilefrateluiamândoidegrabăam
săvârşitsecerişul.Noiîizicemlui:ia-ţiplatatadarelnuvrea.Iarbătrânul
auzind,s-aminunatşiazisfrateluiceluiceeraîmpreunăcuei:sună,săse
adunetoţifraţii!Şidupăceauvenittoţi,le-azislorbătrânul:veniţi,fraţilor,
auziţiastăzijudecatădreaptă!Şile-avestitlortoate.Iareil-auobligatpe
fratelesă-şiiaplataşisăfacăcueacevavoi.Şis-adusfrateleplângândşi
mâhnit.
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CAPITOLULXIII

PENTRUCEISĂRACIDEBUNĂVOIALOR,CARENESILIŢILASĂŞI
PĂRĂSESCBUNĂTĂŢILEŞIBOGĂŢIILELUMIIACESTEIAŞIPRIMESC
SĂRĂCIAPENTRUÎMPĂRĂŢIACERULUI

1.Fost-aoarecinedinceidefrunte,carevoiasăselepededelumeşii-azis
unuiadinbătrâni:vreausămăcălugăresc!Şiarăspunsbătrânul:nupoţi.Iarel
azis:pot!Zis-aluibătrânul:devoieşti,mergideteleapădădetoatăavereataşi
venind,şeziînchilie!Deci,mergândel,adattotceavea,oprindosutăde
galbenişiavenitlabătrânul.Bătrânuli-azis:mergideşeziînchilie!Iarel
mergândaşezut.Şistândelaşa,i-auzisgândurilecăpoartaestevecheşi
trebuieschimbată.Decivenindelazisbătrânului:îmizicgândurilecăpoarta
estevecheşitrebuieschimbată.I-arăspunsbătrânul:nute-ailepădatdelume,
cimergideteleapădăşivenindşeziaici!Acestamergândaîmpărţitnouăzeci
degalbenişivenindazisbătrânului:deacumm-amlepădat!Şiarăspuns
bătrânul:mergişişezi!Însăi-aumaizisgândurile:acoperământulestevechişi
mi-arfivoiasăseschimbe.Şimergândazisbătrânului:avvo,îmizicgândurile
căacoperământulestevechişimi-arfivoiasăseschimbe.Zis-abătrânul:
mergidetemaileapădădelume!Iareladatşiceizecegalbenişimergândazis
bătrânului,căs-alepădatdeacum.Apoiaşezându-seelînchilie,i-auzis
gândurile:toatesuntvechiaicişivenindleulmăvamânca.Şimergândaspus
bătrânuluigândurilesale.Şii-azisbătrânul:zişitugândurilor:miemi-arfi
voiasăvinătoatefiareleasuprameaşileul,casămămănânceşidegrabăsămă
izbăvesc!ÎnsătumergişişeziînchiliataşiteroagăluiDumnezeupentru
păcateletaleşinutemaiteme!Şiaşafăcândfratele,s-aodihnit.

 

2.Zis-aunbătrân:dedoreştiÎmpărăţiacerurilor,eştidatorsănusocoteşti
averile,căcinupoţisăvieţuieştidupăDumnezeu,fiindiubitordedulceţişi
iubitordeargint.

 

3.Povesteacinevadinbătrânicăafostunuldinbătrânicares-aînvrednicitde
maredardelaDumnezeuşis-aînştiinţatpretutindeninumelelui,pentruviaţa
luiceacufaptebune.Aajunsdeaceeanumeleluipânălaîmpăratul.Iar
împăratultrimiţândl-achematşidacăaluatrugăciunedeladânsul,avorbitcu
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elşifolosindu-semult,i-adataur,iarbătrânulluândaurulamersîntrualesale
şiaînceputafaceţarinăcuviişialteadunături.Deciauadusunîndrăcitla
dânsuldupăobiceişiazisbătrânul,dracului:ieşidinzidirealuiDumnezeu!Iar
draculi-arăspuns:nutevoiasculta!Zis-abătrânul:pentrucenumăasculţi?
Zis-adracul:fiindcăte-aifăcutşitucaunuldintrenoi,lăsândaducereaaminte
deDumnezeu,pecareoaveaişite-aiapucatdegrijilecelepământeşti!Pentru
aceastanutevoiasculta,nicinuvoiieşidinom.

 

4.Unpustnicoarecareafostsupăratdeiubireadeargint.Acestaaadunatdin
lucrulmâinilorsaleungalben,apoidoi,dupăaceeatreişiaşanevoindu-se,a
câştigatcinci.Dupăaceea,îndatăacăzutlapatşipicioarelei-auputrezitşia
datdoctoruluiceicincigalbeni,darboalanumaiînceta.Venindîntr-o
dimineaţădoctorul,i-azis:trebuiesăţisetaieunpicior;cădenu,vaputrezi
tottrupultău.Elînsăs-adatpesinemorţiişidacăasositnoapteaplângeaşia
venitcătredânsulîngerulDomnuluişicum zăcea,l-aapucatdepiciorşi
netezindu-irana,grăia:maiaduna-veicinci?Şiîndatătămăduindu-l,s-afăcut
nevăzut.Făcându-seziuă,avenitdoctorulşiabătutlauşalui,iarel
sculându-se,l-aîntâmpinatpeacesta.Doctorulcândl-avăzuts-amiratfoarte
şiînştiinţându-sedeceeaces-aîntâmplat,s-afăcutcreştin.

 

5.Zis-aunbătrân:omuluiceagustatneaverea,îiestegreaşihainacareo
poartăşivasuldeapă.Căcisesupărădeunelecaacestea,fiindcămintealui
apartepriveşteşisedeprinde.

 

6.Zis-aunbătrân:celcen-aurâtaverea,cândvaputeasă-şiurascăsufletul,
dupăporuncaMântuitorului?

 

7.Întrebatafostunbătrândecătreunfrate:spune-mi,avvo,cummăvoi
mântuişimăvoifacesăfiuplăcutluiDumnezeu?Iarbătrânuldezbrăcând
levitonulsău(cămaşasa)şiîncingândmijloculsăuşiridicândmâinilesalela
cer,azis:înacestchipsecadeaficălugărulfaţădeaverilelumii:afirăstignit
depatimişiafigatalatotnecazulpentruDumnezeu.
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8.Untânăroarecarecăutasăselepededelumeşipornindu-seşiieşinddin
cetate,sămeargălaomânăstire,îlîntorceauiarăşigândurileîncurcându-lcu
oarecarelucrurişigriji,cesepăreaudenevoie,căcierabogat.Într-ozi,
pornindu-seelasemeneaşiieşind,dupăcel-auînconjuratiarăşigândurile,
ridicândasuprasamultprafşipunându-iînaintepricinioarecaredenevoieca
să-lîntoarcăiarăşişisimţindrăzboiulşisilagândurilorşineavândcesămai
facă,dezbrăcându-sedeodatădehainelepecarelepurtaaruncându-le,alerga
gol,vrândsămeargălamânăstire.IarDumnezeui-adescoperitunuibătrân
cătrecaremergeatânărul,zicând:scoală-teşiprimeşte-lpenevoitorulMeu!
Iarbătrânulsculându-se,aieşitşil-aîntâmpinatşiînştiinţându-sedeacel
lucru,s-aminunat.Şiprimindu-l,îndatăl-aînvrednicitdechipulcălugăresc.
Deci,cândveneauvreuniilabătrânulsă-lîntrebedegânduri,întrebatfiind
pentrualtele,elrăspundea,iardacăvorbeaupentrulepădareadelume,îi
trimitealaacela,zicând:întrebaţi-lpefratele!

 

9.Unmonaherabolnavşil-aluatunpărintedinchinovieşiîlîngrijeacape
unulcenuarfiavutceledetrebuinţăşiziceafraţilorcelordesubascultareasa:
siliţi-văpuţincasă-lodihnimpebolnav!Iarbolnavulaveaooalăplinădeaurşi
săpândsubaşternutulpecarezăcea,aascuns-o.Nudupămultăvreme,s-a
întâmplatdeamuritbolnavul.Şimurind,nimicnuamărturisitdespreaur,iar
dupăcel-auîngropat,părinteleazisfraţilor:ridicaţiaşternutulacestadeaici!
Iareistrângândaşternutul,auaflataurulîngropat,pentrucăsecunoşteadin
săpătura locului,şil-au adusla părinte.Părintele văzând aurulşi
înştiinţându-secums-aaflat,azis:devremecenicitrăindel,nicimurind,n-a
mărturisitdespreaur,cilaelîşiaveanădejdea,număatingdeel.Mergeţi
precum esteşiîngropaţi-lcuel.Decis-audusşil-aupusînmormântşi
întorcându-seauvăzutcăs-apogorâtfocdincerşiacăzutpestemormântşia
ţinutmultezilenestingându-se,pânăceamistuitşipietreleşiţărânaşitoate
celeceerauînmormânt.Şitoţiceicevedeauseînspăimântauşiseminunau.

CAPITOLULXIV

NUSECADEA-ŞIARĂTACINEVAVIAŢAŞIFAPTELESALECELEBUNE
ÎNAINTEA OAMENILOR PENTRU LAUDĂ,CA SĂ-LLAUDEŞISĂ-L
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FERICEASCĂPEELOAMENII

1.Zis-aunbătrânoarecare:celceîşidescoperăşiîşiaratăfaptelesalecele
bunepentrufericirea,laudaşislavaoamenilor,acelaesteasemenicuomul
careseamănăsămânţasapedeasuprapământuluişinuumblăcugrapapeste
dânsacas-oacopereşivenindpăsărilecerului,mănâncătoatăsămânţaşi-i
rămâneînzadartoatăosteneala.Iarcelceîşităinuieşteşiîşiascundefaptele
salecelebune,acelaesteasemeneaomuluicare,semănându-şisămânţasa,
îndatăoacoperecuţărânăşiearămâne,răsare,creşteşirodeşte.

 

2.Zis-aunpărinte:călugărulcaresesileştesăfiebineplăcutoamenilor,casă-l
laude,să-lfericeascăşisă-lslăveascăunulcaacelaîşipierdebunătăţileluişi
rămânefărăderoadăşiuscat.

 

3.OdatăfiindlaSchitprazniculhramuluibisericii,s-auadunatdintoatepărţile
mulţimedepărinţi,dupăcumleeraobiceiul.Şidupăslujbabisericii,aumersîn
trapezădupăobiceişiauşezuttoţilamasăşiauînceputamânca.Iarunbătrân
oarecaredinceistrăinicareveniserălapraznic,numâncanimicaltceva,decât
pâinegoală.Egumenulluândseamacănumănâncă,l-apoftitcasăospăteze,
neştiindu-iobiceiulpostirii.Acestarăspunzând,azisegumenuluiînauzul
tuturorpărinţilor:iartă-mă,părinte,căeunumănâncniciodatăfiertură,decât
pâinecusare.Şisculându-seunbătrân,i-agrăit:maibinearfifostdeaifi
mâncattotdeaunacarnedetreioripezilachiliata,decâtsă-ţiarăţişisă-ţispui
viaţaşipostireata,învedereaşiauzireaatotsoborul,postirecareîţieste
zadarnică.

 

4.Eraîntr-unlocunbătrânoarecarefoartepostitor,atâtîncâtpâinenumânca
niciodată.Acestaamersodatălaunoarecarebătrânmare.Iarlaacelbătrânse
întâmplaseînaceavremedeveniserămulţipărinţipentruînvăţăturaşifolosul
sufletesc,căcierafoarteiscusitîncunoştinţaşiînţelegereaSfintelorScripturişi
înlucrurileduhovniceşti.Decivăzândelcăs-auadunatladânsulatâţicinstiţi
părinţişifiindzilelePrazniculuiRusaliilor,caresuntdupăPaşti,aporuncit
uceniculuisăusăfiarbăbucateşisălefacălormasă,să-iospăteze,fiindcăunii
dintr-înşiiveniserăfoartededeparte.Şidacăs-augătitbucateleşiaupusmasă,
i-apoftitpetoţipărinţiisăşadălamasăşisăseospătezeîntruslavalui
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Dumnezeu.Şiaşaauşezuttoţişiauînceputamânca.Iaracelbătrânpostitor
şezândşiellamasă,n-avrutsămănâncebucate,dincaremâncautoţipărinţii,
ciscoţândbobmuiatdindesagiisăişi-apusdinainte.Dupăsculareadelamasă,
l-achematpeelbătrânuldeoparteşii-azisîntaină:frate,devreisătefoloseşti
deînfrânareaşipostireata,oriundeveimergeşiîţivorpuneţiemasă,
mănâncăceleceîţivorpuneţiedinainte,denimicîndoindu-te,dupăcuvântul
DomnuluiHristos!Darsănu-ţiarăţiviaţa,înfrânareaşipostireapecareoaila
chilie,părându-ţi-secădeveimâncadinacelebucatelamasă,îţiveismintişi-ţi
veistricapostul.Nu,frate,deveimâncaîntruslavaluiDumnezeu,denimic
îndoindu-te,pentrucasănutearăţioamenilorcăposteşti,atuncinu-ţivei
sminti,niciîţiveistricapostultău,cimaivârtosîlveilămurişiîlveilumina.Iar
deteveiîndoişinuveivreanicidecumsămănâncişezândcufraţiilamasădin
bucateleceţisevorpuneînainte,şidincaremănâncăşialţifraţişipărinţi,
atunci,frate,nuţisecadesăieşi,sămerginicăieri,niciodatădelachiliata.Ci
şezişi-ţipăzeşteobiceiulşipostirealachilie.Şiaşafiindînvăţatdeacelsfânt
părinte,s-asmeritşis-asupusascultăriişimults-afolositdecuvintelelui.Şi
deaiciînainte,cândiseîntâmplasămeargăundeva,afară,lalume,şi-ipunea
cinevamasă,atuncielşedeaşiprimeaşimâncaîntruslavaluiDumnezeu,fără
nicioîndoială,dinceleceisepuneaupemasă.Iardacămergealaloculşichilia
lui,iarîşipăzeaobiceiulşipostirea.Şipurureasearăta,mulţumindbătrânului
cel-aîndreptatpeelşiaşas-amântuit.

 

5.Unfrateoarecarel-aîntrebatpeunbătrânmareşiiscusitfoarteîntruştiinţa
învăţăturilorşiînţelegereaSfintelorScripturi,zicând:părinte,cevoifacecând
misevaîntâmplasămergundeva,afarălaţară,saulavreomânăstireşiacolo
îmivorpunemiemasă,saumăvorpoftisăşedlamasă,sămănâncbucatecu
dânşii?Iarbucatelecemilevorpunepemasă,vorfitoatedecareeupostescşi
nulemănânc?Deci,părinte,oarebinevafisă-ipoftesc,devoraveacasă-mi
punămiealtebucatedecaremănânceu,saumaibinevafisămăscolşisăies
delamasalor,casănu-mismintescşisă-mistricobiceiulpostirii?Răspuns-a
luibătrânul,zicând:fiule,laaceastaavemnoiporuncăşiînvăţăturădingura
însăşiaDomnuluişiDumnezeuluişiMântuitoruluinostruIisusHristos,a
Purtătoruluidegrijăpentrutotbinele,folosulşimântuireanoastră,zicând:
nicidecumsănuvăarătaţioamenilorpostind,cioriundeveţimergeşivăvor
punevouămasă,celecesevorpunevouădinainte,mâncaţidenimic
îndoindu-vă,şinuarătaţipostireavoastrăînainteaoamenilor.Deci,fiule,cine
sunteucasăteînvăţşisătesfătuiescpetinealtsfatşialtăînvăţăturămai
bunăşimaidefolosţie,decâtDomnulHristos?Cimaivârtosşieu,după
cuvântulDomnului,aşaîţizicşitesfătuiesc:oriundeveimergeşiîţivorpune
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ţiemasă,mănâncăceleceţisevorpuneînainteîntruslavaluiDumnezeu,de
nimicîndoindu-te.Iardacăteveiîntoarceşiveimergelachiliata,atunciîţi
păzeşteobiceiulpostiriitale,întaină!Denuveivreasăfaciaşa,atuncinuţise
cadenicidecumsăieşi,casămergiundevaafarădinchiliata.

 

6.Unbătrânoarecare,duhovnicesc,dintr-omânăstire,avăzutodatăla
fereastrachilieiunuifratedoidraci,carestăteauşiascultaulafereastra
frateluişiascultândpuţin,începeauasălta;şiiarstând,ascultauşiiarîncepeau
asăltaşiaşafăceaucâtvatimp.Iarbătrânulvăzând,s-asculatdeundeşedeaşi
priveaşiamerslachiliaaceluifrate,săvadăpricinadeatâtabucurieşisăltare
aacelorspurcaţidiavoli.Şiapropiindu-sebătrânuldechiliafratelui,dracii,
văzându-lvenindasupralor,ruşinându-ses-audatînlăturicaniştecâini,unul
într-oparte,altulîntr-altaşiaşadepărtându-se,aufugit.Iarbătrânul
apropiindu-sedefereastrachilieifrateluiundestausăltândaceidraci,l-aauzit
peacelaînchiliecitindu-şipravilacuglasmarelafereastră.Şiîndatăa
priceputşiacunoscutbătrânul,căpricinabucurieişisăltăriispurcaţilordraci
estecitireafrateluicuglasmareşiintrândladânsulînchilie,l-agăsitstândla
fereastrăşicitind.Fratele,îndatălăsându-şicitirea,s-aînchinatdupăobicei,cu
smerenie.Atuncibătrânuli-azis:fiule,maidefolosţi-arfiţiedete-aiculcaîn
chiliataşisădormitoatăziuadecâtsăciteşticuaşasunetînglas,precum
citeşti.Căcinu-ţiestedeniciunfolos,ciestebucurieşiveselieşisăltare
dracilor.Acum,iatăamizgonitdoidracidelafereastrata,caresebucurauşi
săltauascultândşiauzindglasulcitiriitaleşipecarei-amvăzutdelachilia
mea,ascultândşisăltândlafereastră.Dintr-adinsamvenitlatine,fiule,casă-ţi
părăseştiacelsunetdeglasînrugăciuneaşicitireata,şisă-ţiciteştipravilaşi
rugăciuneacălugăreşte,întaină,dupăcumne-aporuncitnouăDomnulHristos
şisfinţiipărinţi,iarnucusunetdeglasîntruauzireaoamenilorşiadracilor.
Zis-afratele:darcesăfac,părinte,căeuaşam-amobişnuitşim-amdeprinsa
citişiînaltchipnupotsăcitesc?Cădevoicitiîntaină,îmiparecănuînţeleg,şi
nicinuştiucecitescşidecitireaîntainăeunumăîndulcesc,nicinusimt
umilinţă,saucevadefolospentruinimamea.Zis-aluibătrânul:dacănusimţi,
fiule,umilinţăîninimataşizicicănutefoloseştiderugăciuneaşicitireata
cândterogişiciteştiîntaină,apoicum teveiumilişiteveifoloside
rugăciuneaşicitireata,pecareofacicusunetşicuglasîntruauzirea
oamenilorşiadracilor,întrulauda,fericireaşislăvireaoamenilorşiîntru
bucuria,mângâiereaşisăltareadracilor?AceastăcitireDumnezeunuoiubeşte
şisfinţiipărinţinuoprimesc.Cumşiîncechiptrebuiesănecitimrugăciunea
şipravila,însuşiDomnulşiDumnezeulşiMântuitorulnostruIisusHristos,ca
Celceestepurureapurtătordegrijăpentrubinele,folosulşimântuireanoastră,
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cuînsăşiguraSane-aînvăţatpenoişipurureaneînvaţălaSfântaEvanghelie
zicând:cândveivreasăterogişisă-ţiciteştipravila,intrăîncămarataşi
închideuşata.AşaciteşteşiteroagăîntainăPărinteluitău.ŞiPărinteletău,
carevedeşiaudetainele,AcelaîţivadaţielaarătaremilaşidarurileSale.Şi
iarăşizice:cândvărugaţi,nugrăiţimultevorbeînrugăciuneavoastră,ciîn
scurtăvorbăşideasăsăfierugăciuneaşicitireavoastră!Decidincitireaşi
rugăciuneasăvârşităînacestchip,senaşteumilinţaşifolosulsufletuluispre
mântuire.Înacestchiptoţisfinţiipărinţiîşiciteaupravilaşirugăciunealor.Şi
pentruaceastatoţipărinţii,cândîşifăceauchilia,îşifăceauşicămarăosebită,
sălefiepentrurugăciuneaşipravilalor.Deci,şitu,fiule,devreisătefoloseşti
şisă-ţifieprimitărugăciunea,citireaşipravila,aşaurmeazăşiteveimântui.
Iardenuveivoisăurmezişisăfaciaşa,săştiicăînzadarîţivafitoatăzăbava
citirii,apravileişiarugăciunii.

 

7.PărinţiidelaSchitaveauobicei,cândsedescopereacuivavreofaptăbunăpe
careoaveaelîntainasa,aceladeaiciînaintenuomaisocoteabunădearfi
fostoricâtdefolositoare,ciosocoteapăcatşilucrurăsuflatşineplăcutlui
Dumnezeu.Aşaîşiacopereauşiîşiascundeaulucrurilelorcelebune,deslava
omenească.

 

8.Zis-aunbătrân:plăcereaomenească,toatămăduvaomuluiopierdeşiîllasă
sec.

 

9.Zis-auiarăşi:orifugindsăfugideoamenisaurâzândrâzidelumeşide
oameni,făcându-tepetinedemaimulteorinebun.

 

10.Azisiarăşi:celce-şiaratălucrurilecelebunealesale,esteasemeneacucel
ceseamănăsămânţapepământşivenindpăsărileceruluiomănâncă.Iarcelce
îşiascundepetrecereasa,esteîntocmaicucelceseamănăpebrazdeînpământ
şicarevastrângeroadămultă.
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11.Unchinoviarhaveamareslavădelaoamenişierapărintepestedouăsute
decălugări.LachinoviaacestoraavenitHristosînchipulunuibătrânsărac,
cunoscutluimaiînainteşi-lrugapeportarsăspunăpărinteluicăestecutare
frate.Iarportarulabiaînduplecându-se,aintratsă-lvesteascădarl-aaflatpe
părintelevorbindcuoarecaristrăinişiaşteptândpuţin,i-aspusdespreacel
bătrânsărac.Chinoviarhuli-arăspunscumânie,zicând:nuvezicăvorbesccu
oamenii?Lasăacum!Şisfiindu-seportarul,s-adatînlăturişiîntorcându-se,a
spusceluicesepăreacăestebătrânsăraccuvântulproestosului.IarDomnul
celîndelungrăbdătorapetrecutşezândlapoartă.Şipelaalcinceleaceasa
venitlachinovieunbogat,pecaredegrabăascultându-lportarul,i-adeschisşi
avestitchinoviarhuluidespreel.Iarelieşind,cuosârdiel-aîntâmpinatlauşă.
Şivăzându-lpeelCelbogatîntrumilăDumnezeu,careveniseînchipdebătrân
sărac,îlruga,zicând:voiescsăvorbesccutine,părinte!Iarel,deniciun
răspunsînvrednicindu-l,aintratîmpreunăcubogatul,sârguindu-sesă-i
găteascămasă.Dupăceaprânzitbogatul,l-apetrecutpărintelepânălauşăşi
s-aîntorsînapoi,fiindrobitdemultelegrijişiauitatrugăciuneabătrânului
săracşifărăderăutate.Făcându-seseară,dupăcenimeninul-achematpeacel
blagoslovitsărac,apropiindu-seiarăşideportari-aporuncitsăspunăacestea
proestosului:devremecevoieştislavaoamenilor,Eupentruostenealatacea
demaiînainteşimulteletalenevoinţe,îţivoitrimitevizitatoridincelepatru
părţialelumii.DardinbunătăţileÎmpărăţieiMelenuveigusta.Şidinacele
cuvintes-acunoscutSăraculCelAtotţiitor.

CAPITOLULXV

SĂNEPĂZIM,SĂNUJUDECĂMNICIODATĂ

1.Fost-aunbătrânoarecare,cemâncaîntoatăziuacâtetreiposmagi
(pesmeţi).Cândva,avenitlaelunfrateşişezândeisămănâncepâine,apus
frateluitreiposmagişivăzândbătrânulcăîncăîimaitrebuie,i-aadusalţitrei
posmagi.Iardacăs-asăturat,s-ausculat.Deci,l-ajudecatbătrânulpefrateleşi
i-azis:nutrebuiefrate,săslujimtrupului!Iarfratelecerândiertaredela
bătrânul,aplecat.Adouaziavenitvremeasămănâncebătrânulşiși-apuspe
masătreiposmagidupăobiceişiiarăşiîierafoamedars-aînfrânat.Adouazi
lafelapătimit.Deciaînceputaslăbişiapriceputbătrânulcăis-aîntâmplat
depărtarealuiDumnezeuşis-aaruncatînainteaDomnuluiDumnezeucu
lacrimi.Şiserugapentrudepărtareaceis-aîntâmplatşiîndatăavăzutun
îngercareîizicea:pentrucăl-aijudecatpefrateleţis-aîntâmplataceasta.Să
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ştiidar,căcelcepoatesăseînfrânezepesine,saualtăfaptăbunăoarecareface,
nudevoiasaleface,cidarulluiDumnezeuestecelcareîlîntăreştepeom.

 

2.Launsihastruoarecareobişnuiaunpreotsămeargăpentruaducerea
SfintelorTaine,fiindcăelnuieşeaafară.Deciavenitcinevalasihastruşil-a
pârâtpepreotgrăindnenumărateprihăniriasupralui.Cândpreotulavenit,
dupăobicei,pentruaducereaSfintelorTaine,nui-adeschissihastrul,fiind
scârbit.Atuncipreotuls-aîntorsînapoi.Şiiatăglascătresihastru,grăind:au
luatoameniijudecataMea.Şiodatăcuglasulaavutovedenie:avăzutunpuţ
deaurşiociuturădeaurşifuniadeaurşiapafoartebunăşilimpedeşiavăzut
unoarecarebuboscescoteaşiturna.Vrândsihastrulsăbeadinapă,s-asfiitşi
nuabăut,căcierabuboscelcescoteaapă.Şiiatăglascătredânsuliarăşizicând:
pentrucenubeidinapă,cepricinăarebubosulcescoateapă,căscoateşi
toarnă?Venindu-şiînsinesihastrulşiluândseamavedeniei,l-achematpe
preotşil-afăcutpeelsă-islujeascăîncontinuare.

 

3.Aufostdoifraţimariîntr-omânăstiredeobşteşis-auînvrednicitavedeaun
daroarecareunulcătrealtul.Odată,aieşitunulîntr-ozidevineriafarădin
mânăstireşiavăzutpecinevamâncânddedimineaţăşii-azis:cumdemănânci,
frate,aşadevreme,căciestevineri?IardedimineaţăafostSfântaLiturghie
dupăobiceişicăutândfrateleasupralui,avăzutdaruldepărtatdeladânsulşi
s-aîntristatşidacăavenitlachilie,i-azis:ce-aifăcut,frate,căn-amvăzutdarul
luiDumnezeupestetine?Iareli-arăspuns:eunumăştiupemineniciculucrul,
nicicugândulsăfifăcutcevarău.I-arăspunsfratele:nucumvaaiziscuiva
vreuncuvânt?Şiaducându-şiaminte,azis:ieril-amvăzutpeunfratemâncând
afarădinchiliededimineaţăşii-am zis:într-acestceasmănâncivinerea?
Acestaestepăcatulmeu,citeosteneştecuminedouăsăptămânişisărugămpe
Dumnezeusă-miiertepăcatele!Şiaşaaufăcutşidupădouăsăptămâniavăzut
frateledarulluiDumnezeuvenitpestefratelesăuşis-amântuitmulţumind
Domnului.

 

4.Unbărbatsfântavăzutpecinevapăcătuindşilăcrimândcuamarşiazis:
acestaastăziagreşit,iareumâinevoigreşinegreşit.Şiacestasevapocăi
negreşit,iareunumăvoipocăinegreşit.
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5.Unfratel-aîntrebatpecinevadinbătrâni:iată,miseîntâmplăsăvădunom
făcândofaptăşiospunaltuia.Oarenuesteaceastaclevetire?Şii-arăspuns
bătrânul:degrăieşticugânddeiubiredeclevetire,caşicumaiaveaceva
asupralui,clevetireeste,iardenuestedupăpatimă,eştislobod.Însă,denu
esteclevetire,casănurăsarărăul,maibineestesătaci.Deciazisfratele:de
voivenicătrevreunbătrânşiîlvoiîntrebadacăpotsămăaşezlacutareşiştie
cănu-miestedefolos,ceosă-mirăspundă?De-mivazicesănumerg,oarenu
judecăcugândul?Aceastăisteţimenuoaumulţi.Cădevaaveavreopatimă,şi
cupatimăvagrăi,urândşiprihănind,acelapesinesevatămăşinicinuare
cuvântulsăuvreoputere.Defoloserasăzică,nuştiuşisăseizbăveascăpesine
depatimă.Deestesloboddepatimă,nuosândeştepenimenicipesine
învinuindu-se,zice:cuadevărat,eusuntneştiutorşipoatenuîţiestedefolosşi
devaficelceîntreabăpriceput,nuvamergelabărbatulacelapentrucarea
întrebat,fiindcănuazisbătrânuldinrăutate,cicasănucreascărăul,adică
purtândgrijădemântuireaceluiceaîntrebat.Pentruaceea,puterniceste
cuvântul,să-lîncredinţezepeascultător,dacăşiacelacupriceperefiind,îlva
primicucredinţă.

 

6.Auzit-aoarecaredintresfinţi,căacăzutunfrateîncurvieşiazis:o,răua
făcut!Iardupăpuţinezilearăposatfratele.Şiavenitîngerulcusufletulfratelui
cătrebătrânulzicând:iată-lpecelpecarel-aijudecat,s-amutat!Unde
porunceştisă-laşezăm.ÎnÎmpărăţiesaulachinuri?Şiapetrecutbătrânulpână
lamoarteasarugându-seluiDumnezeu,săcâştigeiertaredeaceasta,plângând
şifoartemultostenindu-se.

 

7.Zis-aoarecaredintresfinţi:nuesteporuncămaimaredecâtaceasta:sănu
judecipefrateletăuşipentruaceastanuveifijudecat.Iarde-lvezipefratele
tăugreşindşinu-iveizicesă-şirecunoasăgreşelile,dinmâiniletalesevacere
sângelelui.Iardevaauzişinusevaîntoarcedelapăcatelesale,elvadaseamă
pentrugreşelilesale.Decibineesteaînfruntacudragoste,iarnuaclevetişia-l
ocărîcapeunvrăjmaş.

 8.UnoarecarebătrânmareşedeaînSiria,întrehotareleAntiohieişiaveaun
frate,careeragatasăjudece,devedeapevreunfrategreşind.Deci,demulte
oriîlînvăţapedânsulbătrânul,grăind:cuadevărat,fiule,teînşelişi-ţipierzi
sufletul,devremecenuştienimeniceesteînom,decâtduhulcareeste
într-însul.Căcidemulteoriînainteaoamenilorfacfapterele,iarîntainăse
pocăiescînaintealuiDumnezeu.Păcatulîlvedem,darpocăinţaşifaptelecele
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bunecele-aufăcut,numaiDumnezeuleştie.Pentruaceastaşicuochiidevei
vedeapeompăcătuind,nicicâtdepuţinnu-ljudecapeel,cănumaiunul
DumnezeuesteJudecător.Cătotomulcejudecăpealtcineva,seaflăcaun
antihristalluiHristos,devremecel-arăpitdregătoriaşistăpânireacel-adat
Tatăl,făcându-seeljudecătormaiînaintedecâtDânsul.

 

9.Aproapedeunbătrântrăiaunfratecareerapuţinmaitrândavînnevoinţă.
Lângăacesta,cândtrăgeasămoară,şedeauuniidinfraţişivăzândbătrânulcă
seducedintrupveselşicubucurie,vrândsă-izideascăpefraţiicareşedeau
aproape,i-azis:frate,noitoţiştimcănueraipreaosârdniclanevoinţăşide
undeaşacuosârdieteduci?Şii-arăspunsfratele:crede,părinte,adevărulîl
grăieşti,însădecândm-amfăcutmonah,nuştiusăfijudecatom,sausăfiţinut
pomenirederăuasupracuiva,cides-aîntâmplatcândvavreoprigonirecu
cineva,înacelceasm-amîmpăcatcuel.DecivoisăzicluiDumnezeu:Stăpâne,
Tuaizis:nujudecaţi,şinuveţifijudecaţi,ci,iertaţişivisevaiertavouă!Deci
i-azisbătrânul:paceţie,fiule,căşifărăostenealăte-aimântuit!

 

10.Povestit-aunbătrân:şezândeuodinioarăîntr-opustieadâncă,avenitun
fratedelachinoviesămăcaute.Şieul-amîntrebat:cumseaflăpărinţii?Iarel
mi-azis:bine,curugăciuniletale.Apoil-amîntrebatşidespreunfratecare
aveanumerăuşimi-azis:crede,părinte,căîncănus-aizbăvitdeacelnume.
Iareu,cumamauzit,amzis:uf!Şiîndatăceamzisaceasta,mi-avenitsomnşi
amfostrăpit,şim-amvăzutcăstauînainteasfântuluilocalCăpăţâniişipe
DomnulnostruIisusHristosîntredoitâlharirăstignitşim-ampornitsămă
închin.Iardacăammersaproape,aporuncitsfinţilorîngeri,carestăteaulângă
El,cuglasmarezicând:scoateţi-lafară,căantihristîmieste,deoarecemai
înaintedeajudecaEu,ell-ajudecatpefratelesău.Deciizgonitfiindeu,amdat
săiesşimi-amapucathainadeuşaces-aînchisdegrabăşilăsând-oacolo,am
ieşitşiîndatăm-amdeşteptat.Socotindcelevăzute,amzisfrateluiceluice
venise:reaesteziuaaceastapentrumine.Iarelazis:pentruce,părinte?Atunci
i-ampovestitceleceamvăzut.Şiamzis:hainaaceeaamea,eraacoperământul
luiDumnezeu,careerapestemineşidecarem-amlipsit.Dupăaceeaamfăcut
şapteanirătăcindprinpustie,nicipâinegustând,nicisubacoperământintrând,
nicicuomvorbind,pânăceiarăşiL-amvăzutpeDomnulmeutotlalocul
Căpăţânii,poruncindsămisedeahaina.
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11.Azisunbătrân:douăzecideaniampetrecutluptându-măcuungândşi
rugându-măluiDumnezeucapetoţioameniisă-ivădcaunul.

 

12.Azisunbătrân:deveivedeapecinevarâzândsaumâncândpreamult,să
nu-ljudeci,cimaivârtossăzici:fericitesteacesta,neavândpăcateşipentru
aceastasebucurăsufletullui.

 

13.Azisunbătrân:deveivedeacuochiităipecinevacăzând,îndatăzi:
anatemaţie,satano,căacestavinănuare!Şiîntăreşte-ţiinimasănu-ljudecipe
frateletău,căseduceDuhulSfântdelatine.Ziiarăşicătretine:precumacesta
afostbiruit,aşaşieu,şiplângi,şicereajutorulluiDumnezeu.Pătimeşte
împreunăcuCelceapătimitfărădevoie,cănimeninuvoieştesăgreşeascălui
Dumnezeu,citoţineamăgim.

 

14.Azisunbătrân:nu-ljudecapecelcurvar,dacăeştitucurat,căcide
asemeneacalcilegea.CăciCelceazis:sănucurveşti,azisşisănujudeci!

CAPITOLULXVI

PENTRUPRIMIREADESTRĂINI

1.Unmonahantiohian,deneamcucernic,delamânăstirealuiCasian,amersla
SfinteleLocuripentrurugăciunişizăbovindelacoloasfârşitceleceaveade
trebuinţă,darnuştiacesăfacă.Şişezândînbisericăsescârbeadeaceasta.
Plecând,aadormitpuţinşil-avăzutpeDomnulnostruIisusHristosgrăindu-i:
du-telaiconomulSfinteiÎnvierişisă-izicilui:m-atrimisIisuslatine,să-midai
pentrudânsulungalbenşi-ţivoidazapislamână,şicândvaveniIisusţi-lva
da!Deşteptându-semonahulşirugându-se,acrezutcuvântului,şimergândl-a
aflatpeiconomcăruiai-azisprecumi-aporuncitlui.Şiazisiconomul:dar
cândaresăvinăIisussămi-ldea?Iarmonahularăspuns:euprecumamauzit,
ţi-amspus,tucumştii,aşasăfaci.Atunciazisiconomul:fă-ţizapisul!Şiaşezut
monahuldeascrisaşa:eu,IoncălugăruldelaAntiohiaSiriei,mărturisesccă
amluatungalbendelatine,Ştefanpreotul,iubitoruldeDumnezeu,iconomul
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SfinteiÎnvieri,trebuindu-mi!Şipentruîncredinţareamfăcutacestzapisalmeu
şicândvaveniIisusHristos,ţi-lvada.Apoi,luândgalbenul,aplecat.Iarîn
noapteaurmătoare,avăzuticonomulînvispecinevagrăindu-i:ia-ţigalbenul
şisă-miîntorcizapisulmonahului!Elînsănuvoia,grăind:acelaaziscăIisusva
venişi-mivaplăti.Iarăşiazis:eusuntIisus,ia-ţidargalbenulşi-midăzapisul
călugărului.Sauvreisăieimaimult?Iată,estealtău!Şideşteptându-se,a
trimisnişteoamenidupămonah,zicându-le:oriundeîlveţiaflapeacelmonah,
să-laduceţilamine!Şiaflându-l,i-azis:mergi,cătecheamăiconomul!Acesta,
temându-se,ziceaîntrusine,căs-acăitşivreasă-iiagalbenul.Deaceea,
mergeacusfială,iaracelavăzându-l,i-azis:părinte,maiiaşialţigalbeni,câţi
veivoi,şi-mifăzapis!Părintelei-arăspuns:iartă-mă,darmaimulţinu-mi
trebuie,destulîmiesteacesta,cănumi-azisDomnulsăiaumaimultdeun
galben.Iarceiceauauzit,s-aumiratşiauproslăvitfăgăduinţeleDomnuluicele
nemincinoase.

 

2.Povestescuniidespreunbătrân,căvieţuiaînSiria,lângăcaleapustiuluişi
aceastaeralucrarealui:înceceasveneavreuncălugărdinpustie,cubună
nădejdeîifăceaodihnă.Deciavenitoarecândunsihastruladânsulşii-afăcut
luiodihnă,daracelanuvoia,zicândcăposteşteastăzi.Şi,i-azislui:nutrececu
vedereaperobultău,rogu-măţie,săpleciaşa,civinosănerugămşiiatăaici
uncopac,caresevaapleca,plecându-nenoigenunchii.Plecându-şidar
sihastrulgenunchiilarugăciune,nimicnus-aîntâmplat!Decişi-aplecatşi
primitoruldestrăinigenunchiişiîndatăs-aaplecatşicopaculcudânsulşi
încredinţându-se,amulţumitluiDumnezeu.

 

3.Unmonahtebeu,aveadarulslujbeidelaDumnezeu,capefiecaresă-l
socoteascăcucelece-itrebuiesc.Şis-aîntâmplatodinioarăîntr-unsatada
milostenieşiiatăavenitofemeieladânsulsăiamilostenie,purtândhaine
vechi.Văzând-ocuvechituriîmbrăcată,abăgatmânasă-ideamultşis-a
zgârcitmânadeascospuţin.Apoiavenitaltacătreel,îmbrăcatăînhainebune
şivăzându-ihainele,abăgatmânavrânda-iscoatepuţinşiaîntinsmânadea
scosmult.Şiaîntrebatpentruamândouăşiaprimitrăspuns:ceacarepoartă
hainebuneestedeneammareşiasărăcitşinumaipentrucurăţieacâştigat
hainele.Iarcealaltă,pentrucasăiamilostenie,s-aîmbrăcatînvechituri.
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4.Mers-auoarecânddoifraţilaunbătrân,iarobiceiulbătrânuluieradenu
mâncatoatăziua.Dacăi-avăzutpefraţii-apărutbineşiaziscăşipostulare
plată,iarcelcemănâncăpentrudragoste,douăporunciîmplineşte,pentrucă
şi-alăsatvoiasaşiporuncaluiDumnezeuasăvârşit-oşiaşai-aodihnitpefraţi.

 

5.EracarevadinsfinţivieţuindînEgipt,înlocpustiu.Eraşialtul,maideparte
dedânsulşiacelaerapreotmaniheist.Şiodatămergândsăvizitezepecineva
dinneamullui,aînseratundeerasihastrulcelpravoslavnicşieraînnecaz,căci
setemeadebătrânulsăintreşisărămânăladânsul,ştiindcăîlvacunoaştecă
estemaniheist.Însă,primejduindu-seşineavândundemerge,abătutlauşă,
iarbătrânuldeschizândl-aşicunoscut.Decil-aprimitdebunăvoieşil-asilit
săfacărugăciuneşiodihnindu-l,auadormit.Iarmaniheulvenindu-şiînsine
noaptea,gândeamirându-se,cumn-aluatnicioîndoireasupraluişiazis:cu
adevăratrobulluiDumnezeueste.Apoiacăzutlapicioarelelui,grăind:avvoşi
eusuntpravoslavnic!Şiaşaapetrecutcudânsul,dupăaceea,cealaltăvremea
vieţiisale.

 

6.Unfrateamerslaunsihastruşiplecânddeladânsul,i-azis:iartă-mă,avvo,
căte-amsmintitdelarugăciuneata!Celălaltrăspunzând,i-azis:rugăciunea
meaestesăteodihnescpetineşisătepetreccudragoste.

 

7.UnsihastruoarecareşedealângăNicopole,făcândmultefaptebune.Decis-a
întâmplatdeauvenitcâţivafraţidinchinovieşil-aunevoitmaiînaintede
vremesămănânce.Apoiauzisfraţii:nute-aiscârbitastăzi,avvo?Iarelle-a
răspuns,zicând:scârbameaestedacăvoifacevoiamea.

 

8.Povestit-acinevadinpărinţi,căunoarecarefilosofînsemnatdinCetatealui
Dumnezeu,bărbatcucernic,avenitlaunsihastru,şi-lrugasă-lprimeascăşi
călugărsă-lfacă.Şii-azisbătrânul:depofteştisăteprimesc,mergişivinde
avereataceadupăporuncă,şiodălipsiţilorşitevoiprimi!Şimergând,afăcut
dupăcuvântulbătrânului.Dupăaceeai-adatoaltăporuncă:sătepăzeştianu
vorbicunimeni!Iarels-afăgăduitsănugrăiascăşidoianin-agrăit.Auînceput
dupăaceeaoameniisă-llaudeşii-azisbătrânul:nu-ţiestedefolossăstaiaici,
citetrimitlaomânăstiredeobşte.Şil-atrimis.Dartrimiţându-l,nui-azissă
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grăiască,sausănugrăiască.Deci,acelapăzindporuncaceis-adat,apetrecut
negrăind.Vrânda-lispitiegumenulcufaptacândl-aprimit,deestemut,sause
preface,l-atrimiscuotrebuinţă,învremearevărsăriiapeirâului,canevoind
săgrăiască,săpoatăzicecăn-apututtreceapa.Şiatrimisdupădânsulîntaină,
săvadăcevaface.Acela,dacăaajunslarâuşiavăzutcănupoatetrece,a
plecatgenunchiisprerugăciuneşiveninduncrocodill-aluatînspinareşil-a
trecutîncealaltăparteaapei.Dupăîmplinireaporuncii,avenitiarăşilaapăşi
iarăşil-aluatînspatecrocodilulşil-atrecutdincoace.Deci,venindfratelecel
trimisdupădânsul,aspusbătrânuluişifraţilorşis-aumirat.Nudupămultă
vremeamuritcălugărul.Şiatrimisegumenullabătrânullui,grăind:mutdear
fifost,însăîngerulDomnuluiafost.Atunciavestitsihastruluicăn-afostmut,
cimultvorbitor,darpăzindporuncacei-adatdintruînceput,apetrecut
negrăind.Şis-aumirattoţişil-auproslăvitpeDumnezeu.

 

9.Unbătrânoarecareaveaunucenicşivrânda-lţinecusine,l-afăcutsăaibă
ascultaredesăvârşită.Deci,i-azisbătrânul:aprinzându-secuptorulfoarte,
mergideiacarteadincarecitim înbisericăşioaruncăîncuptor.Iarel
mergând,aşifăcutfărădeniciocârtireşifiindaruncatăcartea,s-astinsfocul.
Deci,aceastaesteputereaascultăriiceleicuînţelegere,căciascultareaeste
scaraceacerească.

 

10.Unom,dupăceaieşitdinlume,s-adusîntr-ochinovie,avândpefiulsăucu
sine.Şii-azisegumenul:mi-evoiasănuvorbeşticufiultău,cisă-ţifiecaun
străin.Iaracelai-arăspuns:aşavoiface,dupăcuvântultău,avvo!Şiapetrecut
mulţianişin-avorbitcucopilulsău.Iarcândi-avenitchemareafiuluisăuşi
urmasămoară,azisegumenul:mergideacumşivorbeştecufiultău!Şi
răspunzând,i-azis:deporunceşti,păzimporuncapânăînsfârşit.Şiarăposat
fiulluişin-agrăitcudânsulşis-aumirattoţi,cumaprimitcubucurieporunca
şiapăzit-opânălasfârşit.

 

11.Unfratecuprinsdeîntristareîlsupărapebătrânul,grăind:cevoiface,că
măsupărăgândurilegrăindu-mi:fărădevremete-ailepădatdelumeşinupoţi
sătemântuieşti.I-arăspunsbătrânul:chiardenuvomputeasăintrămîn
PământulFăgăduinţei,maibineestesăcadăoaselenoastreînpustie,decâtsă
neîntoarcemînEgipt.
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12.Unbătrânavenitlaoapăşiaflândacolopapură,aşezut.Şismulgând
frunzedepemal,împleteacoşniţeşiledapeapă.Înacestchipsenevoiapână
cândauvenitoameniişil-auvăzutşiatuncis-asculatşiaplecat.Căcinu
pentrutrebuinţălucra,cipentruostenealaşilinişteasa.

 

13.Povestit-aoarecaredinbătrânicăunfratecepetreceaînEgipt,mergeape
drumşisosindnoaptea,aintratîntr-unmormântsăseadăposteascădefrig.
Trecândniştedracipeacolo,augrăitunulcătrealtul:vedeţicâtăîndrăzneală
areacestcălugărdedoarmeînmormânt?Haisă-lîngrozim!Şiarăspunsaltul:
cesă-lmaiînspăimântăm,căacestaestealnostru,făcându-nevoianoastră:
mâncând,bând,clevetindşinegrijinddeslujbasa.Cimaivârtospânăcândva
zăbovielîntruaceasta,sămergemşisă-inecăjimpeceicenenecăjescpenoişi
curugăciuneaneluptăziuaşinoaptea.

 

14.Azisunbătrân:devorvenilatinevreuniişiîiveivedeadedepartecăvin,
maiînaintedeaseapropia,săstailarugăciuneşisăzici:Doamne,Iisuse
Hristoase,izbăveşte-nepenoideclevetireşideocară!Şicupacetrimite-idin
loculacesta.

 

15.Azisunbătrân:devavenilatinevreunfrate,ridicăplânsuldepefaţataşi-l
ascundeîninimăpânăcândvaplecafrateleşiapoiiarăşipuneplânsulpefaţă.
Căfugdraciivăzândplânsulacestacutine.

 

16.UnbătrânmergândlaSchit,acălătoritîmpreunăcuelunfrate.Deci,vrând
săsedespartăunuldealtul,i-azisbătrânul:săgustămîmpreună,frate!Şiera
dimineaţăşiînceputulsăptămânii.Deci,aumâncatşisculându-ses-audus.Iar
dupăceautrecutcelelaltezileşiavenitsâmbăta,sculându-sededimineaţă
bătrânul,s-aduslafrateleacelaşiazis:oareaiflămânzit,frate,decândam
mâncat?Răspuns-a:frate,nu!Căciînfiecarezimâncând,nuflămânzesc.Zis-a
luibătrânul:cuadevărat,fiule,deatuncinuammâncat.Iarfrateleauzind,s-a
umilitşis-afolosit.
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17.Unepiscop,iubitordeDumnezeu,seduceaînfiecareanlaSchit,lapărinţi.
Acolo,l-aîntâlnitunfrateşil-aduslachiliasapunându-iînaintepâineşisare,
şizicând:iartă-mă,cănimicaltcevanuamsă-ţipunînainte!Şii-arăspunslui
episcopul:voiesccalaanul,venind,sănuafluaicinicisare.

 

18.Azisunbătrân:dacăîncăeştitânăr,fugidevincadeşarpeşideveifisilit
laadunaresăbei,puţinbând,încetează!Şimăcardetevorjuraceicete-au
chemat,sănuieiamintedejurămintelelor!Căcidemulteorisatanaîisileşte
pemonahi;chiarşipebătrâni,să-isileascăpeceimaitinerilabăuturădevinşi
lamâncaremultă.Citusănuteplecilor,căcivinulşifemeileîidespartpe
călugărideDumnezeu.

 

19.Odinioarălachilii,făcându-sepraznic,mâncaufraţiilabiserică.Şieraacolo
unfrateşiazisceluiceslujea:numănâncfiertură,cisare!Şiachematacelaun
altfrateînainteanorodului,zicând:cutarenumănâncăfiertură:adu-isare!
Atuncis-asculatunuldinbătrânizicând:maidefolosîţieraastăzilachiliata
sămănâncicarne,decâtsăaudacestcuvântînainteanorodului.

 

20.UnfratedelaSchitnemâncândpâine,s-aduslaunbătrânmare,dars-a
întâmplatsăfieacoloşialţistrăini.Şiafăcutbătrânulpuţinăfierturăpentru
dânşiişidupăceauşezutsămănânce,pustniculşi-apusluinumainăutmuiat
sămănânce.Dupăces-ausculateidelamasă,luându-lbătrânuldeoparte,i-a
zis:frate,cândteducilacineva,nu-ţiarătapetrecereata!Iardevoieştisăţii
nevoinţata,şeziînchiliataşinicăierinuieşi!Iarel,înţelepţindu-sedecuvântul
bătrânului,s-afăcuticonomicosîntruîntâmpinareafraţilor.

 

21.Zis-aunbătrân:cândteveiduceundeva,sănu-ţiarăţipetrecereata,saucă
numănânciuntdelemn,saupeşte,saufiertură!Cinumailavinsănudeslegi,de
tetemiderăzboi.Şidetevorprihănivreunii,sănuainiciogrijă.

 

22.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:demăvoiaflalamasăcupărinţii,
cesăfac?Răspuns-abătrânul:înlocdepostînfigerugăciunefărămăsurăcu
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smerenie.Zis-afratele:şicumpotsămănâncşiauzindpeuniivorbind,sămă
rog?Zis-aluibătrânul:trudatoatelepoateşidevoieştisăfiimonah,aceasta
purureaţine,căcelcenuoarepeaceasta,nuestemonah.

 

23.Unbătrânşedeacuunfrateşiaveaviaţădeobşte;iarbătrânuleramilostiv.
Făcându-sefoamete,auînceputuniisăvinălauşalui,săiamilostenie,că
bătrânuldatuturorcelorceveneau.Văzândfrateleceseîntâmplă,azis
bătrânului:dă-miparteadepâine,iarcuparteatafăcumvoieşti!Atuncia
împărţitbătrânulpâinileşifăceamilosteniedinparteasa.Şimulţialergaula
bătrânul,auzindcătuturordă.IarDumnezeuvăzându-ivoinţaceabună,i-a
blagoslovitpâinileşipecâtdael,peatâtseînmulţeaupâinile.Iarfratele
mâncându-şipâinilesale,azisbătrânului:fiindcămaiampuţindinacelepâini,
părinte,ia-măiarăşideobşte!Şiazisbătrânul:precumvoieşti,fac.Aşaau
şezutiarăşiîmpreună.Şifiindmulţiceiceveneauşineîntorcându-seniciunul
deşert,avăzutfratelecăi-aulipsitpâinile.Iardupăîntâmplareavenitunsărac
bătrânşii-azis:mergişicautăcude-amănuntul.Deciintrândfratele,aaflat
vaseleîncaresepuneapâinea,plinedepâine.Aceastavăzând,s-aspăimântat.
Şiluândadatsăracului.Apoiminunându-sedecredinţaşifaptaceabunăa
bătrânului,aproslăvitpeDumnezeu.

CAPITOLULXVII

PENTRUMILOSTENIEŞIPENTRUNEAVEREALACARES-AFĂGĂDUIT
MONAHUL

1.Unulaadusbaniunuibătrânşi-lrugasă-iia,să-iaibăspreasatrebuinţă.
Bătrânulînsănui-aprimit,zicândcăseîndestuleazăculucrulmâinilorsale.Iar
acesta,rugându-lsă-iprimeascămăcarpentrutrebuinţasăracilor,arăspuns
bătrânul:acestlucruesteoîndoităruşine,frate,căcelecenu-mitrebuiesc
primescşicelestrăinedând,mămândrescîndeşert.

 

2.Zis-aunbătrân:deveidamilostenieşisevanecăjigândultăucăaidatmult,
sănuieiamintelagând,căestedelasatana!Însăpecâtpoţi,cusărăcieşicu
smereniepetrece-ţiviaţa,catumaivârtossăaitrebuinţăaluamilostenie
totdeauna.Căcelcedăsebucură,socotindcăbunlucrufaceiarcelcenuareci
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petreceîntrusărăcie,lamaresmerenieajungesocotindcăniciunbinenuface,
nicinudăcuivaceva,cimaivârtoselaretrebuinţădemilostenie.Aşaautrăit
părinţiinoştri,aşal-aaflatpeDumnezeupărintelenostruArsenie.

 

3.AvenitodinioarălaRaitunombogat,străin,şiadatfraţilormilosteniecâte
unban.Asemeneaatrimisşiunuisihastru,careşedeaîntr-ochilie.Şiîn
noapteaaceeaavăzutbătrânuloţarinăplinădemărăcinişipeunulcareîi
zicea:ieşi,secerăînţarinaceluiceţi-adatmilostenie!Dimineaţaatrimis
sihastruldel-achematpeiubitoruldeHristos,celcei-atrimisbanulşiil-adat
înapoi,zicând:primeşte-ţi,frate,banulcănupotsăsecermărăcinistrăini!O,
deaşfipututsă-ismulgpeaimei!

 

4.Azisunbătrân:nevoitoriiceidesăvârşiţinuprimescdegrabălucrudela
cineva,iarceidemijlocnuziccuivasăledealorceva.Dacăcinevasingurleva
da,primescceletrimise,cadelaDumnezeu.Iardacăvreunulestefoarte
bolnav,săcearătrebuinţasacumultăsmerenie,prihănindu-seînsăpesine
totdeauna.

 

5.Amauzitdespreunfratesăracşilipsit,cădeîiaduceacinevabucatelede
trebuinţă,leprimea.Iardupăaceea,des-arfiîntâmplatşialtulsă-iaducăceva,
nuprimea,zicându-i:acumm-ahrănitDomnulmeu!

 

6.Avenitunstrăin,aducândcusinemultaurlaSchitşi-lrugapepreot,să-ldea
fraţilor.Iarpreotulazis:nuaufraţiitrebuinţă.Şimultfiindsilit,apusaurul
într-ocoşniţăşil-apuslauşabisericii.Decivenindfraţii,le-azislorpreotul:cel
cearetrebuinţă,săia!Darnimeninus-aatins.Iaruniinicin-auprivitlaaur.Şi
ziceapreotulcătrecelceaadusaurul:Dumnezeuaprimitdragosteata.Ia-lşi
mergide-ldăsăracilor!Şifolosindu-seomul,s-adus.

 

7.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:voieşticasăţinlaminedoibani
subcuvântdeboalătrupească?Şiarăspunsbătrânul:nuestebinesăţiimai
multdecâtestetrebuinţa.Decideveiţineaaceştidoibani,vastanădejdeataîn
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ei.ŞidesevorpierdedoarDumnezeupoartăgrijădetine.Săaruncămdecila
Dânsulgrijanoastră,căElvapurtagrijădenoi.

 

8.AuvenituniidinelinilaOstrachin,sădeamilostenieşiauluatcudânşiipe
iconomi,sălearatepeceiceautrebuinţă.Astfeli-auduslaunbubosşii-audat
lui,însăelnualuat,zicând:iată,ostenindu-măîmpletescacestecâtevasmicele
definicşimănâncpâineamea,agonisind-odintr-înseleşidemaimultnuam
trebuinţă.Şiiarăşis-auduslachiliauneivăduve,careaveaofatăşibătândîn
uşă,aauzitfata,fiindînlăuntruşicarepurtaohainăruptăceabiaîiacoperea
părţileceledenevoiealetrupului.Deci,văzând-oieşindafară,i-audathaineşi
bani.Dareanuaprimitzicând:mi-aspusmaicaastăzicăagăsitdelucruşicu
voialuiDumnezeu,avemhrananoastră.Mamaeieraspălătoreasăşisedusese
sălucreze.Cândavenitdelalucru,aurugat-osăia,darniciean-avrutzicând:
eupurtătordegrijăîlampeDumnezeuşivoiţisă-Lluaţidelamine?Şiauzind,
auproslăvitpeDumnezeu.

 

9.Zis-aunbătrân:sănuaiînchiliatahainăspânzuratănetrebuincioasă,că
moarteîţieste.Căcimulţitremură,poatemaidrepţifiinddecâttine.Şitu
păcătosfiind,pentrucesăaideprisos.

 

10.Zis-aiarăşi:sănudobândeştivasdeprisos,aflându-sefărătreabă,căci
atuncinumaipoartăgrijădetineDumnezeu!Dacăîţivacădeaţiedeundeva
aur,deaitrebuinţădeelpentrunevoiata,adicăpentruhranăsaupentruhaină,
îndatăcumpără-le!Dardenuaitrebuinţă,sănudoarmăîmpreunăcutine,
adicăsănustealatine,cidă-lsăracilor,maiînaintedeaseînsera!

 

11.Zis-aiarăşi:vasdeargintsaudeaur,sănupipăiemâiniletaleînchiliata,
pânălacelmaimic!Adicănunumaisăcugeţianudobândinimic,şitrimisde
vafidelacinevapentruvreotrebuinţă,cătretine,unvascaacestasănu-lpipăi!

 

12.Zis-aiarăşi:cuţitlabrâultăusănuatârni,căacesteatoateoprescdelatine
umilinţaşiplânsul.Toate:aşternutultăuşivaseletale,încălţăminteaşibrâul,
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săfieînaşafel,încâtdevoruniisălefure,sănuleplacălorsăiacevadintoate
acesteaşidincelecesuntînchiliata.

 

13.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:spune-mi,părinte,cummăvoi
mântui?Şidezbrăcându-sebătrânuldehainăşiîncingându-sepestemijlocşi
spânzurându-şimâinilesale,azis:aşaestedatormonahulsăfie,goldemateria
lumiişirăstignitînispite.

 

14.Zis-aunbătrân:iubeştesărăciafoarteşisănuvoieştisăailucrurifineîn
chiliata!Căcicândcautăsufletulvreunlucruşinu-laflă,suspinăşisesmereşte
şiatunciîlmângâieDumnezeuşiîidăumilinţă.Iarsufletuldevagustadulceaţa
luiDumnezeu,urăştepânăşiînsuşitrupulsău.Cădenuvaurîomultrupulsău,
socotindu-lcapeunvrăjmaşpotrivnicşicunimicfăcându-imângâierealui,
afarădetrebuinţaceadenevoie,nuvaputeacândvasăseizbăveascădecursa
diavolului.

 

15.Povestit-acinevadinpărinţi,căeraunmagistrattrimiscuosolie
împărăteascăşipecaleagăsitunmortsărac,zăcândgolşifăcându-i-semilă,a
zisslugiisale:iacalulşimergipuţinmai-nainte!Acelapogorându-ses-a
dezbrăcatdeunadinhainelesaleşiapus-opestemortşis-adus.Apoi,după
puţin,trimisfiindtotcuosolieşiieşindafarădincetate,acăzutdepecaleşii
s-afrântpiciorul.Şiducându-llacasasa,seluptacumarichinurişidoctorii
încercausă-lvindece.Dupăceautrecutcincizile,is-aînegritpiciorul.Şi
aceastavăzânddoctorii,auhotărâtsă-itaieadouazipiciorul,sănu
putrezeascăşitrupul.Deaceastaînştiinţându-semagistratuls-asupăratşi
plângeadeaceaprimejdieşidemâhnirenicinuputeasădoarmă,ciînnoaptea
aceeaarămastreaz.Deciluminândcandela,avăzutlamiezulnopţiicăse
pogoarăunompefereastraceadesusşivineladânsul,şistândlângădânsul,
i-azis:deceplângi,decetescârbeşti?Iarelarăspuns:Doamne,cumsănu
plâng,cămis-afrântpiciorulşimâinevindoctoriisă-ltaie?Iarelazis:
arată-mipiciorultău!Şiarătându-l,l-aunscelces-aarătatşii-azis:scoală-teşi
umblă.Bolnavulînsăzicea:Doamne,nupotcăestefrânt.Iarelaziscătre
dânsul:sprijineşte-tedemine!Şisprijinindu-se,s-asculatşiamerssănătos.
Apoiazisiarăşicelces-aarătat:iată,te-aifăcutsănătos!Deciculcându-te,
odihneşte-teşinutescârbi!Vorbindu-işidespremilosteniei-aspusînainte
câtevacuvinte,zicând,căazisDomnul:fericiţiceimilostivicăaceiasevor
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milui!Şifărădemilăestejudecatalacelcenuafăcutmilă.Şialtelecaacestea.
Apoii-amaizis:mântuieşte-te!Magistratull-aîntrebat:teduci?Zis-aluiacela:
cemaivoieşti,dacăte-aivindecat?Şiiarăşimagistratul:pentruDumnezeucare
te-atrimis,spune-micineeşti.Răspuns-acelces-aarătat:cautălamine!Şi
dupăcel-apriviti-azis:cunoştihainaaceasta,pecareoport?Is-arăspuns:da,
Doamne,ameaeste!Şiiarăşiazisacela:eusuntcelpecarel-aivăzutmort,
aruncatîndrum,şimi-aiaruncathainataşiacumm-atrimisDumnezeusăte
vindec.MulţumeştedecitotdeaunaluiDumnezeu!Şiacesteazicând,aieşitprin
fereastraprincareaintrat.Iarbolnavulvindecatnuaîncetatmulţumindlui
Dumnezeu,dândsăracilordinceleceavea.

 

16.Aaduscinevalaunbătrânbani,zicând:ia-isprecheltuialata,căciai
îmbătrânitşieştibolnav!Căerabubos.Răspuns-aluibătrânul:şaizecideani
amînboalaaceastaşidenimicnuamfostlipsit,fiindcăDumnezeuîmidăşimă
hrăneşte,şituacumaivenitsă-LridicipeHrănitorulmeu?Şinuaprimitbanii.

 

17.Povestit-aupărinţiidespreungrădinar,călucraşitoatăostenealaluioda
milostenie,ţinândnumaipentrucheltuială.Maipeurmăînsăi-apusînminte
satana,zicând:strânge-ţiniştebani,nucumvacândveiîmbătrânişitevei
îmbolnăvisănuaidecheltuială!Şiaadunatşiaumplutunborcancubani
dupăcares-aîntâmplatdes-aîmbolnăvitşii-aputrezitpiciorulşiacheltuit
baniiladoctoridarnui-afolosit.Maipeurmăavenitundoctoriscusitşii-azis:
denuţisevatăiapiciorul,tottrupulosăputrezească.Şis-ahotărâtsăisetaie
picioruladouazi.Înnoapteaaceeavenindgrădinarulîntrusineşicăindu-se
pentruceeaceafăcutstrângândbanişinădăjduindmaimultîneidecâtîn
Dumnezeucareocârmuieştetoateşilehrăneşte,asuspinatşiazis:adu-ţi
aminteDoamne,delucrurilemeleceleproastedemaidinainte,pecarele
făceamlucrândşidândfraţilormei,darmaivârtosmai-naintedeacestea,
adu-ţiamintedebunătateaTaşideîndurărileTalecelenenumărateşimă
miluieştedupămareşibogatămilaTa!Şiacesteazicândel,astătutînaintealui
îngerulDomnuluişii-azis:undesuntbanii,pecarei-aistrâns?Undeestesfatul,
pecarel-aiprimit!Iarelumilindu-sefoarteşilăcrimând,azis:greşit-am,
Doamne,iartă-mă,cădeacumnuvoimaifaceaceasta!Atuncis-aatinsîngerul
depiciorulluişiîndatăs-avindecat.Şisculându-sedimineaţas-adussă
lucreze.Iardupăpuţintimpavenitdoctorulsă-itaiepiciorul,dupăhotărâreşi
neaflându-l,întrebadedânsul.Şii-auspuslui:azidimineaţăs-adussălucreze
laţarină.Iardoctoruls-aduslaţarinaaceeaîncarelucra,vrândsă-lvadă.Şi
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văzându-lsăpândpământul,l-aproslăvitpeDumnezeu,Celcel-avindecatcu
proslăvire.

 

18.Unpustnicluptându-secuiubireadeargint,lucramultostenindu-sefoarte
şidinlucrulmâinilorsaleaadunatungalben,apoialdoilea,apoialtreilea,apoi
s-asilitdeafăcutcinci.Şidupăcei-aadunatîndatăacăzutînboalătrupească
şiumflându-i-sepiciorul,s-aumplutderăni.Iarelchemândpedoctori,a
cheltuitaceicincigalbeni.Şinevindecându-sepatimacişimaireafăcându-se,
piciorulluidesăvârşitputrezind,avenitdoctorulşii-aziscătrebuiesă-itaie
piciorul,căcitottrupulsăuosăputrezească.Iareldenevoies-aplecatlatăiere
şis-ahotărâtadouazisăisetaiepiciorul.Noapteaplângândşirugându-selui
Dumnezeu,avenitîngerullaelşii-azis:maifacicincigalbeni?Şicaprin
minune,l-aapucatîngeruldepiciorşicumânaştergândrana,îndatăl-a
vindecatşis-afăcutnevăzut.Atuncibolnavul,venindu-şiîntrusineşi
cunoscândcăs-avindecat,amulţumitluiDumnezeu.Deci,dimineaţacânda
venitdoctorul,dupăhotărâre,abătutînuşă.Iarelsculându-se,l-aîntâmpinat.
Şivăzându-ldoctorulcăumblă,s-aminunatşiînştiinţându-sedeceeaces-a
petrecut,s-afăcutcreştin,căcieraelin.

 

19.Zis-aunbătrân:sfinţiiavândpeDumnezeuîntrusineşipeceledeaicile
moştenesc,adicănepătimirea,şipecelededincolo,căcişiacesteaşiacelea
suntaleluiHristos.IarceiceîlaupeEl,auşicelealeLui.Iarcelcearelumea,
adicăpatimile,deşiarelumea,nimicnuare,fărănumaipatimilece-lstăpânesc.

 

20.Zis-auniubitordeHristos,cădatorestecelcedămilostenie,aşasădea,ca
şicumelarlua.CăomilosteniecaaceastaîlapropiedeDumnezeu.

 

21.UniubitordeHristosmergândpentruotrebuinţă,aîntâlnitpecaleun
săracgolşifăcându-i-semilădedânsul,i-adăruitluihainasa.Iarsăracul
ducându-se,avândut-o.Iaracela,înştiinţându-sedeceeacefăcusesăracul,s-a
întristat.ÎnnoapteaurmătoareHristosastatînaintealui,învis,purtândacea
hainăşiarătând-oazis:nutescârbi,căiată,portceeaceMi-aidat!
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22.Unfratefoartecucernicaveamamăsăracă.Făcându-sefoametemare,a
luatpâinişimergeasăleducămameisale.Şiiatăunglass-afăcutcătredânsul,
zicând:tuîngrijeştidemaicata,sauEusăîngrijesc?Fratelecunoscândputerea
glasului,s-aaruncatcufaţalapământrugându-seşizicând:Tu,Doamne,
poartădegrijădenoi!Şisculându-ses-aîntorslachiliasa.Iaratreiaziavenit
mamalael,zicând:cutaremonahmi-adatpuţingrâu.Ia-lşifă-necâtevapâini
sănehrănim!Iarfrateleauzindacestea,L-aslăvitpeDumnezeuşicunădejde
întărindu-se,sporeacudarulLuilatoatăfaptabună.

 

23.Eraunmonahcareaveaunfratemireansăracşioricelucramonahulîida
luişicucâtîidacuatâtmaimultsărăceacelcelua.Iarmonahulmergând,a
vestitunuibătrânlucrulacesta.Bătrânuli-azis:devreisămăasculţi,sănu-i
maidai,cizi-i:frate,cândaveam,îţidamţie.Decişitu,ceeacepoţi,dincelece
lucrezi,adu-mimie!Şioricevaaduce,iadeladânsul!Şiundeştiistrăin,sau
bătrânsărac,dă-leşiroagă-isăfacărugăciunepentrudânsul!Iarfratele
mergând,afăcutaşa.Şivenindmireanul,i-agrăitluidupăcuvântulbătrânului
şiauzindacelas-ascârbit.Însăînziuadintâi,luânddinostenealaluicâteva
verdeţuri,le-aadusmonahului.Acelaluându-le,le-adatbătrânilorşii-arugat
săseroagepentruel.Apoiblagoslovindu-ses-aîntorslacasasa.Dupăpuţin
timpiarăşiavenitlamonahşii-aadusverdeţurişitreipâini.Şiluându-lepe
acesteamonahul,afăcutcaşimaiînainteşiblagoslovindu-semireanulde
bătrâni,s-adus.Apoiavenitatreiaoarăşii-aadusmultebunătăţi,vinşipeşte.
Şivăzândmonahul,s-aminunatşii-achematpesăracişii-aodihnit.Apoii-a
zismireanului:nucumvaaitrebuinţădepuţinăpâine?Iarelarăspuns:nu!
Cândluamdelatineceva,cafoculintraîncasameaşimistuiaşilucrulcelmai
micpecareîlaveam.Iardecândnumaiiaudelatine,măblagosloveşte
Dumnezeu.Decimergândfratele,avestitbătrânuluitoateceleces-au
întâmplat.Şii-azisluibătrânul:aunuştiicălucrulmonahuluiestefocşi
oriundeintrăarde?Însăaceastaîiestemaidefoloslui.Săfacămilosteniedin
ostenealasaşisăiarugăciunedelasfinţişiaşaseblagosloveşte.

 

24.Povestit-aunuldinpărinţicăafostunbătrâncareseînvrednicisedemari
daruridelaDumnezeuşieravestitpentruviaţaluiceacufaptebune.Şiaajuns
numeleluipânălaîmpăratşiatrimisîmpăratuldel-achematcasăse
învredniceascăderugăciunilelui.Decivorbindcuelşifolosindu-se,i-aadus
auriarell-aprimitşiîntorcându-selaalesale,aînceputaagonisiţarinăşialtă
avere.Totaşa,dupăobiceii-auadusluiunîndrăcitşiazisdraculuibătrânul:
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ieşidinzidirealuiDumnezeu!Iardraculazis:nuteascultpetine!Zis-a
bătrânul:pentruce?Draculi-arăspuns:pentrucăte-aifăcutcaunuldinnoi,
lăsândgrijaceacătreDumnezeuşiîndeletnicindu-tecugrijapământească.

CAPITOLULXVIII

PENTRUÎNDELUNGARĂBDAREŞINEPOMENIREADERĂU

1.Unsihastrus-afăcutepiscop.Acestapentruevlavieşiliniştenucertape
nimeni,suferindcuîndelungărăbdaregreşelilefiecăruia.Dariconomulluinu
ocârmuialucrurilebisericeşticumsecădea.Şii-auzisuniiepiscopului:pentru
cenu-lcerţipeiconomcăcisepoartăcuaşadefăimare?Iaracelaalăsat
certareapeadouazi.Înziuaurmătoareauvenitladânsulceicel-auprihănit
peiconom.Iarepiscopulaflând,s-aascunsîntr-unloc.Dupăcel-aucăutatmult,
abial-auaflatşii-auzis:pentrucete-aiascunsdenoi?Iarelazis:pentrucă
celeceamsăvârşitînşaizecideani,rugându-măluiDumnezeu,voivoiţisăle
jefuiţiîndouăzile.

 

2.Azisunbătrân:patimiledecaresuntcuprinşioameniiafarădefire,eliniile
făceaudumnezeişiliseînchinaulor,iarpeceicenuvoiausăseînchine,îi
chinuiau,îiomorauşiîifăceaufărăvoie,mucenici.Decişinoidacănesupunem
patimilor,cunimicnunedeosebimdeînchinătoriilaidoli.Căcicelceeste
biruitdeiuţealăşidemânieşinu-şitaieturbareapatimii,seleapădădeIisusşi
areîntrusinepeMartecadumnezeuşiseînchinăidoluluiturbării,caşielinii.
Iariubitoruldeargint,celce-şiînchidemilostivireasasprefratelesăuşinu-l
miluieştepevecinul,estetotînchinătorlaidoli,cinstindidolulluiMercurşi
slujeştefăpturii,iarnuFăcătorului.Aceastaseîntâmplăşilacelelaltepatimi,
căcideoricepatimăestebiruit,elsefacerob,dupăcuvântulapostolului,carea
numitiubireadeargintadouaînchinarelaidoli.Iarcelceabiruitacesteaşi
le-aizgonitdelasinesaus-aînfrânatdumnezeilorcelormulţis-aşifăcut
mucenicfărăsânge.

 3.Povestit-auuniidinpărinţidespreunbătrânmarecădeveneacinevasă-l
întrebevreuncuvânt,îizicea:iată,euiaufaţaluiDumnezeuşişedpescaunul
Judecăţii!Cevoieştidarsă-ţifac?Deveizice:miluieşte-mă,îţiziceţie
Dumnezeu:miluieşteşitupefrateletău!Iardeveizice:iartă-mă,îţiziceţie:
iartăşituvecinuluitău!EsteoarenedreptatelaDumnezeu?Sănufie!Deci,de
voimsănemântuim,denoiatârnământuireanoastră.
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4.UnfratedinLibiaavenitlaavvaSiluanînmuntelePanefoşii-azis:părinte,
amunvrăjmaşcaremi-afăcutmulterele,căşiţarinamea,cânderamînlume,
mi-arăpit-oşidemulteorim-avrăjmăşit.Iaracum apornitşioameni
otrăvitori,sămăomoareşiaşvreasă-ldauînjudecată.Zis-aluibătrânul:
precumteîmpaci,fiule,fă!Zis-afratele:cuadevărat,părinte,devafipedepsit,
îivafidefolossufletului.Răspuns-abătrânul:cumsocoteşti,fiule,fă!Şiazis
fratele:scoală-te,părinte,săfacemrugăciuneşivoimergeladregător!Deci,
sculându-seşirugându-seamândoi,cândavenitsăzică:şineiartănouă
greşalelenoastre,precumşinoiiertămgreşiţilornoştri,azisbătrânul:şinune
iertanouăgreşalelenoastrecăcinicinoinuiertămgreşiţilornoştri!Apoiazis
bătrânuluifratele:nuaşa,părinte!Iarbătrânulazis:baaşa,fiule!Căcicu
adevărat,deveivoisămergiladregător,să-ţifacăţiedreptate,Siluanaltă
rugăciunenu-ţivafaceţie.Şipunândfratelemetanie,l-aiertatpevrăjmaşul
său.

 

5.Unulvăzândpeuniubitordeostenelipurtândunmortpepat,i-azis:pecei
morţiîiporţi?Mergidepoartăpeceivii!

 

6.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:voiescsămărturisescpentru
Dumnezeu.Şii-azisluibătrânul:dacăînvremedenevoie,îşivasufericineva
vecinul,esteîntocmaicucuptorulcelortreitineridinBabilon.

 

7.Zis-aunbătrân:desevaîntâmplaîntretineşialtulcuvântdescârbăşiva
tăgăduicuvântul,nu-laţâţazicândcăaispus.Fiindcăseîntoarceşizice:aşaam
zisşice?Şisefacemarevrajbă.Cişitulasăcuvântulşisefacemarepace.

 

8.Zis-afericitulZosima:celucrugreuesteacesta,adicălăsândcineva
împătimireapentrulucrurileveaculuiacestuiaşiceartacuoameniipentru
dânsele,săseîmbogăţeascănumaiînDumnezeuşisănădăjduiascălaCelcel-a
făcutşiîlocârmuieşteşisăpofteascăÎmpărăţiaLui.Acestanuarenicio
greutate,căobişnuimşidefricamării,saudenăvălireatâlharilor,petoatecele
celeavemsăledefăimămşilucrurilenoastrefărădepregetsălearuncăm,ca
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sănescăpămaceastăpuţinăviaţă,pecaredupăpuţinşinevrândnoi,ovarisipi
moartea.Şispreîntărireacelorzise,povesteaoistorisirecaaceasta,pecareo
auzisedelaalţii.Deciazis:odinioarăunlucrătordepietre,ungiuvaiergiu,
avândpietrescumpeşimărgăritare,s-asuitîntr-ocorabiecucopiiisăi,vrând
săseducălauntârgsăneguţătorească.Deci,s-aîntâmplatsăaibăelprietenpe
untânărdinoameniicorăbiei,careîislujealatrebuinţeleceledenevoieşi
mâncacuellamasă.Într-unadinzilei-aauzittânărulacelapecorăbieri
şoptindîntredânşiişivrândsă-laruncepegiuvaiergiuînmareşisă-iia
pietreleşitoatecâteavea.Şiauzind,s-aîntristat.Deci,venindtânărulsăfacă
obişnuitaslujbăşivăzându-lgiuvaiergiultristşimâhnit,l-aîntrebatdepricina
posomorârii.Atunciellaînceputnimicnui-arăspuns,păzindsă-ispunăînaltă
vremeceeaceaauzit.Darfiindcăacelastacerândsă-iaratepricinamâhnirii,
tânărulsuspinândşilăcrimând,i-avestitluisfatulpecareîlcunoscuse,cum
adicăsesfătuiserăcorăbieriipentrudânsul.Iarelgândindu-sepuţin,chemă
copiiişile-aporuncitsăfacăfărăpregetcelecelevaporunci.Întinzândun
cearceafle-aporuncitsăaducăvaseleîncareeraupietreleşimărgăritarele,şi
aducându-le,le-adeschis,ascostoatepietreleşimărgăritareleşile-aîntinspe
cearceafzicând:pentruacesteamălupteucumarea,primejduindu-măşiduco
astfeldeviaţă.Dupăpuţinmurindeu,amsălelasînlumeaaceastaşinimicnu
iaucumine.Aruncaţi-leînmare!Şiîndatăapucândeldecearceafîmpreunăcu
copiii,le-aaruncatpetoateînnoian.Iarcorăbieriivăzânds-auspăimântatşi
austricatsfatulplănuitasupralui.Săsocotimdar,fraţilor,căatuncicânds-a
pornitgândullui,măcarcăeraomprostşimirean,îndatăastricatîmpătimirea
şis-afăcutfilosofînlucruşiîncuvinteşiaceastacasădobândeascăaceastă
puţinăşivremelnicăviaţă.Povestit-aacelaşipărinte,căodatăaporuncitunui
copistbun,să-iscrieniştecărţi.Dupăcele-asăvârşit,trimiţândi-aspuscăsunt
gataşioricevasocoti,vatrimiteşisăleia.Iarunfrateînştiinţându-sede
aceasta,mergândcadinparteasacătreacelcopistşidândplataceasocotit,a
luatcărţile.Euînsăneştiindces-afăcut,azisbătrânul,amtrimisunfratedin
ceiceeraucumine,cuscrisorişicuplatacasăleia.Dupăceamersfrateleşia
înţelescopistulcăl-aînşelatcelcealuatcărţile,tulburându-seazis:cu
adevăratvoimergeşi-lvoiscârbipentrucăm-aînşelatşialuatcelecenuerau
alelui.Iareuaceastaauzind,trimiţândi-amvestit:ştii,fratelemeu,cărţile
pentruaceastaledobândim,casăînvăţămdintr-însele;dragoste,smerenie,
blândeţe.Iardacăînceputuldobândiriicărţilorestevrajba,atuncinuvoiescsă
dobândesccarte,sănumăcert,căciziceapostolul:slugaDomnuluinutrebuie
săsecerte.
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9.Zis-aunbătrâncăcelcesenedreptăţeştedebunăvoieşiîliartăpe
aproapele,fireştecăestealluiIisus.Iarcelcenicinunedreptăţeşte,nicise
nedreptăţeşte,fireştecăestealluiAdam.Iarcelcenedreptăţeşte,saudobânzi
cere,sauînşeală,fireştecăestealdiavolului.

 

10.Auvenitodatălaunbătrântâlhariişii-auzis:amvenitsăluămtoatecelece
seaflăînchiliata.Iarelle-arăspuns:câtvăplace,fiilor,luaţi!Şiauluattoate
câteauaflatînchilieşis-audus.Darauuitatunsăculeţcareeraspânzurat
într-uncolţ.Atuncibătrânulluândsăculeţulaalergatdupăeistrigândşizicând:
fiilor,luaţiceaţiuitatînchiliavoastră!Iaraceiaspăimântându-sepentru
nerăutateabătrânului,i-auadusînapoiînchilietoatecâteauluat.Şis-au
pocăit,zicândîntredânşii:cuadevărat,omulluiDumnezeuesteacesta.

 

11.Altbătrânavândtrebuinţădeohaină,s-adusîntârgşiacumpăratuna,
carecostapuţinibani.Luândelhaina,apus-oşiaşezutpeea.Şidândpreţul
vânzătorului,numărabaniipelespedeaceeraacolo.Iarcinevavenindprin
spatelelui,trăgeahaina,vrândsăoiapesubascuns.Simţindbătrânulcă
oarecine,tragehaina,s-auşuratpesine,întinzându-seoarecumsprelocul
acelaundenumărabanii,pânăcândcelcetrăgeahaina,aluat-oşis-adus.Şi
aşabătrânulplătindtotpreţuls-adusneluândnimic.

 

12.Doimonahilocuiauîntr-unlocşis-adusladânşiiunbătrân,casă-icerceşi
aluatuntoiagşiaînceputasfărâmaverdeţurileunuia.Fratelevăzând,s-a
ascunspânăcele-asfărâmatpetoate.Dupăcearămasorădăcină,i-azis
bătrânului:părinte,devoieşti,las-opeaceastasăofierbşisăgustămîmpreună.
Atunciapusbătrânulmetaniefratelui,zicând:pentrunerăutateata,se
odihneşteDuhulSfântpestetine,frate.

 

13.Unfrateafăcutocheieşideschideachiliaunuiadinbătrânişiîilua
bănişorii.Iarbătrânulascrisohârtie,zicând:iubitefrate,oricareveifi,fiibun
şi-milasăjumătatespretrebuinţamea!Şifăcândbănişoriidouăpărţi,apus
hârtia.Iaracelaiarăşiintrândşirupândhârtia,aluattot.Dupădoiani
bolnăvindu-seelşiapropiindu-sedemoarte,îistasufletulmuncindu-seşi
neieşind.Astfeltrimiţândl-achematpebătrânşii-azis:roagă-tepentrumine,
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părinte,căeuamfostcelceîţifurasembănişorii!Şii-azisbătrânul:pentruce
nuaispusmaidegrabă?Şirugându-seel,îndatăşi-adataceladuhul.

 

14.Spuneaupărinţiidespreunfratecarelocuialângăunmarebătrân,că
intrândînchiliabătrânului,fura.Iarbătrânulvedeaşinu-lmustra,cilucramai
mult,zicândcăpoatefratelearetrebuinţă.Şiaveabătrânulmultăstrâmtorare,
cugreucâştigându-şipâinea.Cândafostsămoarăbătrânull-auînconjurat
fraţiişivăzându-lpecelce-lfura,i-azis:apropie-tedemine!Şii-asărutat
mâinilezicând:mulţumescmâiniloracestora,căprintr-înselemăducîn
ÎmpărăţiaCerurilor!Iaracela,umilindu-seşipocăindu-se,s-afăcutşielmonah
iscusit,dinfaptelepecarele-avăzutlaacelmarebătrân.

 

15.Afostunbătrâniubitordefraţişiplindemultădragoste,nesocotind
niciodatărăul.Iarunfratefurândvase,le-adusşile-apusladânsul,neştiind
nimicbătrânuldespreacellucru.Dupăvreocâtevazile,s-augăsitvaseleacelea
şipârâtfiindbătrânul,apusmetanie,zicând:iartă-mă,cămăpocăiesc!După
puţintimpavenitfratelecarefurasevaseleşilepuseselaelşii-afăcutvorbă
zicândbătrânului:tuaifuratvasele?Şibătrânulpuneametaniefratelui,zicând:
iartă-mă!Încăşialtuldinfraţi,degreşeacândvaşităgăduia,elpuneametanie,
zicând:iertaţi-mă!Atâtaeradecucernicşidesmeritcuviosul,încâtnicicu
cuvântulnuarănitcândvapecineva.

 

16.Povestit-aunuldinbătrâni,căeraunbătrânbeţivşilucraorogojinăîn
fiecarezipecareovindeaînsatşibeapreţulei.Maipeurmăavenitunfratela
dânsulşiarămaspetrecândcuelşilucraşielînfiecareziorogojină,iar
bătrânuloluaşipeaceeaşivânzând-o,beapreţulamândorura,fratelui
aducându-ipâineseara.Treianifăcândaceasta,nimicnu-izicealuifratele.
Dupăaceeaînsăazisfrateleîntrusine:iatăgolsuntşipâineameaculipsăo
mănânc!Măvoisculaşimăvoiducedeaici.Dariarăşiasocotitîntrusine,
zicând:undesămăducsăşediarăşi,căcieupentruDumnezeuşedîmpreună.
Şiîndatăis-aarătatluiîngerul,zicând:nicăierisănuteduci,căvinmâinela
tine.Adouazil-arugatfratelepebătrânul,zicând:părinte,astăzisănumergi
nicăieri,căvinaimeisămăia!Dupăceavenitceasulîncareseduceabătrânul,
i-azislui:nuvinastăzi,fiule,căauzăbovit.Iarelazis:cuadevărat,părinte,
negreşitvin.Şivorbindcubătrânul,aadormit.Bătrânulvăzând,aînceputa
plânge,zicând:vaimie,fiule,cămulţianiampetrecutîntrulenevire,iartuîn
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puţinăvremeţi-aimântuitsufletultăucurăbdare!Şideatuncis-aînţelepţitşi
elşis-afăcutiscusit.

 

17.Unbătrânlocuialachiliilepustniceşti,afarădeAlexandriaşierabătrânul
foarteiute,puţinlasufletşinerăbdător.Deci,auzinddespredânsulunfrate
maitânăr,afăcutlegământcuDumnezeu,zicând:Doamne,pentrutoate
păcatelepecarele-amfăcutînlumevoimergeşivoipetrececubătrânulşi-i
voislujişi-lvoiodihni.Deci,îlocărabătrânulcapeuncâineîntoatezilele.
Dumnezeuvăzândsmereniaşirăbdareafratelui,dupăşaseanidesupunere
cătrebătrânul,i-aarătatînsomnpecinevacareţineaohârtiemare,jumătate
ştearsăşijumătatescrisă.Şiîiarătafrateluihârtiazicând:iată,jumătatedin
datoriiletalele-acurăţitStăpânulDumnezeu,sileşte-teşipentrucelelalte!Şi
eraaltbătrânduhovnicesclocuindaproapedeel,careştiaceledesprefrateleşi
auzeatotdeaunacumîlocărabătrânulşi-lnecăjeacunedreptateşicumacesta
îipunealuimetanieiarbătrânulnufăceapacecuel.Întâlnindu-lpefratele,
acestduhovnicbătrânl-aîntrebat:ceeste,fiule,cumatrecutziuadeastăzi?
Oareamdobânditceva,oareamştersdepehârtieceva?Şidacăcândvatrecea
vreoziîncarenuarfifostocărât,saun-arfifostscuipat,saun-arfifostizgonit
debătrân,seduceasearalabătrânulceldeaproapeşizicea,plângând:vaimie,
părinte,căreamis-afăcutmieziuadeastăzi,căcinuamdobânditnimic,ciîn
odihnăam petrecut-o.Dupăalţişaseani,aadormitfrateleşimărturisea
bătrânulcelduhovnicesc,căl-avăzutpeelstândîmpreunăcumuceniciişi
rugându-seluiDumnezeupentrubătrânullui,cumultăîndrăznealăşizicând:
Doamne,precumm-aimiluitpemineprinacela,miluieşte-lşipeelpentru
îndurărileTalecelemulteşipentruminerobulTău!Şidupăpatruzecidezile
l-aluatlasineşipebătrânulînloculceldeodihnă.Iatăcefeldeîndrăzneală
dobândescceicepentruDumnezeusuferănecazurile.

 

18.UniubitordeHristosfiinddatlamuceniciedeslujnicasa,cânderadussă
sesăvârşească,avăzut-opeslujnicaceacareîldăduseşiîlvânduse.Şiluând
ineluldeaurpecareîlpurta,il-adateizicând:mulţumescu-ţiţie,cădeastfel
debunătăţimântuitoaremite-aifăcutmie.

 

19.Doifraţioarecare,învremeaprigoaneifiindprinşi,aufostduşicasă
mărturiseascăşichinuindu-ii-aupusîntemniţă.Dardinispitadiavoleascăs-a
făcutîntredânşiioarecareprigonireşiceartă.Astfel,unulcăindu-se,îndatăa
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pusmetaniefratelui,zicând:poatesăseîntâmplecamâinesănesăvârşim.Să
lăsămvrajbace-oavemunulasupraceluilaltşisăfacembinele.Iarcelălaltnu
seînmuia.Deci,adouaziaduşifiindiarăşiladivan,aufostpuşilachin.Şicelce
nuaprimitpocăinţă,dinceadintâibântuialăs-abiruit.Deci,i-azislui
dregătorul:pentruceieri,atâtafiindchinuit,nute-aiplecat?Iarelrăspunzând,
azis:pentrucăieriaveamiubirefaţădefratelemeuşidarulluiDumnezeumă
întărea.Acumţinpomenirederăucătredânsulşipentruaceastam-amgolitde
mângâiereaşiacoperemântulluiDumnezeu.

 

20.Zis-aunbâtrân:deveiauzidesprecinevacăteurăşteşiteocărăşte,
trimite-isaudă-iluipuţinăblagosloveniedupăputereata,casăaiîndrăzneală
săziciînceasuljudecăţii:iartă-nenouă,Stăpâne,greşelilenoastre,precumşi
noiamiertatgreşiţilornoştri!

 

21.Unfratecălătorindşirătăcindu-se,aîntrebatpenişteoamenisă-l
înştiinţezesăcunoascădrumul,iaraceiafiindtâlharil-aurătăcitînlocuripustii.
Şimergândunuldupădânsulsă-ljefuiascăşiporuncindu-isătreacăunşanţ,
acoloundetreceauei,anăpădituncrocodilasupratâlharului.Iarfratele
văzândfiaracăs-apornitasupraomului,nuatrecutcuvederea,ciastrigat
cătretâlhar,arătându-ipornireafiarei.Fugindacelaamulţumitfratelui,
minunându-sededragostealui.

 

22.Zis-aunbătrân:de-ţiveiaduceamintedecelcete-anecăjitsaute-a
necinstitsaute-apăgubit,datoreştisă-ţiaduciamintedeelcadeundoctor
trimisdeHristosşisă-laipeelcaunfăcătordebine,căînsuşinecazultău
însemneazăcă-ţiboleştesufletul.Cădenuboleai,nupătimeai.Deci,datoreşti
sămulţumeştifrateluişisăterogipentrudânsul,căprinelcunoştiboalataşi
veiprimiceledelaelcapeniştedoctoriitrimisedelaIisus.Iardetescârbeşti
asuprafratelui,zicicaşiluiIisus:nuvoiescsăprimescdoctoriiletale,civoiesc
săputrezescîntrurănilemele.Deci,celcevoieştesăsevindecederănilecele
sufleteşti,datorestesăsuferecelecesuntadusededoctor,înoricechiparfi.
Căciniciceluiceboleştetrupeştenu-iparebinesăsetaiesausăseardă,sausă
aibăcurăţenie,cicugreaţăîşiaduceamintedeacestea.Însăîncredinţatfiind,
căestecuneputinţăînchipaseizbăvieldeboală,decâtprinacestea,lesufere
cuvitejie,mulţuminddoctoruluişiştiindcăpringreaţăsevaizbăvidin
îndelungataboală.FierarzătordebolnavialluiIisusestecelcetenecinsteşte
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sauteocărăşte,darteizbăveştedeslavadeşartă.CurăţeniealuiIisusestecel
ceîţiaduceţiepagubăsauocară,darteizbăveştedelăcomie.Defugideispită
folositoare,fugideviaţaveşnică.CăcicineadăruitsfântuluiŞtefanatâtaslavă,
pricinuităluideceicel-auîmproşcatcupietre,dacănurăbdarea?

 

23.Azisunbătrân:celcefurăsaucelcemintesaucelcefacealtpăcat,de
multeoriîndatădupăceasăvârşitpăcatul,suspinăşiseprihăneştepesineşi
vineîntrupocăinţă.Celceareînsufletpomenirederău,orimănâncă,ori
doarme,oriumblă,caderuginăesteros.Şipăcatultotdeaunanedespărţitîlare
şirugăciunealuidevineblestem.Toatăostenealaluiesteneprimită,chiardeîşi
vavărsasângelesăupentruHristos.

 

24.Unfratesupăratfiinddecineva,s-aduslaunbătrânlachilieşii-azis:
părinte,unfratem-anecăjitşimăsupărădracul,casă-irăsplătescşieului.
Zis-aluibătrânul:ascultă-măfiule,şimergilachiliataşilinişteşte-te,
rugându-teluiDumnezeucudeadinsulpentrufratelecelcete-anedreptăţitşi
degrabăteveiizbăvidepatimă.Deciafăcutfrateleprecuml-asfătuitbătrânul.
Şiîntr-osăptămânăaştersDumnezeuiuţimeadeladânsul,pentrunevoinţala
cares-asilitpesineşipentruascultareapecareaarătat-ocătrebătrânul.

 

25.Azisunuldinpărinţi:detevaocărîpetinecineva,blagosloveşte-l!Şideva
primi,binevafiamândurora,iardenuvaprimi,elvaluadelaDumnezeu
ocarăşitublagoslovenie.

 

26.Zis-aunbătrân:CrucealuiHristosovedemşiPatimileLuilecinstim.
Atuncipentrucenusuferimmăcarocară?

 27.Doibătrâniaveauscârbăîntredânşiişis-aîntâmplatdes-aîmbolnăvit
unuldintreei.Deci,avenitladânsulunfratesă-lvizitezeşil-arugatbătrânul
pefrate,zicând:scârbăavem,euşicutarebătrânşivoimcasă-lrogisăne
împăcăm.Răspuns-afratele:cumaiporuncit,părinte,euîlvoirugaşiieşind
fratele,socoteaîntrusinecumsăiconomiseascălucrul,căcisetemea,canu
cumvasănuprimeascăbătrânulrugăciuneasauşimaimareurăsevaface.Şi
dupăiconomialuiDumnezeu,unuldinfraţii-aadusluicincismochineşi
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câtevadudeşiluându-le,fratelele-adusînchiliasa.Alegândosmochinăşi
câtevadude,le-aduslabătrânulcătrecareaveasămeargăşiazis:avvo,
acesteale-aadusunullacutarebătrânceestebolnavşiîntâmpinându-mă
acolomi-azis:primeşteacesteaşidă-lecutăruibătrân,iareule-amaduslatine.
Bătrânulauzind,astatuimitmultăvremeşiazis:acesteamiemile-atrimis?A
răspunsfratele:daşile-aluatbătrânulzicând:bineaivenit!Apoi
întorcându-sefratelelachiliasa,aluatdinsmochinedouăşidindudecâtevaşi
le-adusşiceluilaltbătrâncareerabolnav.Şifăcândmetanielui,azis:primeşte
acestea,părinte,căciţile-atrimiscutarebătrân.Iarelbucurându-seazis:
ne-amîmpăcat.Frateleazis:da,părinte,curugăciuniletale.Şiazisbătrânul:
slavăluiDumnezeu!Şis-auîmpăcatbătrâniicudarulluiDumnezeuşicu
înţelepciuneafratelui,carei-aunitpeeicupace,cutreismochineşicâteva
dudeşinuaucunoscutbătrâniiceafăcutfratele.

 

28.Eraunsihastrucumaresocotealăşidoreasăpetreacălachiliişinuafla
chilie.Altbătrânînştiinţându-sedespresihastrulşiavândacoloochilie
deşartăl-arugatpeacelasăvadăînaceachilie,pânăcândsevaaflaalta.Acela
mergând,aşezutîntr-însa.Iaruniidinceicevieţuiauînloculacelaveneaula
dânsulcalaunstrăin,aducându-iceeaceputeafiecareşielluându-le,îi
primeapedânşii.Iarbătrânulcelceîidădusechilia,aînceputa-lzavistui,a-l
grăiderăuşiazice:eucâţianiamaicidemultănevoinţăşinimeninuvinela
mine,iaracestapuţinezileareşicâţivinladânsul!Şiazisuceniculuisău:
mergişiîizi:du-tedeaici,căîmitrebuiechilia!Iaruceniculvenindlael,azis:
întreabăpărintelemeu,cumteafli?Elazis:săseroagepentrumine,cămis-a
îngreuiatstomacul.Şiîntorcându-secelcel-atrimis,aspus:bătrânuliatăcaută
altăchilieşiseduce.Dupădouăzile,azisiarăşiucenicului:du-teşiîizilui,că
denusevaduce,vineuşiîlscotcutoiagul!Iarfratelemergândiar,aziscătre
sihastru:aauzitPărintelemeucăeştibolnavşiiarăşisemâhneşteşim-atrimis
sătecercetez.Răspuns-aacela:spune-icăcurugăciunileluisuntsănătos!Deci
avenitlabătrânulsăuşii-azis:aspuscăpânăduminicăiesecuvoialui
Dumnezeu.Iardupăceavenitduminicaşinuaieşitsihastruldinchilie,luând
bătrânuluntoiags-adussă-lbatăşisă-lizgonească.Laplecarei-azisucenicul:
mergeumaiînainte,nucumvasăfieacolovreuniişisevorsminti.Iarbătrânul
i-adatvoie.Şiapucândfratelemaiînainte,aziscătresihastru:Părintelemeu
vinesătemângâieşisăteialachilie.Acestacumaauzitdragosteabătrânului,
aieşitînîntâmpinarealuişii-apusmetaniededeparte,zicând:euvinlasfinţia
ta,nutesupărapărinte!IarDumnezeuvăzândlucrareatânărului,l-aumilitpe
bătrânulşiaruncândtoiagulaalergatspreînchinarealuişiis-aînchinat
aducându-llachiliasacapeunulcarenuarfiauzitnimicdincelecei-azisel.
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Şiaziscătreucenic:nimicnui-aispusdinceleceţi-amspusţie?Acestaa
răspuns:nimic.Auzindbătrânul,foartes-abucuratşiacunoscutcăerazavistia
vrăjmaşului.Apoil-aodihnitpebătrânul,dupăcareis-aînchinatucenicului,
zicând:tusă-mifiimiepărinteşieuţieucenic,căciprinlucrareatas-au
mântuitsufleteleamândurora.

CAPITOLULXIX

PENTRUPOCĂINŢĂ

1.Unfrateşedeaîntr-ochiliedinEgipt,înmultăsmereniepetrecând.Şiavea
acestaosorăcarecurveaîncetatepricinuindpierzarelamultesuflete.De
multeorisupărându-lbătrânii,maipeurmătrimiţându-lpefrateleladânsa,
doarsfătuind-osevastricapăcatulcelceselucraprintr-însa.Dupăceaajuns
ellaloculacela,văzându-lunuldincunoscuţi,aalergatmaiînainteşiavestit
suroriilui,zicând:iată,frateletăuestelângăuşă.Atuncieaîmpungându-sela
celedinăuntruşilăsândpeibovniciicăroraleslujea,aieşitcucapulgolîn
întâmpinareafrateluisău.Dândsă-lîmbrăţişezei-azisfratele:sorameacea
adevărată,fie-ţimilădesufletultău,cămulţipierdincauzata!Cumveiputea
suferimuncaceaveşnicăşiamară?Iareacutremurându-se,i-azis:crezicămai
estemântuirepentruminedeacum?Răspuns-afratele:deveivoi,este
mântuire.Eaaruncându-selapicioarelefrateluisău,îlrugasăoiaînpustie,
împreunăcuel.Eli-azis:pune-ţiacoperământulpecapşivinodupămine!
Atuncieai-azis:sămergem,cămaidefolosîmiestesăfacaceastănecuviinţă
sămergcucapulgol,decâtsăintruîncursafărădelegii.Şimergândei,osfătuia
fratelesăulapocăinţă.Cândvedeapeuniivenindînspreei,devremecenutoţi
ştiucăeştisoramea,dă-teînlăturipuţindincale,pânăcevortrececeicevin.
Iareas-aabătut.Dupăaceeai-azis:sămergemsoro,încaleanoastră!Darea
nui-arăspuns.Şiapropiindu-seeldedânsa,agăsit-omoartă.Avăzutşitălpile
picioareloreiînsângerate,căcieradesculţă.Şifratelevestindbătrânilorcelece
s-auîntâmplatşiiscându-seneînţelegereîntredânşii,s-adescoperitunuiadin
bătrânidespredânsa,cădevremecenuapurtatgrijădeniciunlucrutrupesc,
cişi-adefăimatşitrupul,nesuspinândîntruatâtarană,pentruaceastais-a
primitpocăinţa.

 

DELASFÂNTULAMFILOHIE
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2.Unfratebiruindu-sedecurvie,întoatezileleseaflasăvârşindpăcatulşiîn
toatezileleîlîmblânzeapeStăpânulsăuculacrimişicurugăciuni.Şiaşafăcând,
amăgindu-sedeobiceiulcelrău,săvârşeapăcatul.Apoiiarăşi,dupăsăvârşirea
păcatului,seducealabiserică.ŞivăzândCinstitulChipalDomnuluinostru
IisusHristos,searuncaînaintealuicuamarelacrimi,zicând:miluieşte-mă,
Doamne,şiridicădelamineaceastăvicleanăispită,cămătrudeştecumplitşi
mărăneştecuamărăciuneadesmierdărilor!Cănuamobraz,Stăpâne,acăutaşi
avedeaChipulTăucelsfântşimaistrălucitdecâtsoarele,casăseîndulcească
inimameaşisăseveselească.Acesteazicândşiieşinddinbiserică,cădeaîn
noroi,darnusedeznădăjduiademântuireasa.Căcidelapăcatîntorcându-se
labiserică,strigacătreiubitoruldeoameni,Dumnezeu,zicând:peTine,
Doamne,Tepunchezaşdeacumcănuvoimaifacepăcatulacesta!Numai
iartă-mimie,PreaBunule,celecedintruînceputşipânăînceasulacestaŢi-am
greşit!Şidupăcefăceaelacesteînfricoşatefăgăduinţeiarăşiseaflaîntruacel
păcatrău.ŞisevedeaiubireadeoamenialuiDumnezeu,ceapreadulceşi
nemărginitaLuibunătate,căsufereaîntoatezilelecălcareaşinecunoştinţa
frateluiceaneîndreptatăşirea.Dinmultamilăcăutaşiaşteptapocăinţaşi
întoarcerealui.Cănuunanafăcutaceasta,nicidoi,nicitrei,cizeceanişimai
mult.Vedeţi,fraţilor,răbdareaceanemăsuratăşiiubireadeoamenicea
nemărginităaStăpânului,cumtotdeaunaîndelungrabdă,suferindfărădelegile
şipăcatelenoastrecelecumplite!Cădeacellucrutrebuiesăneînspăimântăm
şisăneminunăm:deîndurărilecelebogatealeluiDumnezeu,căfăgăduindu-se
fratelecănuvamaifacealtădatăpăcatul,seaflamincinos.Deci,într-unadin
zile,făcândfratelepăcatul,aalergatlabiserică,plângând,suspinând,
tânguindu-seşisilindîndurărilePreaBunuluiStăpâncasăsemilostivească
spredânsulsăscapedenoroiulînverşunării.Şicumîlrugaelpeiubitorulde
oameni,Dumnezeu,văzândîncepătorulrăutăţiişipierzătorulsufletelor
noastre,diavolul,cănimicnufoloseşte,ciceleceelprinpăcatalcătuia,fratele
prinpocăinţălerisipea,neruşinându-se,is-aarătatdefaţă,căutândînobrazul
luişistrigândcătrecinstitaicoanăaDomnuluinostruIisusHristos:o,ce-mi
estemieşiŢieIisuseHristoase?MilostivireaTaceanemărginitămăbiruieşteşi
măsurpă,căciprimeştepeacestcurvar,careîntoatezileleminteînainteaTa,
defăimândstăpânireaTa!Pentrucenu-larzi,ciîndelungrabzişisuferi?Căci
Tuveijudecapecurvari,pepreacurvarişipetoţipăcătoşiiosă-ipierzi.Cu
adevărat,nueştiDreptJudecător,ciundevreastăpânireaTa,trecicuvederea
şipeminepentruomicăcălcareaînălţării,dincerurim-aiaruncatjosiar
acestuiamincinosfiindşicurvar,fiindcăzaceînainteaFeţeiTale,uşorîi
dăruieştiblândeţeaTa.Pentruce,dar,TenumescpeTineJudecătorDrept?
PrecumvădşiTuprimeştifăpturidinmultaTabunătateşitrecicuvederea
dreptatea.Şiacesteaziceadiavoluliuţindu-sedemultăamărăciuneşiparăde
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focscoţânddinnări,apoiatăcut.Şis-afăcutglascadelajertfelnic,zicând:o,
balaurepreavicleanşipierzătorule,nute-aisăturatdesocotealatacearea,că
aisorbitlumea,iarpecelceavenitlamilaceanespusătesileştisă-lhrăneştişi
să-lsorbi?AiatâteagreşelicasăpuişisătragăîntocmaicuSângelecelscump,
pecarel-amvărsatpeCrucepentrudânsul?IatăJunghiereaMeaşiMoartea
Meaaafundatfărădelegilelui.Cândpăcătuieşte,nuîlizgoneşti,ciîlprimeşticu
bucurieşinu-lopreşti,nădăjduindsă-ldobândeştişiEu,Celatâtdemilostivşi
iubitordeoameni,careamporuncitverhovniculuiMeu,luiPetruapostolul,să
ierteceluicegreşeşteînfiecarezipânălaşaptezecideoricâteşapte,oarenuîl
voiiertapeel,oarenu-lvoimilui?Aşadar,cuadevărat,devremecealeargăla
Mine,nuMăvoiîntoarcedelael,pânăceîlvoimoşteni.Căcipentrupăcătoşi
M-amrăstignitşipreacurateleMelepălmipentrudânşiile-amîntins,cacelce
vavoisăsemântuiască,săalergeşisăsemântuiască.Delanimeninumă
întorc,penimeninualung,măcardevagreşidenenumărateoriîntr-ozişide
totatâteaorivavenicătreMine,nuvaieşiafarăscârbit.Căcinuamvenitsă
chempeceidrepţi,cipeceipăcătoşilapocăinţă.Şiauzindu-seglasulacesta,
diavolulstatremurândşineputândsăfugă.Apoiiarăşis-afăcutglas,zicând:
ascultă,amăgitorule,pentrucezicicăsuntnedrept?CăciEucutoţisuntdrept.
Înceeaceaflupecineva,înaceeaîljudec.Iatădeci,peacestal-amaflatstând
înainteapicioarelorMeleşibiruitorpestetinearătându-se.Îlvoiluaşi-ivoi
mântuisufletul,fiindcăn-adeznădăjduitdemântuire.Iartuvezicinstealuişi
crapădezavistieşiruşinează-te.Fratelestândcufaţaînjosşitânguindu-se,
şi-adatduhul.Şiîndatăurgiemare,cafoculacăzutpestesatanaşil-amistuit.
Deaicisăcunoaştem,fraţilor,milostivireaşiiubireadeoameniceanemăsurată
aluiDumnezeuşiniciodatăsănudeznădăjduimdemântuireanoastră.

 

3.Altfrate,iarăşi,dupăces-apocăit,s-aliniştit.Dars-aîntâmplatcăelîndată
s-alovitde-opiatrăşişi-arănitpiciorulşidinacearanăacursatâtasânge
încâtaleşinatşişi-adatsufletul.Apoiauvenitdraciisă-iiasufletul.Darle-au
zisîngerii:căutaţilaaceapiatrăşivedeţisângelelui,pecarel-avărsatpentru
Domnul.Aceastazicândîngerii,is-aizbăvitsufletul.

 

4.Launfratecarecăzuseînpăcat,s-aarătatsatanaşii-azis:nueşticreştin?
Iarfratelei-arăspuns:oricesunt,totsuntmaibundecâttine.Iarsatanaiarăşia
zis:îţispunţie,căteducilachinuri.Şiazisfratele:nueştitujudecătorulmeu,
niciDumnezeulmeu.Şinimicisprăvindsatana,s-adus,întimpcefrateles-a
pocăitînaintealuiDumnezeuînchipcuratşis-afăcutiscusit.
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5.Unfratefiindstăpânitdemâhnire,l-aîntrebatpeunbătrân:cevoiface,
că-mizicgândurilecăfărădevremem-amlepădatdelumeşinupotsămă
mântuiesc.Şii-arăspunsbătrânul:deşinuputem săintrăm înPământul
Făgăduinţei,maidefolosneestesănerămânăoaseleînpustie,decâtsăne
întoarcemînEgipt.

 

6.Altfratel-aîntrebatpeacelaşibătrân,zicând:părinte,cevreasăînţeleagă
prooroculcândzice:nuestemântuireînDumnezeullui?Şii-azisbătrânul:
vreasăînţeleagăgânduriledeznădăjduirii,carevindeladracilacelcegreşeşte
şi-izic:deacumnumaigăseştimântuireînDumnezeu,şiseispitescsă-l
arunceîndeznădejde.Cuaceştiatrebuiesăselupte,zicând:Domnuleste
scăpareameaşiElvascoatedincursăpicioarelemele.

 

7.Unfratel-aîntrebatpeunbâtrân,zicând:desevaîntâmplacineva,din
lucrareadiavolului,săcadăîncurvie,ceseîntâmplăcuceices-ausmintit?Şia
povestitbătrânul,zicând:undiaconeravestitîntr-ochinovieaEgiptului,iarun
omdincetatefiindizgonitdejudecătoravenitcutoatăcasasalaaceachinovie.
Şidinispitadiavolului,acăzutdiaconulcuofemeiedinceleceveniserăcu
omulşiafăcuttuturorruşine,fiindcăs-acunoscutlucrul.Iarels-aduslaun
bătrânpreţuitalsăuşii-avestitceeaces-aîntâmplat.Şiaveabătrânul
înăuntrulchilieisaleoascunzătoare,pecareoştiaşidiaconul.Şil-arugatsă
intreacolosăseîngroapecaşideviu,neştiindnimenialtulceeacesefăcuse,
numaibătrânulacela.Şis-aplecatbătrânul.Deciintrânddiaconulîn
întunericulacela,s-apocăitînaintealuiDumnezeu,plângându-şipăcatul
totdeaunaşinehrănindu-sedecâtcupâine,şicuapă,pecareiledabătrânulla
ovreme.Apoitrecânduntimp,n-acrescutaparâuluicadeobicei.Şitoţi
făcândlitanie,şirugându-seluiDumnezeucudeadinsul,s-adescoperitunuia
dinsfinţi,cădenuvavenicutarediacon,careesteascunslacutaremonah,apa
râuluinucreşte.Acelaprimindrăspunsul,apovestittuturorceleceis-aufăcut
luicunoscutedelaDumnezeu.Şiauzindceidefaţăs-auminunatşivenindl-au
scosdinloculîncareeraascunssilindu-lsăseroage.Şirugându-se,îndatăa
crescutapa.Astfelceices-ausmintitmaiînainte,cumultmaimults-aufolosit
depocăinţaluişiL-auproslăvitpeDumnezeu.
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8.Unfrates-aluptatdedraculcurvieişis-aîntâmplatsătreacăprintr-unsatal
Egiptuluiundeavăzutofemeiefrumoasă,careerafatapreotuluielinilor.
Văzând-o,s-arănitcudânsa.Apoimergândazistatăluiei:dă-mi-odesoţie!Iar
elrăspunzând,i-azis:nupotsăţi-odau,denumăvoiînştiinţamaiîntâidela
dumnezeulmeu.Şimergândcătredrac,l-aîntrebatzicând:iatăunmonaha
venitşiocerepefiicamea.Oare,săi-odau?Şiarăspunsdracul:întreabă-lpe
eldacăseleapădădeDumnezeullui,debotezşidecinulcălugăresc!Şi
întorcându-seslujitorulpăgâncătrefratele,i-azis:telepezideDumnezeultău,
debotezşidecinulcălugăresc?Iarels-afăgăduit.Şiîndatăavăzutcăi-aieşit
dingurăunporumbelşiazburatlacer.Decis-adusslujitorulladracşii-aspus:
iată,s-afăgăduit.Atuncii-azisluidracul:nu-idafatadesoţiecăDumnezeullui
nus-adepărtatdeladânsul,ciîncăîlajută.Reîntorcându-sespurcatulslujitor,
i-azisfratelui:nupotsăţi-odaupentrucăDumnezeultăucutineesteşiîncă
îţiajută.Iarfrateleauzinds-aumilitşişi-azis:dacăeu,ticălosuldeatâtea
bunătăţiînvrednicindu-mădelaDumnezeunumaipentrubunătateaLui,m-am
lepădatdeDânsul,debotezşidecinulcălugăresc,iarElîncăîmiajutăşinus-a
depărtatdemine,cumsănufiudatorsăalerglaDomnulşisănădăjduiescîn
bunătateaLuiceanemărginită?Deci,revenindînsine,aieşitînpustieşi
mergândlaunbătrân,i-apovestitacestuiaîntâmplarea.Şii-azisbătrânul:şezi
cumineînpeşteraaceastaşiposteştetreisăptămâni,adicăcâtedouăzileşia
treiazidezleagă.ŞimăvoirugaluiDumnezeuşieupentrutine.Şis-aostenit
bătrânulpentrufrateleşiL-arugatpeDumnezeu,zicând:mărog,Doamne,
dăruieşte-misufletulacestaşiprimeştepocăinţalui.Şil-aascultatpeel
Dumnezeu.Dupăces-aîmplinitosăptămână,avenitbătrânullafrateşil-a
întrebat:văzut-aiceva?Iarelarăspuns:da,am văzutporumbelulsus,la
înălţimeacerului,îndreptulcapuluimeu.Şii-azisbătrânul:iaamintedetineşi
roagă-teluiDumnezeucudeadinsul!Apois-adus.Dupăceatrecutşiadoua
săptămână,amersiarăşibătrânullafrateleşil-aîntrebatzicând:văzut-aiceva?
Şii-arăspuns:amvăzutporumbelulaproapedecapulmeu.Poruncindu-iiarăşi
bătrânulsăfietreazşisăseroage,s-adusdelael.Apoi,dupăces-aîmplinitşi
săptămânaatreia,venindlaelbătrânul,i-azis:nucumvaaivăzutcevamai
mult?Iarelarăspuns:amvăzutporumbelulcăavenitşiastătutdeasupra
capuluimeuşiamîntinsmânasă-lprind,iarelaintratînguramea.Şiauzind
bătrânulamulţumitluiDumnezeu,spunândfratelui:iată,Dumnezeuaprimit
pocăinţata!Deacumiaamintedetine!Iarelazis:deacumvoificutine,
părinteşinumăvoidespărţidetinepânălamoarte.Şiapetrecutdupăaceea
fratelecubătrânulnedespărţiţi.
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9.Spuneaupărinţiidespreunbătrân,căîiziceauluigândurile:lasăastăzică
mâineteveipocăi!Ellerăspundea:nu!Astăzimăvoipocăişimâinefievoialui
Dumnezeu.

 

10.Doifraţidupătrups-aulepădatdelume.UnulşezândînmunteleEleonului,
într-unadinzileaprinzându-setarelainimă,deumilinţăs-apogorâtînSfânta
Cetate.Şimergând lajudecători-amărturisitpăcatelesalespunând:
pedepseşte-mădupăpravilă!Judecătorulminunându-seasocotitînsineşii-a
zisfratelui:cuadevărat,omule,devremecetusinguraimărturisit,nu
îndrăznescsătejudecmaiînaintedeDumnezeu,căcipoatecăElte-aşiiertat.
Şimergândfrateleşi-apusfiarelapicioareşilagâtşis-aîncuiatîntr-ochilie.
Dacămergeacinevaşi-lîntrebacinei-apusacelefiare,răspundea:judecătorul.
Maiînaintedemoartealuicuozi,venindîngerullaelaucăzutfiareledepeel
numaidecât.Adouazivenindslujitorulşiîntrebându-lcinei-adezlegatfiarele
arăspunsfratele:Celcemi-adezlegatpăcatele.Căcimis-aarătatieri
zicându-mi:pentrurăbdareatadezlegatu-s-autoatepăcateletale.Şis-aatins
cudegetuldefiareşiîndatăaucăzut.Acesteazicândfrateledegrabăaadormit.

 

11.Altfrateşedeasingur,aparte,înmânăstireaMonidriilorzicândaceastă
rugăciuneneîncetatcătreDumnezeu:Doamne,numătemdeTine!Pentru
aceasta,trimite-misăgeatădefulger,saualtchin,sauboală,saudrac,caaşa
măcarsufletulmeucelîmpietritsăcapetefrică!Rugându-seiarăşi,zicea:Ştiu
cămulteamgreşitŢie,Stăpâne,şinenumăratesuntgreşelilemele.Pentru
aceeanuîndrăznescsăzicsămăierţi,cidesepoate,pentruîndurărileTale,
iartă-mă!Iardenusepoate,pedepseşte-măaicişinumăpedepsiacolo!Dacăşi
aceastaestecuneputinţă,răsplăteşte-miaiciopartedinchinşiacoloîmifă
maiuşorchinul!Numaisăîncepideacumsămăpedepseşti,însăcumilăşinu
cumâniaTa,Stăpâne.Aşa,unanîntregpocăindu-seşiacesteaculacrimi
fierbinţidintotsufletulcerândşizdrobindu-şitrupulcupostşicupriveghere
şiîncealaltăreapătimireşisufletulsăusmerindu-şi,într-ozistaeljosşi
plângeadupăobicei,taretânguindu-se.Dinmultasupărarei-avenitlui
dormitareşiaadormit.AtunciaapărutdefaţăHristos,zicândcuglasblând:ce
aiomule?Deceplângiaşa?Iarelcunoscându-LpeIisuscineeste,arăspuns
înspăimântat:am greşit,Doamne!Iisusi-azis:scoală-te!Celceplângea
răspunde:nupotStăpâne,denu-miveidamâna.Şiîntinzândmânaşi
apucându-l,Iisus,l-asculat.Darsculându-se,foartetareplângea.I-azisiarăşi
Celces-aarătattotcuglaslinşiblând:deceplângi,omule?Decetemâhneşti?
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Răspuns-afratele:nuvrei,Doamne,săplângşisămămâhnesc,căcicuatâtea
Te-amsupărat,eucelceamdobânditdelaTineatâteabunătăţi?IarAcela
întinzându-şidinnoumânaapus-opecapulfrateluiŞii-azis:deacumnute
maiîntrista,cădevremecetute-aiîntristatpentruMine,număvoimaiscârbi
asuprata!CăcidacăSângeleMeuL-amdatpentrutine,cumultmaivârtosîţi
voidaiertareşiţieşilatotsufletulcaresepocăieştecurat.Venindu-şiînsine
fratele,dinaceavedereşi-aaflatinimaplinădetoatăbucuria.Aşas-a
încredinţatcăafăcutDumnezeumilăcudânsul.Deatunciapetrecuttotdeauna
înmultăsmerenie,mulţumindu-iLui.

 

12.Zis-aunbătrân:deveicădeaînpăcatşiîlveipărăsişiveivenilascârbăşi
pocăinţă,vezisănuînceteziatescârbişiasuspinacătreDomnulpânălaziua
morţiitale,devremeceiarăşi,degrabăveicădeaînaceeaşigroapă.Căci
întristareacătreDumnezeuestezăbalăasufletuluişinu-llasăsăcadă.

 

13.Unfratecăzândînispită,dinîntristareapierdutrânduialacălugărească.Şi
vrândsăpunăînceput,dincauzamâhniriiseoprea,zicându-şi:cândamsămai
fiucum am fostodată?Şipregetând,nuputeasăfacăînceputdelucru
călugăresc.Deaceea,avenitlaunbătrân,şii-apovestitceledespresine.
Auzindbătrânulscârbalui,i-apovestitopildăcaaceasta:unomaveaoţarină
şidinlenealuis-aînţelenitşis-aumplutdespinişideciulini.Iarmaipeurmă
asocotitsăolucreze.Şiazisfiuluisău:mergidecurăţeşteţarina!Fiulsău
mergândsăocureţe,avăzutmulţimeaspinilorşis-aîmpuţinat,zicându-şi:
cândvoiputeasăsmulgeutoateacesteaşisăcurăţescţarina?Şiculcându-se,a
adormit.Apois-adeşteptatşicăutânddinnoulamulţimeaspinilorşi
trândăvindu-se,apetrecutzăcând.Uneoriseculca,alteoriîntorcându-seicişi
colo,cauşaînţâţână,precumziceScriptura,acheltuitfărălucrumultezile.
Dupăacesteaavenittatăllui,săvadăce-afăcut.Şil-agăsitcănimicn-alucrat
şii-azis:pentrucen-ailucratnimicpânăacum?Iareli-aspus:tată,cum
veneamsălucrez,văzândmulţimeaspinilor,măslăbănogeamşidescârbămă
culcamşidormeam.Deaceeanimicn-amlucrat.Atuncii-azisluitatăl:fiule,
atâtacâtţineaşternutultău,făîntoatezilele.Şiaşasporeşte-ţilucrulşinu
slăbi.Iartânărulafăcutaşa.Şiînpuţinăvremeacurăţitţarina.Aşadarşitu
frate,câtepuţinlucreazăşinuteîmpuţina.CăciDumnezeucudarulSăuiarăşi
teaşazălarânduialaceadintâi.Iarfrateleauzind,şezândcurăbdare,făceacum
l-aînvăţatbătrânul.ŞicudarulluiDumnezeuaaflatodihnă.
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14.EraunsihastruprinpărţileIordanului,nevoindu-semulţianişicare,
acoperitdeDumnezeu,nuprimeabântuielidelavrăjmaş,căcideneînvinsera.
Aşadar,pentrutoţiceiceveneauladânsulpentrufolos,eldefăimapesatana
şi-locăra,zicândcănimicnuesteşicănuarenicioputereasupranevoitorilor
denuvaaflapeceiasemenealuispurcaţi,robiţitotdeaunapăcatului,carefără
săsimtăîislăbănogeşte.IaracestealeziceaneştiinddarulCeluidesus,carenu
lasăpesatanasă-lrobească.Şicândis-aapropiatsfârşitul,dupăslobozirealui
Dumnezeu,avenitdiavoluladevăratşii-azis:ceamcutine,părinte?Decemă
ocărăşti?Au,te-amsupăratvreodatăcuceva?Iarelscuipândasupralui,iarăşi
ziceaaceleaşicuvinte:mergiînapoiamea,satano,cănimicnupoţiasupra
robilorluiHristos!Şisatanai-arăspuns:aşa!Aşa!Alţipatruzecideanisă
trăieştişiniciunceasînatâţiaaninuvoiîncercasă-ţipunpiedică.Şiaceasta
zicând,s-afăcutnevăzut.Iarmonahulaînceputîndatăsăseluptecugândurile
şisăzicăînsine:amatâţiaaniticăloşindu-măaici.Şiîncăalţipatruzecideani
voieşteDumnezeucasătrăiesc.Măvoiducedarînlumeşivoivedearudeniile
meleşivoipetrececudânselevreocâţivaanişiiarăşimăvoiîntoarceşimăvoi
apucadenevoinţamea.Deci,socotindelacestea,leîmplineacufaptaşiieşind
afarădinchilie,s-aapucatdedrum.Darnudepartemergândel,iubitorulde
oameni,Dumnezeu,miluindu-lşinevrândaisepierdeostenelilei-atrimisun
îngerspreajutor.Şiîntâmpinându-l,îngeruli-azis:undemergi,părinte?Eli-a
răspuns:încetate.Iarîngerul:întoarce-telachilie.Şiel,venindu-şiînsine,s-a
întorslachiliasaşimaitrăindtreiziles-asăvârşit.

 

15.Zis-aunbătrân:învremeacândlucrez,coborundreauaşipunmoartea
înainteaochilormei,maiînaintedearidicaundreaua.

 

16.Totacestaazis:omulcarearemoarteaînainteaochilor,întotceasul
biruieşteîmpuţinareadesuflet.

 

17.Zis-aunbătrân:latotlucrulpecarevreisă-lfaci,săzici:demăvacerta
Dumnezeuacumcevafi?Vezicerăspundegândul.Şidetevaosândi,lasă-l
îndatăşiaruncălucrulpecare-lţiişiiaaltul,casăainădejdelael.Căcitrebuie
lucrătorulsăfiegataîntotceasulsămeargăpecaleasa.Şilalucrudeveişedea,
chiardeveiumblapedrum,aceastazi-ototdeauna:denevachemaDumnezeu
acum,cumvafi?Şivezice-ţirăspundeconştiinţa.Şigrăbeştedefăoriceîţizice.
Iardevoieştisăcunoştidacăs-afăcutmilăcutine,întreabă-ţiconştiinţa!Şinu
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încetasăfaciaceasta,pânăcesevaîncredinţainimataşiconştiinţaîţivazice:
credemînîndurărileluiDumnezeu,cănegreşitvafacemilăcunoi.Însăia
amintelainimata,nucumvasăspunăacestcuvântdinîndoială.Iardeseva
îndoiîncredinţăpânălaunfirdepăr,departeestedetinemila.

 

18.Zis-aunbătrân:dearfifostcuputinţălavenirealuiHristosdupăÎnvieresă
iasăiarăşisufleteleoamenilordintrupuri,toatălumeaarfimuritdefrică,de
cutremurşidespaimă.Căcicum vasufericinevasăvadăcerurile
deschizându-seşipeDumnezeudescoperindu-secuurgieşicumânieiaroştile
celenenumăratealeputerilorcereştiîmpreunăcuElpogorându-seşitoată
omenirealaunlocadunându-se?Deciacesteapurureasocotindu-le,sătrăim
caceicevremsăstămînainteaunuiastfeldeJudecătorşidivanînfricoşătorşi
sărăspundempentrulucrurilecele-amlucratînviaţă.

 

19.Unbătrâns-aduslaunuldinpărinţiiceşedeauînRaitşii-azis:avvo,când
îlslobozescpefratelecelceşadeîmpreunăcuminelavreoslujbă,mănecăjesc
maitaredacăvazăbovi.Răspuns-aacela:eucândîltrimitpeslujitorulmeu
pentruvreotreabă,şedaproapedeuşăşiprivesc.Şicândîmizicemiegândul:
oarecândvavenifratele?zicşieucătregând:apoidevaapucamaiînaintealt
frate,adicăîngeruldevavenisămăialaDomnul,cevafi?Şiaşa,întoatezilele
şedprivindlauşăpurtândgrija,plângându-mipăcateleşizicând:oare,cefrate
vaapucamaiînainteşivaveni:celdesus,sauceldejos?Şiumilindu-se
bătrânul,s-adusşiţineaaşalucrareaaceluia.

 

20.UnbătrânşedeaînRaitşiaveaacestfeldelucrare:şezândpurureaînchilia
sa,eraîngrijitcumintea,plecatlapământşiclătinându-şicapul,ziceacu
suspin:oarecevafi?Şităceapuţin.Şiiarăşiziceaacelaşicuvânt,făcândlafelşi
lucrândfuniadecoşniţă.Astfelşi-apetrecutzilelesale,îngrijindu-sepentru
ieşireadintrup.

 21.Peunuldinpărinţiîlrugaufraţiisăîncetezeostenelilecelemari.Iarela
răspuns:văspun,fiilor,căAvraamaresăsecăiască,văzânddarurilecelemari,
pentrucănus-anevoitmaimult.
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22.Unbătrâns-adusodatăîntr-ocetatesă-şivândăvaseleşidupăîntâmplare
aşezutlapoartaunuibogat,carestăteasămoară.Şişezând,luaaminteşi
vedeaniştebărbaţinegri,plinidefrică,călăripecainegri,şiavândînmâinile
lortobedefoc.Ajungândlapoartă,aulăsatcaiiafară,iareiauintratînăuntru
şivăzându-ibolnavul,astrigatcuglasmare:Doamne,miluieşte-măşiîmiajută!
Auzisluiaceia:acumcândaapussoarele,ţi-aiadusamintedeDumnezeu?
Pentruce,cândstrăluceaziua,nuL-aicăutat?Acumnumaiainădejdede
mântuire,nicimângâiere.Şiaşa,cusilasmulgându-isufletul,s-audus.

 

23.Povestit-aunbătrân,căeraofecioarăbătrână,foartesporităînfricalui
Dumnezeu,careîntrebatăfiinddemine,pentrupricinadepărtăriisaledelume,
apovestitaşa:eu,o,minunatule,copilăfiind,aveamuntatăfoarteblândşi
liniştitcuobiceiul,darbolnavşineputincioscutrupul,încâtceamaimultă
vremeavieţiiluiocheltuiazăcândpepat.Şiaşatrăia,încâtabiararşicândva
seîntâlneacucineva.Culucrulpământuluiseîndeletniceacândseîntâmplade
erasănătosşiacoloviaţapetrecându-şiroadeleleaduceaîncasăşiatâtatăcere
avea,încâtsepăreacelorcenu-lştiau,căarfimut.Însămaicaeracutotul
împotrivatatălui.Eaiscodeaşicelepestepatrianoastrăşiatâteradelimbută
cutoţi,încâtniciodatănuovedeam câtuşidepuţintăcând,ciuneori
certându-se,iaralteorigrăindlucrurinecuviincioaseşifărărânduială.Chiarşi
debeţiicubărbaţidesfrânaţimaimultpetreceaşicaocurvăeramult
cheltuitoareşirăuocârmuiaceledincasă,încâtaveriledeşinueraupuţine,nu
eraucuputinţăaneajunge.Căcieiiseîncredinţasedelatatălmeuiconomia
celordincasă.Şiaşavieţuindea,nuis-aîntâmplatvreodatăvreoboală
trupească,nuasimţitvreodurerecâtdemică,ciîntoatăviaţaeierasănătoasă
cutrupulşiîntreagă.Decitopindu-setatăldeîndelungatăboală,s-aîntâmplat
deamuritşiîndatăs-apornitaerulşis-aufăcuttuneteşifulgeredeseşiploaie
atâtdemultăşiaşadenecurmatăsepogoradesus,încâtnicipuţinmăcaraieşi
noidincasănuputeampânălatreizile,timpîncareşitatălstaneîngropatîn
casă.Iaroameniisatuluivăzândaceastamultegrăiauasuprarăposatului
zicând:cuadevăratvrăjmaşalluiDumnezeuafostacesta.Pentruaceastanici
nuîllasăsăseîngroape.Însănoi,casănuseîmputătrupulînăuntruşisăne
facăneumblatăcasa,scoţându-lafară,deşiploaiaerafoartemare,cumam
pututl-amîngropat.Iarmama,luândmaimultăslobozenie,maifărăderuşine
s-adatladesfrânareşifăcândcasaderuşine,cheltuiaavereaîndesfătări,încât
maidetoateeramlipsiţi.Dupămultăvreme,sosindu-imoartea,aşaîngropare
adobândit,încâtsepăreacăşiaerulajutalaîngropareaei.Deci,după
îngropareamamei,eutrecânddevârstacopilăreascăşipofteletrupului
sculându-seasupră-mişizădărnicindu-mă,într-osearămi-avenitosocoteală:
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oareviaţatatăluimeusăalegşiînblândeţe,cinsteşipăziresăvieţuiesc?Dar
acelaniciunbinenuadobândit,aşapetrecând,citotdeaunadebolişide
necazuritopindu-se,s-adusdeaici,nicicaceilalţioameniputândfiîngropat.
Deci,dei-arfiplăcutluiDumnezeuaceastăpetrecere,pentruceapătimit
atâtearele?Darviaţamameicareera?Oarenupurureapetreceaîndesfrânări
şidezmierdări,şis-adusdinviaţaaceastasănătoasăşifărăniciopătimire?
Aşadar,trebuieşieusăvieţuiesc.Cămaibineesteacredeochilormei,decât
cuvinteloraltora.Dupăceamsocotiteu,ticăloasasăurmezurmelemaicii,a
sositnoapteaşieuadormind,avenitasuprameaunbărbatmarelatrupşi
înfricoşatlavedereşicăutândspreminesălbaticşicumânie,măîntrebacu
glasaspruzicând:spune-mi,caresuntgândurileinimiitale?Şicutotul
înspăimântatăfiind,nicinuîndrăzneamacăutaladânsul.Iaracelaiarăşi,cu
glasgroaznicagrăit:vesteşte-mimie,caresuntsocoteliletale?Şivăzându-mă
cădefricăeramcutotulslăbănogităşidinminţiieşită,îmiaduceamamintede
toatecâtecugetamînminteamea.Darvenindu-miînfire,nuputeamsăle
tăgăduiesc,cisprerugămintem-amîntorsşimărugam,sămăînvrednicească
deiertare.Iarelluându-mă,mi-azis:vinosăvezipetatăltăuşipemamataşi
dupăaceea,oricareviaţăveivoi,alege-ţi!Aşadar,scoţându-măm-adusîntr-un
locşesculivadă,încareeraupomidemultefeluri,carebiruiescdescrierea
frumuseţii,încărcaţicutotfelulderoade.Acoloîmpreunăcuelumblândeu,
m-aîntâlnittatălmeuşicuprinzându-măm-asărutat,numindu-măfiicădorită,
iareuîmbrăţişându-l,îlrugamsăpetrecîmpreunăcudânsul.Elînsăazis:
acumnuestecuputinţăsăsefacăaceasta.Dardeveiurmaurmelemele,nu
dupămultăvremeveiveniaici.Euîncămairugându-măsărămânîmpreunăcu
el,m-atrasîngeruldemână,zicându-mi:vinosăvezişipemamata,casă
cunoştidinlucruri,lacareviaţaestedefolossătepleci.Ducându-mălaocasă
foarteîntunecoasă,plinădescrâşnireşidetulburare,mi-aarătatuncuptor
arzândcufocşivâlvâindşipecâţivacumplitstândlângăcuptor.Iareucăutând
încuptor,ovădpemamameapânălagâtafundatăînfocşimulţime
nenumăratădeviermidintoatepărţilemâncând-o,iareadeusturime
scrâşnindcudinţiişiclănţănind.Văzându-măşieapemine,plângândmă
chema:vaimie,fiicamea,pentrudurerilecelenesuferite!Vaimie,pentru
muncilecelefărădesfârşit!Vaimieticăloasei,căpentrupuţinădezmierdare,
cechinurimi-ampricinuit!Vaimie,ticăloasei,căînloculdezmierdărilorcelor
vremelnice,veşnicmăchinui!Miluieşte-mă,fiicamea,pemine,maicata,căard
şimătopesc!Adu-ţiamintedehranacareaidobânditdelamine,şimă
miluieşte,şi-midămânaşimăscoatedeaici!Iareu,lepădându-mădeacei
cumpliţi,carestăteauaproape,fărăamăapropiamamaiarăşiculacrimistriga:
fiicamea,ajută-măşinutrececuvedereatânguirilemaiciitale,nutrececu
vedereapeceacareaşacumplitîngheenafoculuisechinuieşideviermelecel
neadormitesteroasă!Iareu,milostivindu-măcusufletuldedânsa,amîntins
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mânasăotrag.Foculînsă,atingându-sepuţindemânamea,mareusturimeam
simţitşiam începutaurlaşiasuspinacuplâns.Ceiceerauîncasă,
deşteptându-sedevaieteşisculându-seşiaprinzândfocul,alergaulamineşi
măîntrebauadeseoridepricinavaietelor.Euînsine-mivenind,celeceam
văzutle-ampovestitlorşideatunciamurmatvieţiitatăluişimărogsă-l
dobândescpeelşiparteaceaîmpreunăcudânsul,încredinţându-măcudarul
luiDumnezeu,cefeldecinsteşislavăsuntgătitecelorcealegavieţuicu
dreptateşiînbunăcredinţă.Deasemenea,cefeldemunciprimescceiceîşi
cheltuiescviaţaînpofteşidezmierdări.

 

24.Odatădoifraţis-auhotărâtşis-aufăcutcălugări.Dupăceauisprăvit
faptelecelebune,ausocotitsă-şizideascăchiliidepărtateşifiecaredineis-a
dusdeosebipentrulinişte.Mulţianinus-auvăzutunulcualtul,pentrucănu
ieşeaudinchilii.S-aîntâmplatînsăcaunuldintredânşiisăsebolnăveascăşiau
venitpărinţiisă-lcercetezeşil-auvăzutuneoriuimindu-se,alteoritrezindu-se.
Şil-auîntrebatzicând:ceaivăzut?Iarelle-azis:îngeriiluiDumnezeui-am
văzutvenind.Eim-auluatpemineşipefratelemeuşine-auduslacerşine-au
întâmpinatputerilecelepotrivnice,nenumărateşiînfricoşatelavedereşimult
ostenindu-seele,n-aupututasupranoastră.Dupăcele-amtrecut,auînceputa
striga:mareîndrăznealăestecurăţenia.Acesteazicândfratele,aadormit.Iar
părinţiivăzând,autrimisunfratesăvesteascăfrateluisăucăaadormit.
Mergândeil-auaflatșipeelaşa.Şis-auminunattoţislăvindpeDumnezeu.

CAPITOLULXX

PENTRULEPĂDAREADELUMEŞICELCESELEAPĂDĂDELUME
TREBUIE SĂ SE ÎNSTRĂINEZE.CARE ESTE ÎNSTRĂINAREA CEA
ADEVĂRATĂ

1.Zis-aunbătrân:deştiemonahulvreunloccarearesporireşipentru
trebuinţeletrupuluinuseduceacolo,unulcaacestanucredecăeste
Dumnezeu.
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2.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânzicând:cum,părinte,neamulnostrunu
poatesăştienevoinţapărinţilor?Şiarăspunsbătrânul:pentrucănu-Liubeşte
peDumnezeu,nicinufugedeoameni,nicinuurăştematerialumii.Laomulce
fugedeoamenişidematerie,delasineîivinepocăinţăşinevoinţa.Căci
precumcelcevoieştesăstingăfoculcares-aaprinsînholdasa,denuvaapuca
maiînaintesătaieparteaceadinfaţafocului,nupoatesă-lstingă,aşaşiomul,
denusevaducelalocundecuostenealăsă-şiaflepâineasa,nupoatesă
dobândeascănevoinţa.Căcisufletuldenuvavedea,nuvapoftidegrabă.

 

3.Unfratel-aîntrebatpeunbătrânzicând:careestelucrulînstrăinării?Şii-a
răspunsbătrânul:ştiuunfrateînstrăinat,cares-aaflatlabisericăşi
întâmplătors-afăcutagapăşiaşezutsămănâncecufraţiilamasă.Iarunula
zis:cinel-aopritpeacesta?Şii-auspusfratelui:scoală-te,şidu-teafară!Şiel
sculându-se,aieşit,iaralţiimâhnindu-ses-audusşil-auadusînăuntru.După
aceeal-auîntrebat:oare,ceesteîninimata,căaifostscosafarăşiiarăşiaifost
adusînăuntru?Iarelle-arăspuns:m-amgânditîninimamea,căsuntîntocmai
cauncâinecare,cândestealungatseduceşicândestechemat,vine.

 

4.Povestit-aunuldinpărinţi:eraudoifraţiaproapedeel,unulstrăinşialtul
cunoscut.Şicelstrăinerapuţinmailenevos,iarcelcunoscutfoarteosârduitor.
Şis-aîntâmplatdeamuritmaiînaintecelstrăin.Bătrânulfiindvăzătorcu
mintea,avăzutmulţimedeîngeri,cumîipovăţuiausufletul.Şidacăauajunsla
cerşieraaproapesăintre,s-afăcutcercetarepentrudânsulşiavenitglasde
suszicând:văditestecăerapuţintrândav,darpentruînstrăinarealui,
deschideţi-i!Apoiaadormitşicelcunoscut,adicăceldelocşiînvremeamorţii
auvenittoaterudeniilelui.Şiavăzutbătrânul,cănuesteniciunîngernicăieri
şis-aminunat.Atunci,acăzutcufaţalapământînaintealuiDumnezeuzicând:
Doamne,cum celstrăinfiindtrândav,adobânditastfeldeslavă,iar
osârduitorulacestanus-aînvrednicitdenimicdeacestfel?Şii-avenitglas
cătreel,zicând:osârduitorulcânderasămoară,adeschisochiisăişişi-avăzut
rudeniileplângândşiis-amângâiatsufletul.Darcelstrăin,deşieratrândav,pe
nimenidintreaisăin-avăzutşisuspinândaplânsiarDumnezeul-amângâiat
peel.
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5.Unfrateînstrăinându-se,l-aîntrebatpeunbătrân:vreausămăduclaale
mele.Şii-azisluibătrânul:aceastas-oştii,frate,căveninddinlumeaici,aveai
peDomnulcaretepovăţuia.Dardeteveiîntoarce,nu-Lveimaiavea.

 

6.Unfratecereabinecuvântaredelaunbătrân,silindu-sesămeargăîncetate.
Iarbătrânulaziscătreel:nutesilisămergiîncetate,cisileşte-tesăfugide
cetateşiaşateveimântui.

 

7.Doifraţitrupeştis-audussălocuiascăîntr-omănăstire,dintrecareunul
pustnic,iarcelălatcuascultareaşioriceîizicealuipărintele,fărăiscodirefăcea.
Astfel,îiziceademulteori:mănâncădedimineaţă,şimânca.Şiiarăşi:nu
mâncapânăsearaşinumâncaşialteleasemenea.Oriceîiporuncea,cubucurie
împlinea.Pentruascultarealui,eraslăvitdetoţiînmânăstire.Frateleluiînsă,
pustnicul,zavistuindu-l,azisîntrusine:să-lîncercepeeldeareascultare.Şi
mergândlapărintele,i-azis:trimite-lpefrateleîmpreunăcumine,sămergem
pentruotrebuinţă.Şil-aslobozitpeelavva.Deci,dupăceauveniteilarâu,în
careeramulţimemultădecrocodili,azisfrateluipustnicul:pogoară-teînrâu
şitreci.Şis-apogorâtşivenindcrocodiliiîilingeautrupulşinul-auvătămat.
Iarpustniculvăzândi-azis:ieşidinrâu,şiaieşitnevătămat.Aşa,călătorindei
augăsituntrup,aruncatpecale.Şiazispustnicul:deamfiavutvreohaină
vecheamfipuspestedânsul.Răspuns-afratele:maivârtossănerugăm,poate
vaînvia.Şiaustatlarugăciuneşirugându-seeiaînviatmortul.Şisemândrea
pustniculzicând:pentrupustniciameaaînviatmortul.IarDumnezeua
descoperitpărinteluimânăstiriitoate.Şiîntorcându-seei,azispărintelecătre
pustnic:fiindcăl-aiispititaşapefrateletăularâu,pentruascultarealuiaînviat
mortul.

 

8.Zis-aunbătrân:deşis-auostenitaicisfinţii,auluatdeacumşiparteala
odihnă.Aceastaoziceapentrucăerauslobozidegrijalumii.

 

9.Zis-aunbătrân:monahulcelcaredupăces-alepădatdelume,sedăpesine
iarăşilarăspândireaşiostenealaacesteiticăloasevieţi,laadaşialua,este
asemeneacuunsăracticălosşilipsitdehranaceadenevoie.Cuaceasta
neaflândcumsăsehrăneascăşisăseîmbrace,dinmultaleneviresedalasomn
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şisevedeaînvisbogat,dezbrăcatdehaineleceleîntinateşiîmbrăcatînhaine
străluciteşidebucuriedeşteptându-se,aflăsărăciaceadefaţă.Aşaşimonahul
carenusetrezeşte,ciîşicheltuiezileleînrăspândire,batjocoritestedegânduri
şiînşelatdedraciicareîşibatjocdeel.EiîipunînmintecăpentruDumnezeu
esterăspândireaşiostenealaluişipentruaceastavaaveaplată;unulcaacesta
înceasuldepărtăriisufletuluidetrup,seaflăpesinegol,săracşilipsitdetoată
faptabună.Abiaatuncivaînţelegedecâtebunătăţipricinuitoareestetrezviaşi
luarea-amintedesine,şidecâtemunciesteaducătoarerăspândireavieţii
acesteia.

 

10.Zis-aunbătrân:maibineestealocuicutreicaresetemdeDomnuldecât
cumulţicarenuaufricădeDumnezeu.Căciînzilelecelemaidepeurmăla
chinovii,dintr-osutăabiadesevoraflacâţivacaresemântuiesc.Iarîntre
cincizecinuştiudesevorafla.Căcitoţisevorabate,iubindmesele,îmbuibarea
pânteceluişiiubireadeargint.Aşadar,mulţisuntchemaţi,darpuţinialeşi.

 

11.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:devoivedeapevreuniidinceicepetrec
cuminecăseîntorclalume,cumpotsămăsmintesc?Şii-arăspunsbătrânul:
trebuiesăieiamintelacâiniicarevâneazăiepurii:precumacolounuldincâini
văzândiepurii,aleargăneoprindu-sepânăîlvaajunge,pecândceilalţinupe
iepure,cinumaipecâinelecealeargăvăzându-laleargăşieipânălaunloc.Pe
urmă,înţelegândseîntorcînapoi.Însăcelceavăzutiepurelealeargădupăelşi
nuînceteazădinalergarepânăceîlvaajunge.Elnucautălaceices-auîntors
înapoi,nicinusesperiedeprăpăstiişidemărăcini.Cinumailaacelacăutând,
dupăcarealeargă.Aşaşicelce-LcautăpeStăpânulIisusHristosşisesileşte
să-Lajungă,laCruceneîncetatluândaminte,toateletrececuvedereaşi
păşeştepestesmintelilepecareleîntâmpină,pânăvaajungepeCelrăstignit
şi-Lvaapucaviuşiaşteptându-lpealergător.

 

12.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cumceicevieţuiescînlume,trecândcu
vedereapostulşidefăimândrugăciunea,depărtându-sedeprivegherişide
toatămâncareasăturându-seşidupăpoftelelorfăcânddeadaşialua,între
dânşiimâncându-seşiînjurăminteceamaimareparteazileicheltuind-o,nu
cad,nicinuziccăaugreşit,şinicidelaÎmpărtăşanienusedepărtează?Iarnoi
monahiide-apururisuntemînposturişiînprivegheri,laculcatulpejosşila
mâncareauscatăpironiţi,detoatătrupeascaodihnălipsiţi,plângem,necăimşi
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zicem căne-am prăpăditşisuntem vinovaţidegheenă.Atuncibătrânul
suspinând,azis:frate,nucadmirenii.Dupăceaucăzutcucăderestraşnicăşi
cumplită,nusepotscula,nicin-auundesăcadă,căciîncădereaceadintâi
petrecândeipentrumultăneştiinţă,nicinuştiucăaucăzut.Şicegrijăare
diavolulsă se lupte cu ceice totdeauna zac?Iarmonahiiarătaţi,
împotrivindu-sevrăjmaşului,de-apururiseluptăcusatana.Pentruaceeaşi
biruiescuneori,iaralteorisuntbiruiţiŞinuînceteazăsăcadăşisăsescoale,să
necăjeascăşisăfienecăjiţi,săloveascăşisăfieloviţi,pânăcecudarullui
Dumnezeuîlvorbiruişislabşineputinciospentrudânşiiîlvorface.Abia
atuncidesăvârşitîmpăcându-secuDumnezeuşidobândindalinareaşibucuria
Luiînăuntrullor,totdeaunaseodihnesc.

 

13.Zis-aunbătrân:unfrateeraispititdeungânddenouăanişidinevlaviese
osândeazicând:mi-ampierdutsufletul.Şiaceastaoziceafiindcăsesocoteape
sinepricinuitoralispitei.Maipeurmăîngreuindu-seşideznădăjduindu-se,
precumnusecuveneademântuireasa,azis:măvoiduceînlume,devremece
m-amprăpădit.Iardupăceadatsăseducă,i-avenitunglaspecale,zicând:cei
nouăani,încareaifostispitit,cununiţi-aupricinuitţie.Pentruaceea,
întoarce-telalocultăuşiteveiuşuradegânduri.Şiîntorcându-sefrateleaaflat
odihnă.Deundeînţelegemcărăzboaielepricinuiesccununile.

 

14.Zis-aunbătrân:laînceputullepădăriimonahuluidelumenuseslobod
draciisă-lispiteascăpeomcusilnicie,canuspăimântându-sedelucrusăse
întoarcălalumedegrabă.Iardacăvasporicuvremeaşiculucrulmonahul,
atunciseslobodasupră-irăzboaielepoftelortrupeştişialecelorlalte
dezmierdări,poateşialmâniei,alurâciuniişialcelorlaltepatimi.Atunciare
nevoieomulsăsesmereascăşisăplângă,osândindu-seşiprihănindu-senumai
pesine.Şiaşa,prinispiteseînvaţărăbdareaiscusităşidreaptasocoteală,apoi
aleargălaDumnezeuculacrimi.Iaruniitulburându-sedelucrulacestaşi
îngreuindu-sedescârbănesuferită,aucăzutînadânculdeznădăjduiriişis-au
întorsiarăşicuinimaînlume,iaruniişicutrupul.Noiînsăfraţilor,niciodatăsă
nudeznădăjduimsausăneîmpuţinăm,civitejeşteşicuîndelungărăbdaresă
suferimispitele,mulţumindluiDumnezeupentrutoatecâteniseîntâmplă
nouă.Căcimulţumirea către Dumnezeu risipeşte toate meşteşugurile
vrăjmaşului.

 



367

15.Zis-aunbătrân:dacăatuncicândfacemnoicelereleneiartăDumnezeu,
îndelungrăbdând,oarenumultmaimultnevaajutanouăcândvomvoisă
facemcelebune?

 

16.AuvenitodatăşaptefraţidinAlexandria,laavvaMacarie,ispitindu-lşii-au
zis:spune-nenouă,părinte,cumsănemântuim?Iarbătrânulsuspinândle-a
zis:o,fraţilor,fiecaredinnoiştiecumsăsemântuiască,darnuvremsăne
mântuim.Atuncieiauziscătredânsul:multdorimsănemântuim,darnune
lasăgândurilecelerele.Cevomface?Iarbătrânulle-arăspuns:desunteţi
monahi(adicăsinguratici),cecăutaţicumirenii,saupentrucevăduceţiunde
petrecmirenii?Ceices-aulepădatdelumeşis-auîmbrăcatîncinulcelsfânt
darpetrecîntremireni,seamăgesc.Căci,înzadarleestetoatăostenealaşi
departesuntdefricaluiDumnezeu.Delamireannimicnudobândim,decât
odihnătrupească.Şiundeesteodihnătrupească,acolofricaluiDumnezeunu
poatelocuişimaialesînmonah.Monahulpentruaceastasecheamămonah,
adicăsinguratic,pentrucănoapteaşiziuavorbeştecuDumnezeuşicugetă
numaicelecesuntaleLui,nimicavândpepământ.Iarmonahulcelcepetrece
cumireniişizăboveştecudânşiivreodatămaimultdecâtozi,saucelmult
două,şiastapentrutrebuinţaceadenevoieşipentrucănupoatesătrăiască
altfel,(adicăsă-şivândălucrulmâinilorsaleşisăcumperecelespretrebuinţa
sa)trebuiesăseîntoarcădegrabăşisăseîntoarcăînaintealuiDumnezeucurat,
pentruaceleunasaudouăzilepecarele-afăcutînlumepentrunevoiafirii.
Deci,celcenufaceaşa,ciadeseorimergelamireni,nesilindu-lvreonevoie,sau
zăboveşteîmpreunăcuei,nuestecuadevăratmonah,nicinusevafolosi
cândva,cinecazurivadobândidinpetrecereacumirenii.Laînceput,cândse
apropiedeei,îşiînfrâneazălimba,posteşteşisesmereştepânăcesevaface
cunoscutşi-ivaieşivesteacumcăcutaremonahesterobulluiDumnezeu.
Îndatăsatanapuneînminteamirenilorsă-iaducătoatătrebuinţadevinşide
untdelemn,deaurşidetotfelul,zicânddespredânsul:Sfântul!Sfântul!Iarel
auzindcuvântulacela,setrufeşteşiîncepesăşadăcuei,mâncândşibând,
odihnindu-seşilacântareadepsalmisculându-seundeîşiînălţaglasulcasă
zicămireniicăcutaremonahcântăşiprivegheazăşisă-llaude.Primindlaude,
maimultsetrufeşteşiseînalţă.Astfelpleacădelaelcutotulsmerenia.Deci,de
îivazicecinevavreuncuvântaspru,elrăspundemaiaspru.Şiaşamânia
ajutorându-sedeslavadeşartă,creşteînel.Încăşipoftamaitareseaprindeîn
elvăzândadeseorifemeişicopiisauauzindcuvintelumeşti.Pentruaceeaşi
preacurveşteîntoatezileleşinusimte,căcisezice:totcelcecautălafemeie
spreaopoftiapreacurvitcueaîninimasa.Semaiispiteştesăadunecelede
trebuinţăpestean,pentrusineşipentruceicevinlael,dupăcareleîndoieşte



368

spremaimultăpărutăodihnăacelorcevinlael.Şidinaceastăpricinăadună
aurşiargint.Decinuînceteazăaadăugalarăutăţilesale,pânăcedraciiîlvor
amăgidesăvârşit,depărtându-ldelaDumnezeuşiaruncându-lînprăpastia
iubiriideargint.Căciiubireadeargintesterădăcinăatuturorrăutăţilor,
precumazisapostolul.Şipecâtestedeparteceruldepământ,atâtdedeparte
estedeslavaluiDumnezeumonahulceliubitordeargint.Şinuesterăutate
maipresusdecâtrăutateamonahuluiiubitordeargint.Monahulcelce
întâmpinăvorbelumeşti,aretrebuinţădemulterugăciunialesfinţilorpărinţi
căcidenuvorputeacevapuţinsă-lfoloseascăpeel,caaceluicesearuncăpe
sinelamoarte,cineîlvaajuta?Nuiubiţilumea,nicicelecesuntînlume!De
iubeştecinevalumea,dragostealuiDumnezeunuestecuel.ŞiIacov,fratele
Domnuluigrăieşte:deseparecinevacăesteprietenlumii,vrăjmaşlui
Dumnezeuseface,căcidragostealumiiacesteiaestevrajbăcătreDumnezeu.
Deci,săfugimfraţilor,delume,precumfugecinevadeşarpe,căcelceeste
muşcatdeşarpe,saumoare,sauabiasefacesănătos.Defolosneestenouăsă
avemunrăzboiiarnumulteşinenumărate.Spuneţi,fraţilor,părinţiinoştri
undeaudobânditfaptaceabună?Înlumesauînpustie?Ştimcăînpustiacea
neumblatădemireni.Iarnoidesuntemînlume,cumvomputeasădobândim
faptaceabună?Căcidenuvomflămânzişinuvomînsetaşinuvompătimide
frigşidenunevomdepărtademateriilelumiişinuvommurivoilortrupului,
cumvomfiviicusufletul?CumvomdobândiÎmpărăţiaCerurilor?Ostaşulde
nuvaluptaînrăzboişisăbiruie(dupăcarevaluaşibani),nuseînvredniceşte
decinste.Iarnoi,mâncândşibândşiîntremirenipetrecând,întrecareamfost
şimaiînainte,cumnevomînvrednicideÎmpărăţiaCerurilor?Monahulcelce
areaur,argint,saumaterie,nucredecăpoateDumnezeusă-lhrănească,Celce
hrăneşteşifiareleşipeştiimării.Şidacănupoatesănedeanouăpâine,nici
ÎmpărăţiaLuinupoatesăne-odea.Aşadar,laceneostenim?Spuneţi-mi
fraţilor!Îngeriiîncer,aurşiargintgrămădescsauslavaluiDumnezeu?Şinoi,
pentrucene-amlepădatdelume?Caiarăşibanişimateriesăadunăm,sausă
nefacemîngeri?Oarenuştiţicăceatacareacăzutdincerseîmplineştecu
monahi?Căciaceastaînseamnăchipulnostruîngeresc,dupăcumzictoţi.

 

17.Zis-aunbătrân:trebuiesăfugimdetoţiceicelucreazăfărădelegea,chiar
prietenisaurudedenevorfi,dregătoriepreoţeascăsauîmpărăteascădevor
avea.Căcidepărtareadelaceicelucreazăfărădelegeanedăruieştenouă
dragosteaşiîndrăznealacătreDumnezeu.
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18.Totaceastaazis:nuestedefolossăselipeascăcinevadecălcătoriidelege,
niciînbiserică,niciîntârg,nicilaaltlucru,citrebuiesăsedepărtezede
prietenialor.Totcălcătoruldelegeestevrednicsăfieocolit,fiindpărtaş
munciiceleiveşnice.

CAPITOLULXXI

NUSECUVINECACINEVASĂSEMUTELESNE,CĂCIPĂRINŢIINICIDIN
CHILIENUSESTRĂMUTAUCUÎNLESNIRE

1.Zis-aunbătrân:dacăînloculundeestecinevasevastrăduisăfacăvreun
bineşinuvaputea,sănusocoteascăcăînaltlocvaputeasă-lfacă.

 

2.Unfrateşezândlachinovie,erasupăratdegândurisăsemute.Deci,într-ozi
luândohârtieşişezând,ascrispeeatoatepricinilepentrucareîiziceaului
gândurilesăsemutedinchinovie.Şidupăcele-anumăratpetoate,maipe
urmăs-ascrisşipeelîntrebând:suferitoate?Apoiaadăugat,caşicumarfi
răspuns:aşa,cuadevărat,întrunumeleluiIisusHristos,FiulluiDumnezeu,
sufăr!Şiînvelindhârtia,alegat-olabrâulsău.Deci,cândiseporneavreo
pricinăpentrucareisedarăzboişimaiînaintenăvăleauasupraluigândurile
mutării,mergânddeoparte,luahârtiaşiociteapânăaflaacelcuvânt:întru
numeleluiIisusHristos,FiulluiDumnezeurabd,şiziceacătresine:vezi
ticăloase?Nuvreunuiom,ciluiDumnezeute-aifăgăduit.Şiîndatăseodihnea
şiaşatotdeaunafăceafratele.Cândseiveavreotulburare,petreceanetulburat
şiîncelelaltepricini.Deci,ceilalţifraţicunoscândceeacefăceafrateleşicum
petreceacitindhârtia,întimpceeidemulteorisetulburaudezavistie,din
ispitadiavolului,seporneaucuurâciuniasuprafratelui.Şimergândla
părintelelor,ziceau:frateleacelaestefermecătorşiînbrâuarefermecătorie.
Pentruaceastanoinuputemsăpetrecemîmpreunăcuel.Deci,saupeelsaupe
noi,slobozeşte-nedeaici!Părintele,cunoscândvicleşugulvrăjmaşului,(căci
ştiasmereniaşievlaviafratelui)le-azislor:mergeţidevărugaţişimăvoiruga
şieuşidupătreizilevăvoidarăspuns.Iarnoaptea,cânddormeafratele,
mergândpărinteleîncetişor,i-adezlegatbrâulşicitindhârtia,l-aîncinspeel
iarşis-adus.Dupăceautrecutceletreizile,auvenitfraţiilapărintelepentru
răspuns.Părintele,chemându-lpefrate,i-azis:pentrucesminteştifraţii?Iarel
îndatăcăzândlapământ,azis:amgreşit,iartă-măşivărugaţipentrumine!Şia
zispărintelecătrefraţi:ceaţizisdesprefrateleacesta?Răspunzândei,auzis:
estefermecătorşifermecătorialuiesteînbrâu.Iarpărintele:scoateţi
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fermecătoriilelui.Atuncieis-aupornitsă-idezlegebrâulşinu-ilăsafratele.
Daravvale-aspus:tăiaţi-ibrâul!Şităindu-l,auaflatîntr-însulhârtia,pecare
audat-olaunuldindiaconi,poruncindu-isăstealaunlocînaltşisăocitească,
caşivicleanulcelceasemănataceastăprihană,maimultsăseruşineze.După
ces-aucititceledepehârtieprecumşicuvântulacela:„întrunumeleluiIisus
Hristosrabd“,auzindfraţii,deruşinenuaveaucesăsefacă.Şiaupusmetanie
părinteluilor,zicând:amgreşit!Iarelle-azis:nu-mipuneţimiemetanie,cilui
Dumnezeuşifrateluiasupracăruiaaţiminţit,casăvăierte.Atuncieiaufăcut
aşa.Şii-auzispărintelui:sănerugămluiDumnezeu,casă-iierte!Şis-aurugat
pentrudânşii.

 

3.Zis-aunbătrân:ceivechinudegrabăsemutaudinlocullor,fărănumaicând
liseîntâmplaunadinacestetreilucruri,adică:devaaveacinevavecinscârbit
asupraluidinzavistie,adicăpomenitorderăuşitoatecelesprevindecarealui
făcând,nuvaputeasă-lschimbe.Saudevormergemulţiladânsulşiîivor
aducemultelucruripecaresăleprimeascăşiîlvorslăvipreamult.Saudese
vaîntâmplasăcadăînispitacurviei,locuindadicăfemeipeaproape.Dacă
cinevadinacestetreipricinisevamutadinacellocnuvafimutarealuifărăde
cuvânt.Iaracesteanusepotrivesccelorcepetrecînviaţadeobşte,cicelorce
locuiescsingurişiseliniştesc.

 

4.Ziceaupărinţii:deţisevaîntâmplaispităînloculîncarelocuieşti,sănulaşi
loculînvremeaispitei!Iardenu,oriundeveimergeveiaflaînainteatalucrul
decarefugi.Cirabdăpânăvatreceispita,cafărăsmintealăsăsefacăducerea
taşiînvremeapăciisănupricinuiascădespărţireatavreomâhnirelaceice
locuiescînloculacela.

 

5.Zis-aunbătrân:precumpomulrăsădindu-sedemaimulteorinupoatesă
facăroade,aşaşimonahulmutându-sedinlocînloc,nupoatesăvârşivreo
faptăbună.

 

6.Unfrateşezândînchinovieşisupăratfiinddegândurilemutării,i-avestit
părinteluisău.Daracelai-azis:mergişişeziînchiliata,dându-ţitrupulzălog
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pereteluichilieişisănuieşideacolocutrupul!Iargândullasă-lsăgândească
cevoieşte!

 

7.Zis-aunbătrân:chiliamonahuluiestecuptorulBabilonului,undeceitrei
tineriL-auaflatpeFiulluiDumnezeu.Şistâlpuldenor,deundeDumnezeu
grăiacuMoise.

 

8.Unfrateapetrecutnouăani,luptându-sesăiasădinviaţadeobşteşiîn
fiecareziîşipregăteacojoculsăiasă.Şicândsefăceaseară,ziceaîntrusine:
mâinemăvoiducedeaici.Şidimineaţaîiziceagândului:sănesilimsărăbdăm
şiastăzipentruDomnul!Dupăces-auîmplinitnouăani,aşafăcând,auşurat
Dumnezeutoatăispitadeladânsul.

 

9.Unbătrânşedeaînpustie,departedeapăcaladouăsprezecemile.Şi
mergândîntr-ozisăaducăapă,s-asupăratşiazis:deceestenevoiede
ostenealaaceasta?Voivenişivoipetreceaproapedeapă.Aceastazicând,a
simţitpecinevaveninddupădânsul.Şiîntorcându-se,l-avăzutpecelcevenea
dupăel,căîinumărapaşii.Şil-aîntrebatbătrânul:cineeşti?Iareli-azis:
îngerulDomnuluisuntşisunttrimissănumărpaşiităişisă-ţidauplata.
Aceastaauzindbătrânul,întărindu-secusufletul,s-afăcutmaiosârduitor.Şia
maiadăugatîncăcincimile,adicăalocuitmaiînăuntrulpustiei,departedeapă
şaptesprezecemile.

 

10.Zis-aunbătrân:şedereaceabunaînchilieumplepemonahdetotbinele.

 

11.Zis-atotacesta:datorestemonahul,dacăvreodatăisevaîntâmplavreo
vătămaretrupească,săodefaimeşiprintr-însasă-şicumperelinişteasa.

 

12.Unfrateamerslaunbătrâniscusitşii-azis:pătimesc,părinte.I-arăspuns
bătrânul:şeziînchiliataşiDumnezeuîţivadaţieuşurare!
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13.Unchinoviarhl-aîntrebatpecelîntrusfinţipărintelenostruChiril,
patriarhulAlexandriei:cineestemaimareîntruvieţuire,noiceiceavemfraţi
subnoişicumultechipuripefiecareîlpovăţuimspremântuire,sauceicese
mântuiescnumaipesineînpustie?Răspuns-apatriarhul:întreIlieşiMoisenu
sepoatefacedeosebire,căciamândoiauplăcutluiDumnezeu.

 

14.Zis-aunbătrân:eucredcănuestenedreptDumnezeu,casăiadintemniţă
şisăbageîntemniţă.

 

15.Zis-aunbătrân:spretăcerenevoieşte-te,denimicnupurtagrijă!Iaaminte
decugetareata,culcându-teşisculându-tecufricaluiDumnezeuşide
năvălirilepăgânilornuteveiteme!

 

16.Doiprietenis-aufăcutcălugărişimarenevoinţăşiviaţăînaltăauarătat.
Dars-aîntâmplatdes-afăcutunulîncepătordeviaţădeobşte.Celălalt,
petrecândînsihăstrieşidesăvârşitnevoindu-se,făceamulteşimariminuni.El
vindecaîndrăciţi,tămăduiabolnavişispuneamaiînainteceleceerausăfie.
Deci,chinoviarhulauzindcăprietenulsăus-aînvrednicitdeatâteadaruri,
separându-sedeoamenitreisăptămâni,serugaluiDumnezeucudeadinsul
să-idescopere,cumacelafaceminunişiestecinstitdeDumnezeu,iarelde
nimicdinacesteanus-aînvrednicit.Şis-aarătatluiîngerulDomnului,zicând:
acelaşadesuspinândcătreDumnezeuşiplângândziuaşinoaptea,flămânzind
şiînsetândpentruDomnul.Iartupentrumulteîngrijindu-te,aicercetarea
celormulţişide-ajunsîţiesteţiemângâiereaoamenilor.

 

17.Ziceaunbătrân:nutrebuiecacinevasăpoartegrijădenimic,decâtfricade
Dumnezeu.Căeudeşimăvoifisilitsămăîngrijescdetrebuinţătrupească,
niciodată,maiînaintedevremenuamgânditladânsa.

 

18.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cumtrebuiesăselinişteascăcinevaîn
chilie?Şii-arăspunsbătrânul:sănuaibăpomenireavreunuiomnicidecum,
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cândşadeînchilie.Zis-afratele:şicarelucraretrebuiesăoaibăinimapentru
casăseîndeletniceascăcuea?Zis-abătrânul:aceastaestelucrareacea
desăvârşităamonahului:săiaamintelaDumnezeutotdeaunafărărăspândire.

 

19.Unfrateeralaochinovieşieraînmarenevoinţă.AuzindfraţiidelaSchit
despredânsul,auvenitsă-lvadă,intrândlaloculundeellucra.Atunciel
sculându-se,lis-aînchinatlorşiîntorcându-se,aînceputiarsălucreze.Văzând
fraţiiceeaceafăcut,i-auzis:Ioane,cineţi-apuschipulcălugărescşite-afăcut
călugărşinute-aînvăţatcândvavenilatinevreunfrate,să-lîntâmpini,să-iiei
cojoculşisă-izicisăseroage,sausăşadă?Iarelazis:păcătosulIoannuse
îndeletniceştecuaceasta.

 

20.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cefeldegânduritrebuiesăamîninima
mea?Răspuns-aluibătrânul:toatecâtegândeşteomuldelacerînjos,sunt
deşertăciuni.IarcelcestăruieştelapomenirealuiIisus,acestaînadevăreste.

 

21.Totacestbătrânafostîntrebatcumtrebuiesăfiemonahul?Şiarăspuns:
dupămine,fiecaremonahsă-LaibăpeDumnezeupurureaînmintealui.Că
precumstrugurelezăcândlapământsefacenetrebuincios,totaşaşigândul
celuiceselinişteştedacăsesmulgedelacelepământeşti.

 

22.Câţivasfinţisihaştri,treilanumăr,întâlnindu-selaunloc,aucerutunulde
laaltulsăspunăfiecarecelucrareaminţiiareînchiliasa.Şiazisceldintâi
dintredânşii:eu,fraţilor,decândam începutamălinişti,cutotulm-am
răstignitpeminelucrurilorcelordinafară,punândînminteceeaceestescris:
sărupemlegăturilelorşisălepădămdelanoijugullor.Şifăcândzidîntre
sufletulmeuşiceletrupeşti,amzisîncugetulmeucăprecumceldinăuntrude
zidnuvedepecelcestăafară,aşanicitusănuvoieştisăvezilucrurilereledin
afară.Ci,iaamintelatine,aşteptândînfiecarezinădejdealuiDumnezeu!Săfii
caunstrăinşinemernicşicamâineosăteizbăveşti.Puneînminteşiîngerii
ceiceîntotceasulsesuieşipogoarălachemareasufletelor.Şitotdeauna
aşteptândsfârşitul,zic:gataesteinimamea,Dumnezeuleşiprivescşiîngerul
celcestăruieştelângămine,căstăaproapedemine.Peacestavăzându-l
totdeaunaînainteamea,măpăzescpesine-mi,temându-mădeelcadecelce
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îmipândeştecăilemele.Căciîlvădînfiecarezisuindu-selaDumnezeuşi
arătândlucrurilemeleşicuvinteleşigândurile.Aldoileaazis:euadunarea
puterilorcelordingândpurureaoprivescşipeDomnulslaveiînmijloculei
strălucindmaipresusdetoţi.Şicândmătrândăvesc,măîntorcşisocotesc
frumuseţileceleminunatealeîngerilorşialaudelorpecareeileînalţă
neîncetatcătreDumnezeuşimăuimescdeglasurileşiversullor,iartoatecele
depepământlesocotescgunoaie.Altreileaazis:eudedimineaţămăîndrept
cătreDomnulmeu şiînchinându-măLui,măarunccu faţaîn jos,
mărturisindu-migreşelile.Apoipogorându-mă,măînchinîngerilorLui,
rugându-isăseroagepentrumineluiDumnezeuşipentrutoatăzidirea.După
cefacaceasta,măpogorînadâncşiînconjorchinurileprivindmădularelemele
caresemuncescşiplângîmpreunăcuele,socotindcăşieuosămăosândesc
împreunăcuele.Şivădacoloţipeteşilacrimineîncetateşinepotriviteşimare
defocclocotindşivâlvâindcumplitşivaluridefocridicându-seîntr-însa,mai
presusdemunţiiceipreaînalţişiînlăuntruleioameninenumăraţiaruncaţişi
păziţideîngerisălbatecişicruzişicaniştegătejiarzândtoţişinemistuindu-se
înfocpurureapetrecândşicudinţiiscrâşnindşitareplângândşivăietându-se.
ApoiîndurărileluiDumnezeulevădîntoarsedeladânşiipentrufărădelegileşi
păcatelelor.Împreunăcuacesteatânguindu-mă,ţinplânsulîninimamea;
încât,dupăcumestescris,pâinelacrimileîmisunt,ziuaşinoaptea.

 

23.Spuneaupărinţiidespreunbătrâncareeralachilii,căeraînchisşiîşiavea
viaţacutotulretrasă,nicilabisericăvenind.Elaveaunfratetrupesccare
şedeaînaltăchilie.Şibolnăvindu-se,atrimislabătrânul,săvinăsă-lvadămai
înaintedeaieşidintrup.Iarelarăspunscătreceltrimis:nupotveni,căcifrate
trupescîmieste!Iaracelaiaratrimiszicând:măcarnoapteavino,sătevăd.Şi
i-arăspunsiarăşibătrânul:nupot,cădetevoivedea,nuvoiaveainimacurată
cătreDumnezeu.Şis-astinscelbolnavşinus-auvăzutunulcualtul.

 

24.Peunfrateîlluptagândul,zicându-i:trebuiesămergişisă-lcercetezipe
cutarebătrân.Iarelamânazidupăzi,zicândcămâinesevaduce.Şiaşa,trei
anis-aluptatcugândul.Iarmaipeurmăşi-azis:iată,socoteşticăte-aidusla
bătrânul.Şiazis,caşicumarfivorbitcătrebătrânulacela:cumteafli,părinte,
eştisănătos?Decâtăvremedoreamsătevăd!Apoiadăugăcadinpartea
bătrânului:bineaivenit,frate!Iartă-mă,căpentruminete-aiostenit.Domnul
să-ţideaplata.Şipunândligheans-aspălat.Apoifăcândfierturăamâncatşia
băutdeajuns.Şiîndatăs-adusrăzboiuldeladânsul.
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25.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cevoiface,cămăînconjoarăgândurilecu
pricinăsămergpelabătrâni.Iarbătrânuli-arăspuns:deveivedeagândurile
talecăpentrustrâmtorarevoiescsătescoatădinchiliata,fă-ţimângâiereîn
chilieşisănuieşiafară.Iardacăpentrufolosulsufletuluivoieştisăteduci,
încearcăgândultăuşiieşi.Căciamauzitdespreunbătrân,căatuncicândîl
supăraugândurilesămeargălacineva,sesculaşi-şiluacojoculsăuşiieşeaşi
încunjurachiliasaapoiintraşiîşifăceamângâieredestrăinişiseodihneade
silagândurilor.

 

26.Unbătrânaveaunucenic,caremulţianipetreceacufolosînascultare.Dar
încănefiinddesăvârşit,doreasăseliniştească,şiîntr-ozivenindcătrebătrânul,
apusmetanie,zicând:fă-măpărinte,monah,sălocuiescsingur,aparte!Şii-a
zisbătrânul:cautălocîndemânaticşi-ţivoifacechilie!Iarelmergând
depărtaredeunsemn,aaflatlocşivenindavestitbătrânulşii-afăcutchilie.A
zisbătrânulcătrefrate:iată,ceeaceaicerut!Şeziînchilieşicândaitrebuinţă,
mănâncă,bea,dormi,numaidinchiliatasănuieşipânăsâmbătă!Abiaatunci
vinolamine.Şiacesteaporuncindu-ibătrânul,s-adus.Iarfrateleafăcutdouă
ziledupăporuncă,şiînatreiazitrândăvindu-se,aziscătresine:decemi-a
făcutmieaceastabătrânul?Şisculându-se,acântatmulţipsalmişiamâncat,
dupăceaapussoarele.Şirugându-se,s-adussăseculceperogojină.Atuncia
văzutunarapstândjosşiscrâşnindcudinţiiasupralui.Şifrateledegrabă
lăsândchilia,aieşitşis-aduslabătrânulşibătândînuşă,azis:părinte,
miluieşte-măşideschide!Iarbătrânulnui-arăspunspânădimineaţa.
Dimineaţadeschizândbătrânuluşal-avăzutrugându-seşizicândculacrimi:
miluieşte-mă,rogu-teşiprimeşte-măsăpetrecaproapedetine,căciamvăzut
unarapscrâşnindcudinţiiasupramea,şezândperogojinăcândm-amdussă
măculcşinumaipotlocuiacolo!Iarbătrânuluifăcându-i-semilă,l-abăgat
înăuntruşil-aînvăţatdupăputerealuicelelaltealevieţiicălugăreşti;şicâte
puţinacestas-afăcutmonahiscusit.

 

27.Zis-aunbătrâncăestecâteunomcarefaceosutădeaniînchilieşinu
învaţăcumtrebuiesăşadăînchilie.
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CAPITOLULXXII

PENTRURUGĂCIUNE

1.Povestit-aunuldinpărinţicăuncălugăriubitordeosteneliluaamintede
sine,dars-aîntâmplatcăs-alenevitpuţin.Şipecândselenevea,prihănindu-se
zicea:suflete,pânăcândteleneveştidemântuireataşinutetemidejudecata
luiDumnezeu?Vezi,nucumvasăfiiapucatînlenevireaaceastaşisătedai
chinurilorcelorveşnice!Acesteazicândîntrusine,seridicalalucrullui
Dumnezeu.Într-unadinzileînsă,făcându-şipravila,auvenitdraciişil-au
tulburat.Iarelaziscătreei:pânăcândmănecăjiţi?Nuvăîndestulaţicu
lenevireavremiiceleitrecute?Zis-auluidracii:cânderaiînlenevirenicinoinu
aveamgrijădetine.Dupăcete-aisculatasupranoastrăşinoine-amsculat
asuprata.Aceastaauzindfratele,seîndemnapesinelalucrulluiDumnezeuşi
sporeacudarulluiHristos.

 

2.Zis-aunbătrân:devoieştisătrăieştidupălegealuiDumnezeu,omule,vei
aveaajutorpeFăcătorulLegii.Iardevoieştisănuasculţiporuncilelui
Dumnezeu,veiaflaajutorpediavolullacădereata.Azisiarăşi:dăvoinţăşi
primeştiputere.

 

3.Unfrate,ispitindu-sededraci,s-aduslaunbătrânşii-avestitispitelepe
carelepătimea.Şii-azisbătrânul:frate,sănuteînspăimântepetineispitele
celeceţiseîntâmplă!Căcicucâtvădvrăjmaşiisufletulînălţându-seşi
unindu-secuDumnezeu,cuatâtsescârbesc,topindu-sedezavistie.Darcu
neputinţăeste,cândseispiteşteomul,sănufiedefaţăDumnezeuşiîngeriiLui
şisă-ideamânădeajutor.Deci,nuîncetasăteîndrepţicătreElşisă-Lchemi
cusmereniespreajutor.Încăînvremeaispitei,puneînminteputereaLuicea
nebiruităşineputinţanoastrăşicruzimeavrăjmaşuluinostruşiveidobândi
degrabăajutorulluiDumnezeu.

 

4.Zis-aunbătrân:deveilucralucrulmâinilortaleînchiliataşivasosiceasul
rugăciuniitale,sănuzici:săsfârşescacestepuţinesmiceledefinicşiaşamă
voiscula.Ciscoală-telafiecareceasşidă-iluiDumnezeudatoria.Fiindcăde
vremeceestepuţinteobişnuieştisăteleneveştilarugăciuneşilapravilă,
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sufletultăusefacepustiudetotlucrultrupescşiduhovnicesc.Căcide
dimineaţăsevedeosârdiata.

 

5.Zis-aunbătrân:dacămonahul,cândstălarugăciune,numaiatunciseroagă,
unulcaacestanicidecumnuseroagă.

 

6.Povestit-auniştefraţi,zicând:odatăammerslaunbătrânşidupăobicei,
făcându-serugăciune,dupăcene-amînchinatîntrenoi,amşezut.Şidupăce
amvorbit,vrândsăneducem,amcerutsăsefacărugăciune.Iarunuldin
părinţiaziscătrenoi:dece?Darnuv-aţirugat?Şi-amzis:cândamintrat,
părinte,s-afăcutrugăciuneşiamvorbitpânăacum.Zis-abătrânul:iertaţi,
fraţilor,căşezândcuvoiunfrateşivorbind,afăcutosutăşitreirugăciuni.
Dupăceaziselaceasta,afăcutrugăciuneşii-aslobozit.

 

7.Zis-aunbătrân:omularetrebuinţăsăseteamădejudecataluiDumnezeu,să
urascăpăcatul,săiubeascăfaptabunăşisăseroageluiDumnezeutotdeauna.

 

8.Peunfratecarestalarugăciune,l-amuşcatoscorpielapiciorşiatâts-a
atinsdurereadeinimalui,încâtpuţinafostsănu-şideasufletul.Dardeşise
aflaaşaşisufereadureri,nus-aîndepărtatpânăcenuşi-aîmplinitrugăciunea.

 

9.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:pentruce,cândstaularugăciune,mai
multmătragegândullaaltegriji?Şii-arăspunsbătrânul:diavoluldintru
începutnevrândsăseînchineDumnezeuluituturor,s-alepădatdincerurişi
străins-afăcutdeîmpărăţialuiDumnezeu.Pentruaceastasesileşteşipenoi
sănetragădelarugăciunelaaltezăbăvi,vrândsălucrezeşiînnoiceeacea
pătimitel.

 

10.Unmonahcarepetreceasingur,nulucranimic,cineîncetatseruga.Iar
searaintraînchiliasaşi-şiaflapâineasaşiomânca.Deci,într-unadinzilea
venitunfrateavândsmiceledefinicşil-afăcutdealucrat.Făcându-seseară,a
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intratsămănâncedupăobiceişinuaaflatnimic.Atunci,s-aculcatmâhnitşii
s-adescoperitluidesus:zăbovindu-teîmpreunăcuMine,tehrăneam.Dar
dupăceaiînceputsălucrezi,caută-ţihranadinlucrulmâinilortale.

 

11.EracândvaunbătrânînmunteleSinaişiieşinddeacolol-aîntâmpinatun
frate,caresuspinândi-azisbătrânului:părinte,nemâhnimpentruneploaie.
Iareli-arăspuns:pentrucenuvărugaţiluiDumnezeu,casăplouă?Zis-a
fratele:nerugăm şifacem litanie,darnuplouă.Atunciazisbătrânul:cu
adevărat,nuvărugaţicudeadinsul.Dacăvoieştisăcunoşticăaşaeste,săstăm
larugăciune.Şiîntinzândmâinilecătrecer,s-arugat.Şiîndatăs-apogorât
ploaia.Iarfratelevăzând,s-aînfricoşatşicăzânds-aînchinat.Apoibătrânula
fugitîndatădeacolo.

 

12.Unfrate,supărându-sedegândurilerele,cumultăsmerenieziceacă
acesteagândind,nuaremăsurădemântuire.Deci,mergândlaunbâtrân
iscusit,l-arugatsăseroagesăiseuşurezegândurile.Şiazisbătrânulcătreel:
nu-ţiestedefolos,fiule!Darelstasilindu-lpebătrânşirugându-sebătrânul,a
ridicatDumnezeurăzboiuldelafrate.Şiîndatăacăzutînînaltăcugetareşi
mândrie.Deaceea,mergând,l-arugatpebătrânsă-ivinăiarăşigândurileşi
smereniapecarele-aavutmaiînainte.

 

13.Zis-aunbătrân:suntuniicareîşipetreczileleînlenevieşicucuvântulşicu
gândulcautăsăsemântuiască,darculucrulnuseispitesc,civieţilesfinţilorle
citesc.Smerenia acestora şineagoniseala,înfrânarea şiprivegherea,
rugăciuneaşiplecareagenunchilor,culcareapejos,linişteaşicelealtenevoinţe,
nulelucrează.Ciculenevireaşipărerealorfacmincinoasevieţilesfinţilor,
zicândcănuestecuputinţăvreunuiomsăsufereunelecaacestea,nesocotind
ei,căundevalocuiDumnezeuprindarulbotezuluişiprinlucrareaporuncilor,
acolosefaclucrurişidarurimaipresusdefire.

 

14.Unbătrânpetreceaîntr-ocapiştedeidolişiveninddraciiîiziceau:du-te
dinloculnostru!Iarelle-azis:voinuaveţilocnicăieri.Şiauînceputeisă
împrăştietoatesmiceleledefinicalebătrânului.Bătrânulstaşileaduna.Apoi
draculapucându-ldemânăl-atrasafară.Ajungândbătrânullauşă,cucealaltă
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mânăţineauşastrigând:Iisuse,ajută-mi!Şiîndatăafugitdracullăsându-l,iar
bătrânulaînceputaplânge.Şii-avenitluiglasdesus,zicând:deceplângi?
Răspuns-abătrânul:fiindcăîndrăznesceisă-lapucepeomşisăfacăaşa!Glasul
iarăşii-azis:tute-ailenevit,căcicândM-aicăutat,văzut-aicumM-amaflatla
tineîndată.Şimulţumindbătrânul,seţineadelucrareaceadupăDumnezeu.

 

15.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cesunt,părinte,nălucirileceledenoapte?
Şii-arăspunsbătrânul:precumziuanetragepenoidiavolullagânduristrăine
sănuneîndeletnicim curugăciuneaşicucugetărilecelebunetotaşaşi
noapteanetulburăminteacunălucirimarişidemultefeluri,casăfacă
netrebnicăşirugăciuneaceadenoapte,pizmaşuloamenilor.Pentruaceeanu
trebuiesăluămamintelaelnicidecum.

 

16.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:careesteplugăriasufletului,casă
rodească?I-arăspunsbătrânul:plugăriasufletuluiestelinişteatrupului,
rugăciuneatrupeascăceamultăşineluareaamintelagreşelileoamenilor,ci
numailaaletale.Devapetreceomulîntruacestea,nuvazăbovisă-irodească
sufletul.

 

17.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:celucraretrebuiesăaibăinima,casăse
îndeletniceascăcudânsa.Şii-arăspunsbătrânul:aceastaestelucrareacea
desăvârşităamonahului:săiaamintelaDumnezeufărărăspândire.Zis-a
fratele:dargândurilecelerelenulasăminteasăiaamintelaDumnezeu
pururea.Cumtrebuiesăleizgonească?Şiazisbătrânul:nupoateminteadela
sinesăfacăaceasta,cănuareoastfeldeputere,cicândvorbântuigândurile,
trebuiedegrabăsăalergelaDumnezeuşiAcelalevatopicaceara,căci
Dumnezeulnostruestefocmistuitor.Zis-afratele:cumdarpărinţiiSchitului
întrebuinţaugândulcelîmpotrivăgrăitor?Răspuns-abătrânul:şilucrarea
aceeaestemareşibună,darareostenealăşinuestecufolospentrutoţi.Zis-a
fratele:cumnuestecufolospentrutoţi?Zis-abătrânul:cândgândulvaveni
asuprasufletuluişivaputeasufletulprinnevoinţăsă-lizgonească,altul
năpădindîlvacuprinde.Şiaşatoatăziuagrăindîmpotrivamişcărilor
gândurilor,niciodatănusevaîndeletnicilaprivirealuiDumnezeu.Întrebat-a
fratele:cucemeşteşugaleargădânsullaDumnezeu?Zis-abătrânul:devaveni
latinegândulcurviei,îndatăsmulgândmintea,înalţ-ocuosârdiecătre
Dumnezeuşinuzăbovi.Zis-afratele:dardevavenigândulslaveideşarte,nu
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trebuiesăgrăiescîmpotrivagândului?Răspuns-abătrânul:înoricareceasva
grăiîmpotrivăcineva,maitaresefacegândulacelaşimaiputernic.Căcivagrăi
împotrivamaimultedecâttine,şiniciDuhulSfântnuîţivaajutaţieatât.Căcite
aflicaşicumte-aimândrişisocoteşticăeştiînstaresătelupţicupatimile.
AtuncimaivârtostrebuiesăalergicătreDumnezeu.Căciprecumcelceare
părinteduhovnicesc,părinteluilasătoateşielestefărădegrijă.Aşaşitu,
dându-teluiDumnezeu,nutrebuiesăaigrijănicidecumdegând,să-igrăieşti
împotrivă,sausă-llaşisăintre.Dacăvaintra,du-lsuscătrepărinteleşizi-i:eu
nuamnimic.Iatăpărintelemeu,elştie!Şiducându-lînmijloculcăiilăsându-te,
vafugi.Căcinupoatesămeargăcutinelaacela,nicisăsteaînainteaaltuia.
Deoarececaaceastălucrare,nuestemaimareşimaifărădegrijăîntoată
Biserica.

 

18.Unbătrânpovestea:unepiscops-adusîntr-unsatîntr-oduminicăşiazis
diaconilorsăi:căutaţi-lpepreotulsatului,sănefacămâineSfântaJertfăa
SfintelorTaine!Şicăutându-ll-auaflatpepreot,omsăteanşifărăvicleşugşi
l-auduslaepiscop.Apoil-aîndemnatepiscopulsăfacăSfântaLiturghie.Când
preotulintraînsfântulaltar,l-avăzutepiscopulcăîndatăceastatînfaţa
SfinteiMeseeratotunfocşinuardea.Dupăces-asfârşitSfântaLiturghie,l-a
chematepiscopulpe preotîn veşmântărie şia zis către dânsul:
blagosloveşte-măvredniculeroballuiDumnezeu!Iarpreotulazis:cumestecu
putinţăsăfieblagoslovitepiscopuldecătrepreot,careestehirotonitdeacesta?
Citublagosloveşte-mă,părinte!Iarepiscopularăspuns:nupotblagoslovipe
celcestăînfocşiaduceSfinteleDaruriluiDumnezeu.Căcitotdeaunacelmai
micseblagosloveştedecelmaimare.Şipreotulazis:sepoate,Sfinţitestăpâne,
cavreunepiscopsaupreotsăstăruiascălaSfinteleTaine,şisănusteaîn
dumnezeiesculfoc?Aceastaauzindepiscopul,s-aminunatdecurăţenia
preotuluişidenerăutatealuişifolosindu-ses-adus.

 19.Povestescuniidespreunbătrâncăapetrecutpatruluniumblândlaun
frateoarecarelaSchitşiniciodatănul-aaflatfărăîndeletnicire.Iarmaitârziu
venindodatăşistândînafarauşilor,l-aauzitplângândşigrăindsingur:
Doamne,decândmăostenescatâta,rugându-măŢiesămămiluieşti!Urechile
Taleoaresănuprindădeveste,cândstrigsămămiluieşti?

 

20.Spuneacinevadinbătrâni,căamersdracullaunbătrân,închipdemonah
şibătândlauşăi-adeschisbătrânulşiazis:fărugăciune!Iardraculi-azis:şi
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acumşipurureaşiînveciivecilor.Şiiarazisbătrânul:roagă-teşizi:Slavă
TatăluişiFiuluişiSfântuluiDuhşiacumşipurureaşiînveciivecilor!Iardracul,
fiindarscadefoc,afugit.

 

21.Zis-aunbătrân:odinioarăm-amsculatsă-mifacpravilaşicândamînceput,
amauzittrâmbiţederăzboişim-ammâhnit.Apoiamzisînmine:oarerăzboi
săfieacesta?Şiarăspunsdracul:războiesteşizarvă.Iarde-ţiestevoiasănu
fiiluptat,nupurtarăzboicimănâncă,bea,dormişinumăvoiluptacutine!

 

22.Zis-aubătrânii:oglindacălugăruluiesterugăciunea.

 

23.Zis-aoarecaredinbătrâni,căprecumnuestecuputinţăa-şivedeacineva
faţaînapătulbure,aşaşisufletul,denusevacurăţidegândurilestrăine,nu
poatesăseroagecumintea.

 

24.Ziceaubătrâniidespreunfrate,căniciodatănuşi-alăsatlucrulmâinilor
saleşirugăciunealuineîncetaturcalaDumnezeu.Şierafoartesmeritşi
cucernic.

 

25.Zis-aunbătrân:cândsepăzeşteomulsănu-lasupreascăpeaproapele,
atunciîndrăzneştecugândul,căcirugăciunealuiesteprimitălaDumnezeu,iar
devaasupricinevapeaproapelesău,rugăciunealuiesteurâtăşineprimită,
căcisuspinulceluiasupritnulasărugăciuneaceluicel-aasupritsăintreşisă
steaînaintealuiDumnezeu.

 

26.Zis-aiarăşi:deveiauzidesprecinevacăte-aocărâtşivavenilatine,sănu-i
arăţicăştiiceva,civorbeştecudragostecuelşiarată-ţifaţaveselăcătreel,ca
săaiîndrăznealălarugăciune.
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27.Unbătrânoarecarerugându-se,îistamultîmpotrivădiavolul,căciatunci
cândîşiridicaelmâinile,seprefăceadraculînchipdeleuşiapucându-lcu
labeleceledinainteîşiînfigeaunghiileînamândouăpărţileîncoapsele
nevoitoruluişinu-llăsapânăcenuîşislobozeamâinile.Sfântulnuslăbeadeloc
însăpânăceîşiîmplinearugăciunilesaleobişnuite.

 

28.Unbătrânsfântrugându-seînpustieauvenitdraciişiosăptămânăl-au
trântitşil-auscuturat,ridicându-lînsuscurogojinadarn-aupututsă-i
pogoareminteadelarugăciuneaceafierbinte.

 

29.Altbătrân,totiubitordeDumnezeu,avândpentrurugăciunepurtareade
grijăşiprinpustieumblând,auvenitdoiîngeriladânsulşialăturidedânsul,
mergeaudeamândouăpărţile.Elînsăcâtuşidepuţinn-acăutatlaei,casă
nu-şipiardăcomoaraceademarepreţ.Căciîşiaduceaamintedecuvântul
apostoluluicarezice:niciîngerii,niciîncepătoriile,niciputerilenuvorputea
sănedespartăpenoidedragostealuiIisusHristos.

 

30.Zis-aunbătrân:precumestemaimarevedereadecâttoatesimţurile,aşaşi
rugăciuneaestemaimaredecâttoatefaptelebune.

 

31.Zis-aunbătrân:roagă-teblândşicântălindupărânduialăşicuînţelegere
şiveificaunpuidevultur,purtându-teînslavă!

 

32.Unbătrânseduceasă-şivândăcoşniţele.Dardiavolul,întâmpinându-l,i
le-arăpitşile-afăcutnevăzute.Atuncibătrânul,întorcându-selarugăciune,
zicea:Dumnezeule,mulţumescu-ŢiŢiecăm-aiizbăvitdeosteneală!Şi
nesuferinddiavolulmulţumireabătrânului,astrigat,zicând:iată-ţicoşniţele,
bătrâne!Iarbătrânul,luându-lele-avândut.

 

33.Monahulcelceestegatasăsuferevitejeşteceleceseîntâmplă,puţinseva
mâhniînvremeaispitei.Iarcelcenuprimeşteispita,maimultsevascârbi.
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Tulumbeleseaducînziuaaprinderiişilacrimileînvremeaispitei.Apastinge
flacăraceaaprinsăpecasăşilacrimile,larugăciune,poftelecelerele.

 

34.Povestit-aunucenicdesprestareţulsăucătimpdedouăzecideaninua
dormitpecoaste,cipescaunullacarelucra,şezând,dormea.Şiîntoţianii
aceştiamâncaladouăzileodată,saulapatru,saulacinci.Iarcândmânca,avea
omânăîntinsălarugăciune,iarcucealaltămânca.Şiîntrebându-leu–zice
ucenicul–pentrucefăceaaceasta,arăspunsbătrânul:judecataluiDumnezeu
ampus-oînainteaochilormeişinuopotsuporta.Odatăieşindbătrânulşi
aflându-măîncurtedormind,astatdeasuprameaşiaplânsşitânguindu-se
zicea:oare,undeestegândulacestuia,cădoarmefărădegrijă!

 

35.UnbătrânşedeaînchinoviaSfântuluiTeodosiechinoviarul,caretimpde
treizecideaniacestcanonpăzea:înfiecaresăptămânăosingurădatăgusta
pâineşiapăşilucraneîncetatiardinbisericăniciodatănuieşea.

 

36.Unbătrânaveaunîngrijitorcarelocuialasatşis-aîntâmplatcăodată
zăbovindîngrijitoruli-aulipsitceledetrebuinţăbătrânului.Şiîncăzăbovind,
i-aulipsitcutotulceledetrebuinţăşilucrulmâinilorlui,pecareîllucrala
chilie.Şisenecăjea,fiindcănicinuputealucra,niciceletrebuincioasenuavea.
Şiazisuceniculuisău:teducipânăînsat?Iarelazis:cumvoieşti,aşavoiface,
căcisetemeaşifratelesăseapropiedesat,pentrusminteală.Darcasănuse
arateneascultătorcătrepărintelesău,s-ahotărâtsămeargă.Şii-azislui
bătrânul:mergişicredcăDumnezeutevaacoperidetoatăispita!Şifăcând
rugăciune,l-atrimis.Iarfratelevenindînsatşiaflândcasaîngrijitorului,stând
lângăuşă,abătut.Dars-aîntâmplatatunci,căîngrijitorulşitoţiaicaseiluise
duseserăafarădinsatlaopomenire.Acasăarămasofecioarăalui,carecum
l-avăzutpefratele,i-adeschis.Şivăzându-lşiaflândcevoieşte,îlîndemnasă
intreînăuntru.Elînsănuvoia.Darmultsilindu-ll-abiruitşil-atrasladânsa.
Uceniculcums-acunoscutînconjuratdegânduri,suspinânddinadânc,azis
cătreDumnezeu:Doamne,pentrurugăciunilepărinteluimeu,mântuieşte-mă
înceasulacesta!Şiaceastazicând,îndatăs-aaflatlarâu,urcândspremunteşi
aajunsfărădevătămarelapărintelesău.
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37.Uceniculunuistareţmare,luptatfiindsprecurvie,s-adusînlumeşis-a
logodit.Iarbătrânulscârbindu-ses-arugatluiDumnezeu,zicând:Doamne,
IisuseHristoase,nu-lsloboziperobulTăusăsespurce!Deci,culcându-se
frateleculogodnicaşi-adatduhul,nespurcându-se.

CAPITOLULXXIII

PENTRUACEASTA,CĂTOTDEAUNASECADESĂNETREZIM

1.Povestescuniidespreunbătrân,căşezândînchilie,avenitladânsul
noapteaunfrateşil-aauzitînăuntrusfătuindu-secucinevaşizicând:o,răule,
pânăcând?Du-tedelamine!Vinoîncoace,iubite!Intrândfratele,i-azis:
părinte,cucinegrăiai?Şii-arăspuns:gândurilecelereleleizgoneam,iarpe
celebunelechemam.

 

2.Zis-aunbătrân:omulcelceareîntotceasulînainteasamoartea,biruieşte
slăbireasufletului.

 

3.Zis-aiarăşi:aurulsauargintuldeîlvapierdecineva,poateînloculluisăafle
altul.Darvremeapierzând-o,altanuvamaiputeaaflaînloculei.

 

4.Venit-aodinioarăunbătrânlaaltbătrân.Şivorbindei,azisunul:euam
muritlumii.I-arăspunscelălalt:sănunădăjduieştiîntine,frate,pânăcândvei
ieşidintrup,cădeşizicitucăaimuritlumii,diavolulesteviu.

 

5.Zis-aunbătrân:ostaşulsauvânătorulieşindlarăzboinusemaiîngrijeştede
nimic,dacăsevarănisauvascăpa,căciamândoinumaidesineseîngrijesc.
Aşasecadeşicălugăruluisăfie.

 

6.Zis-aunbătrân:precumnimeninupoatenedreptăţipecelceşadeaproape
deîmpărat,aşaşisatananupoatesănestricenimicnouă,devafisufletul
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nostruaproapedeDumnezeu.CăciDumnezeuzice:apropiaţi-vădeMineşiEu
măvoiapropiadevoi!Cândnerăspândimcuminteatotdeauna,lesnerăpeşte
vrăjmaşulsufletulnostrucelticălosşiîlpogoarăînpatimilenecurăţiei.

 

7.Grăiaubătrânii:treiputerialesataneisuntcaremergînainteaatotpăcatul:
uitarea,neîngrijireaşipofta.Dacăvineuitarea,senaşteneîngrijireaşinegrija
naştepofta.Celcenuesteînuitare,nucadeînnegrijă,iarcelcenucadeîn
negrijă,nuajungelapoftăşicelcenupofteşte,nucadeniciodatădeladarullui
Hristos.

 

8.Zis-aunbătrân:deprinde-tecutăcereaşinuteîngrijidenimic!Iaamintela
învăţăturata,culcându-teşisculându-tecufricaluiDumnezeuşinuteveiteme
denăravuriletalecelenecurate!

 

9.Zis-aunbătrâncătreunfrate:diavolulestevrăjmaşul,iartueşticasa.Deci,
vrăjmaşulnuînceteazăsăarunceîncasataoriceaflă,toatărăutateaturnând-o.
Însătusănuteleneveşticisămăturiafarătot.Dardeteveilenevi,sevaumple
casatadetoatănecurăţiaşidupăaceeanuveimaiputeaintraînea.Ci,îndată
cearuncăel,măturăşivaficasatacurată,cudarulluiHristos.

 

10.Ziceaunuldinbătrâni:cândseacoperăochiiboului,atuncielsesuceşteşi
umblăînrânduială,iardenuîiacoperiochii,nusesupune.Aşaşidiavolul:de
vaapucasăînchidăochiiomului,îlducelatotpăcatul,iardesevorlumina
ochiilui,lesnevaputeascăpademeşteşugurilevicleanului.

 11.Povestit-auuniicăînmunteleluiAntonieşedeauşaptefraţişipevremea
curmalelorpăzeauperând,săalungepăsările.Şieraacolounbătrân,carecând
îiveneaziua,striga:fugiţideaici,gândurilemeleceledinăuntruşipăsărilecele
dinafară.

 

12.Povestescuniidespreunbătrân,cătrăgeasămoarăînSchitşii-au
înconjuratfraţiipatulşiiertându-l,auînceputsăplângă.Iareldeschizându-şi
ochii,arâs,şiiarăşiarâs.Arâsşiatreiaoară.Şil-aurugatfraţii,grăind:ceeste,
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părinte,cănoiplângemşiturâzi?Elle-arăspuns:râdeampentrucăvătemeţi
toţidemoarteşiammairâspentrucănusunteţigata.Atreiaoarăamrâscăde
laostenealămerglaodihnă.Şiîndatăaadormitbătrânul.

 

13.Spuneauceniculunuibătrâniscusit:cândvamergândnoisecamoprea
bătrânulşii-amzis:părinte,maimergimăcarunpic.Şimi-arăspuns:oare,nu
auzicăîngeriicântăînceruri?Iarnoinunetrezim,pentrucăazispărintele
Antonie:nusecademonahuluisăseîngrijeascădenimic,decâtpentru
mântuireasufletuluisău.

 

14.Zis-aunbătrân:delamicpânălamare,totcefacem,săprivimlaroadalor
ceovornaşte:oricugândul,oriculucrul.

 

15.Doifilosofiaumerslaunbătrânşil-aurugatsălespunăuncuvântdefolos.
Darbătrânultăcea.Iarăşii-auzisfilosofii:nunespui,părinte,nimic?Atunci
le-arăspunsbătrânul:căsunteţiiubitoridevorbă,iarnufilosofiadevăraţi;ştiu
şivăspunpânăcândvăveţiînvăţaavorbi,neştiindcegrăiţi.Aceastasăvăfie
filosofia:săvădeprindeţipentruceledemoarteşipentrulinişteşisăvăpăziţi
pevoicutăcere.

 

16.UnbătrânoarecareşedealaTebaidaîntr-opeşterăşiaveaunuceniciscusit.
Şiaveaobiceibătrânul,seara,să-lsfătuiascăceledefolosşidupăsfătuirefăcea
rugăciuneşi-lslobozeasădoarmă.Odatăînsăniştemirenicucernici,careştiau
nevoinţaceamultăabătrânului,s-auîntâmplatdeauvenitlaelşii-aufăcut
mângâieri.Şidupăces-audus,aşezutiarăşibătrânulsearadupăobicei,
sfătuindu-lpefrateşiîntimpcevorbeacuel,aadormit.Iarfrateleaaşteptatsă
se trezească bătrânulşisă-ifacă rugăciune.Dar,multşezând şi
nedeşteptându-sebătrânul,s-asupăratşinus-adus.Şiasuferitaşadeşapte
orilarând,supărându-seşiîmpotrivindu-seşinus-adus.Apoi,trecândo
vremedinnoapte,s-adeşteptatbătrânulşivăzându-lpeucenicşezând,i-azis:
nute-aiduspânăacum?Iarelazis:nu,cănum-aislobozit,părinte.Şiazis
bătrânul:pentrucenum-aideşteptat?I-arăspunsfratele:nuamîndrăznitsă
temişc,casănuîţistricsomnul.Aşa,aucititpravilaceadedimineaţăşidupă
sfârşitulei,l-aslobozitbătrânulpefrateşişedeasingur.Atunciafostrăpitşi
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iatăcinevaîiaratăluiunlocslăvit,cuunscaunstrălucitînelşideasupra
scaunuluişaptecununistrălucitoare.Iarell-aîntrebatpecelceilearăta:ale
cuisuntacestea?Şii-arăspunsacela:aleuceniculuitău.Şiloculşiscaunulile-a
dăruitDumnezeupentruascultarealui,iarceleşaptecununiînnoaptea
aceastale-aluat.Deci,venindu-şiînsinebătrânul,l-achematpefrateşii-azis:
spune-mi,ce-aifăcutînnoapteaaceasta?Iarelarăspuns:iartă-mă,părinte,dar
nimicn-amfăcut!Bătrânul,socotindcăsmerindu-senumărturiseşte,i-azis:nu
teslobozescdenu-miveispunece-aifăcut,sauce-aigânditînnoapteaaceasta!
Fratele,nimicştiindsăfifăcut,nuaveacesă-izică.Şii-azispărintelui:părinte,
nimicnuamfăcutdecâtaceasta:căsupăratfiinddegândurideşapteori,sămă
ducfărădeslobozeniata,num-amdus.Iarbătrânulauzind,aînţelescădecâte
oris-aluptatîmpotrivagândului,aprimitcununădelaDumnezeu.Şifratele
nimicdinceleceavăzutnui-aspus.Darpentrufolosle-apovestitacesteala
bărbaţiduhovniceşti,casăcunoaştemcăşipentrumiciostenelinedăruieşte
nouăDumnezeucununistrălucite.Sănemaiînvăţămşiacerecuosârdie
rugăciunilepărinţilorşisănuîndrăznimsăfacemceva,saucâtuşidepuţinsă
nedespărţimdeei,fărăblagoslovenie.

CAPITOLULXXIV

CUM TREBUIESĂPRĂZNUIASCĂIUBITORIIDEDUMNEZEUŞICARE
ESTEOSPĂTAREAPĂRINŢILORLAPRAZNICE

1.Zis-aunbătrân:deîţivaziceţiegândulsăfacimultefeluridebucatela
praznic,sănu-lasculţipentrucănecreştineşteprăznuiţi,căciaceiaaşagătesc.
Iarhranaceamaibunăamonahuluiesteplânsulşilacrimile.

 

2.Zis-aunuldinpărinţi:ştiuunfratelachilii,careapostitsăptămânaPaştilor.
Şicums-auadunatseara,afugitsănumănâncelamasă.Şi-afăcutdoarpuţină
sfeclăfiartăşiamâncat-ofărădepâine.

 

3.Zis-aunbătrân:cucuvintedumnezeieştisănedesfătămşicuvieţilesfinţilor
părinţisă prăznuim,nu cu pântecele desfătându-ne,ciduhovniceşte
veselindu-ne!
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4.Unmonahlucradeziuaunuimucenic.Văzându-laltmonah,i-azis:oareţise
cadesălucreziastăzi?Iarelarăspuns:astăziafostschingiuitrobullui
Dumnezeu,muncit,pedepsit,dareusănumănevoiesccupuţinăosteneală
astăzi?

 

5.Ne-apovestitnouăavvaPavelcapadocianulacestea:învremeacânds-a
făcutpustiireaperşilor,amfugitşinoidelamânăstireanoastrăşine-amrisipit.
DeciintrândeuînConstantinopol,amaflatdupăîntâmplareocorabiecare
trebuiasămeargălaAlexandria.Şidându-iplata,amintratîntr-însa.Şiîn
puţinezileamajunslaAlexandria.AflândeuacolomonahidinmunteleNitriei,
amcălătoritîmpreunăcuei.Cândamajunslamunte,amlocuitîmpreunăcu
unuldinbătrâni.Şipetrecândcudânsulunanşitreiluni,m-am dusla
egumenulmunteluişii-amzis:fămilă,avvoşidă-miochilie,casămăodihnesc,
cănupotsătrăiescîmpreunăcuunbătrâncarenupăzeştepravilamonahilor,
ciamirenilor!Acestamăsileştesăpostescduminica,încelelaltesărbătorişiîn
celecincizecidezile.Iarceestemairău,cănicinumălasăsăcântcanoaneleşi
troparele,pecaretoţilecântă.ÎnzileleSfântuluiPost,afarădesâmbătăşide
duminică,nicipâine,nicivin,niciuntdelemnnugustăm,cicupoamene
îndestulăm,ladouăzile.Şiarăspunsegumenulmuntelui:întoarce-te,frateşi
locuieşteîmpreunăcubătrânuldevoieştisătemântuieşti!Căcelcepofteşte
mântuirea,niciînpraznic,niciînziuaduminiciinutrebuiesăpetreacăfără
preamărirealuiDumnezeu,carecupostşipriveghereseîntăreşteşisepăzeşte.
Căciprecumpeştelefărăapănupoatetrăi,totaşa,nicimonahulfărărugăciune
neîncetată,fărăpostşipriveghere,nupoatesătrăiascăşisăpetreacădupă
Dumnezeu.Încăîndoiteziledepost,numaisihaştrilorlisecuvin.Lafel,poame
săguste,iardepâinesăsedepărtezenuestelucrudefolos,nicilăudat,căciare
semndeslavădeşartă.IarpatruzecideziledeînfrânareînSfântulşiMarele
Post,cudezlegareşiodihnădelaPaştipânălaPogorâreaDuhuluiSfânt,
mirenilorşibogaţilorlisecuvine,numonahilor.Tropareleşicanoanelede
cântatşiglasurilepreoţilorcelordinlumeşicelorlalţilisecuvin.Căcipentru
aceastaşinorodulobişnuieşteînbisericăsăseadune.Iarmonahilorcare
petrecdepartedetulburărilelumii,unlucrucaacestanunumaileeste
folositor,dardemulteorişipricinuitordevătămare.Căciprecumpescarulcu
undiţaşicuviermelevâneazăpeştele,aşaşidiavolulcuacestetropareşicu
cântarea,cufundămonahulînslavădeşartă,înveseliaoamenilor,îniubireade
dulceaţăşipoatechiarşiîncurvie.Îndepărtareadecântareseaflământuirea
pentrumonahulcelcecuadevăratvoieştesăsemântuiască.
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CAPITOLULXXV

PENTRUSOCOTINŢĂ

1.Unfrateazisunuibătrân:nuvădniciunbineînainteamea.I-arăspuns
bătrânul:tueşticupatruuşiiarcelcevoieştevaintraşivaieşiprintineşitu
nupricepi.Însădeteveisculaşiveiînchideuşileşinuveilăsasăintreprinele
gândurilecelerele,atuncileveivedeaafarăstândşiluptându-secutine.

 

2.Şiiarăşiafostîntrebat:pentrucemătrândăvescadeseori?Şii-arăspuns:
pentrucăn-aiînştiinţatîncăstareata.

 

3.Şiiarăşil-aîntrebat:cesecadecălugăruluisăfacă?Şii-arăspuns:toatăfapta
bunăsăofacăşidelatotrăulsăsedepărteze.

 

4.Zis-aupărinţii:latotgândulceîţivine,săîizici:alnostrueştisaual
vrăjmaşilornoştri?Şiştiucăîţivaspuneţie.

 

5.Şiiarăşiazis:sufletulesteasemeneaizvorului:de-lveicurăţi,vaizvorîiarde
îlveiastupa,vapieri.

 

6.Şiiarăşiazis:socotinţaestemaimaredecâttoatefaptelecelebune.

 

7.Auzisbătrânii:deveivedeapeceltânăr,devoiasasuindu-selaceruri,
apucă-ldepiciorşitrage-l,căcinuîiestedefolos.

 

8.Zis-aunbătrân:neamulacestanucautăziuadeastăzi,ciziuademâine.
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9.Iarăşiazis:îndrăznealaşirâsulsuntasemeneafoculuicareardepaiele.

 

10.Iarăşiazis:omulcaresenevoieştepentruDumnezeu,asemeneaeste
mucenicului.

 

11.Iarăşi:desevafacecinevanebunpentruDumnezeu,îlvaînţelepţipeel
Dumnezeu.

 

12.Şiiarăşi:acestealecereDumnezeudelaom:mintea,cuvântulşilucrul.

 

13.Şiiarăşi:acesteaestedatoromulsăfacă:săseteamădejudecatalui
Dumnezeu,săurascăpăcatul,săiubeascăfaptelecelebuneşisăseroage
totdeaunaluiDumnezeu.

 

14.Unfratel-aîntrebatpeunuldinpărinţi,dacăîşispurcăcinevaminteacu
gândurilecelespurcate.Şis-apusîntrebareaaceastamaimultoraşiuniiziceau
căsespurcă,iaralţiicănu.Dacănu,nuputemsănemântuimceiproşti.Cimai
degrabăaceastaeste:sănufacicutrupulpăcat.Iarfratelemergândlaun
bătrâniscusit,l-aîntrebatşii-arăspunsbătrânul:dupămăsurafiecăruiaeste
întrebatfiecare.Deci,serugafratele,bătrânului,zicând:tâlcuieşte-miacest
cuvânt!Şii-arăspunsbătrânul:iatăunvaspoftit!Şiauintratdoifraţi,unul
avândpoftămare,iarcelălaltmaimică.Şidevazicegândulceluidesăvârşit:aş
vreasăamacestvasşinuvazăboviînaceasta,ciovatăiadelasine,nus-a
spurcat,neajungândlamăsurămare.Iardevapoftişivazăbovigândindşi
nu-şivascoategândul,s-aspurcatpesine.

 

15.Zis-aunbătrân:nuvomfijudecaţiatâtpentrugândurileceledinăuntrul
nostru,câtmaialespentrugândurileprimitedinafară.Căseîntâmplăuneoria
seprăpădidingândurişialteoriaseîncununadingânduri.
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16.Zis-aunbătrân:proorociiaufăcutcărţileşivenindpărinţii,autrăitdupă
Scriptură.Ceidedupădânşiile-auînvăţatpederostşile-auşiscrispecândcei
depeurmă,le-aupusdeşartepeferestre.

 

17.Niştefraţiieşinddinchinovie,aumersînpustielaunsihastru.Acestai-a
primitcupăreredebineşiprecumesteobiceiulsihaştrilor,văzându-iosteniţi,
le-apusmasamaiînaintedevremeşidinceleceaveale-apusdinainteşii-a
odihnit.Iardacăs-afăcutseară,aucântatceidoisprezecepsalmi.Lafelşi
noaptea.Iarbătrânulprivegheasingurşii-aauzitpeamândoi,grăindunul
cătrealtul:sihaştriiceidinpustieseodihnescmaimultdecâtnoi,la
mânăstirilecelemari.Dimineaţa,vrândeisăplecelaunbătrânaproapede
sihastru,le-azis:închinaţi-văbătrânuluidinparteameaşisă-iziceţisănuude
buruienile.Şiaufăcutaşa.Iaracelaauzind,apriceputcuvântulbătrânuluişii-a
ţinutpânăsearanemâncaţi.Dacăs-afăcutseară,aufăcutslujbămareşidupă
aceeale-azis:sămaiodihnim,pentruvoi,devremecesunteţiosteniţi.Şile-au
pusdinaintepâineuscatăşisare,grăindcăsecadeaprăznuipentrueişia
turnatpuţinoţetînsare.Apoi,sculându-se,aufăcutprivegherepânălaziuăşi
le-azis:nuputemsăvârşipentruvoipravilatoată,deaceea,odihniţi-vă,de
vremecesunteţicălători!Şifăcându-seziuă,voiausăfugă,darelîiruga:mai
şedeţipuţinlanoi,măcartreizile,dupăobiceiulpustiului.Eiînsă,n-auvrutsă
şadă,darvăzândcănu-ilasă,aufugitfărăştireabătrânului.

 

18.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:demisevaîntâmplasămăîngreuiezde
somnşivatrecevremeapravileimeleşinuvreausămaiîncepdesupărare
slujba,cesăfac?Şii-arăspunsbătrânul:deţisevaîntâmplasădormipână
dimineaţa,sculându-te,închideuşaşiferestreleşifă-ţislujba,pentrucăscris
este:aTaesteziuaşiaTaestenoaptea,căciîntoatăvremeaesteslăvit
Dumnezeu.

 

19.Zis-aunbătrân:esteunomcaremănâncămultşiîncănusesaturăşieste
altulcaremănâncăpuţinşisesatură.Deci,celcemănâncămultşiîncăi-armai
trebui,aremaimareplatădecâtcelcemănâncăpuţinşisesatură.
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20.Unfratel-aîntrebatpeuncălugărmic:oare,bineestesătaci,sausăgrăieşti?
Şii-arăspuns:desuntcuvintedeşarte,lasă-le,iardesuntbune,dă-lelocbunşi
grăieşte-le!Însăşibunedesunt,sănuzăboveşticuele,ciîndatăsăletaidela
tineşiteveiodihni.

 

21.Ieşit-auoarecândniştecălugăridinEgiptlaSchit.Şivăzândceidelaoraş
peceidelaSchitmâncânddegrabă,s-ausmintit.Înştiinţându-sedeaceasta
preotul,avrutsă-imângâieşiapropovăduitînbiserică,zicândpoporului:
postiţişilungiţirânduialapostuluivostru,fraţilor!Atunciaudatsăplece
egipteniicareveniserădaraufostopriţişidacăn-aumâncatînziuaceadintâi,
s-auîngreuiat.Aşacăi-aufăcutsămănâncetotadouazi.CeidelaSchitînsă
n-aumâncattoatăsăptămâna.Iardacăavenitsâmbăta,auşezutegipteniicu
bătrâniisămănânce.Şifiindcăegipteniisetemeausămănânce,unuldin
bătrânil-aapucatpeunegipteandemânăşii-azis:mănâncăcusocoteală,ca
uncălugăr!Acelaşi-asmucitmâna,zicând:lasă-mă,cămordefoameînaceastă
săptămână,nemâncândfiertură!Şii-azisbătrânul:dacăpieriţimâncânda
douazi,cumdevăsmintiţideceicepostesctotdeaunacâteosăptămână?Iarei
cerândiertare,auplecatbucurându-se.

 

22.Zis-aunbătrân:dacăvapetrececinevaîntr-unlocşinusevaasemăna
locului,însuşiloculîlizgoneştepeacesta,căcinufacefaptalocului.

 

23.Zis-aunbătrân:defacecinevalucrulluiDumnezeu,aşafiindu-ivoia,nu
estepentruDumnezeulucrullui.Deestecuneştiinţă,ştiucăvavenilacalealui
Dumnezeu,neumblândlaceimaibătrânisăasculte,cicaşicumarştiînsuşi,se
socoteştepesine,cuanevoievavenilacalealuiDumnezeu.

 

24.Iarăşiazis:devapetrecelucrătorullaloculundenusuntlucrători,nuva
spori.Însăpoatesăsenevoiascăcasănusepogoare.Iarcelcenulucrează,
dacăvapetrececulucrătorii,şisevatrezi,vaspori,iardenu,niciînjosnuse
vapogorî.
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25.Iarăşiazis:sufletuldevaaveacuvântiarfaptenuvaavea,esteasemenea
cupomulcearenumaifrunze,iarroadenuare.Căciprecumpomului,careeste
încărcatderoadăşifrunză,îişadebine,aşaseaseamănăcuvântul,sufletului
carearelucruribune.

 

26.AumersodinioarătreifraţilaSchit,launbătrânsfântşiazisunul:am
învăţat,părinte,VechiulTestamentderost.Şii-arăspunsbătrânul:aiumplut
văzduhuldecuvinte.Aldoileaazis:eumi-amşiscrisTestamentulVechişicel
Nou.Şii-azisbătrânul:tuaiumplutferestreledehârtii.Iarceldealtreileaa
zis:miemi-aucrescutburuienipevatrafocului.Şii-azisbătrânul:tuaiizgonit
iubireadestrăinidelatine.

 

27.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:pentruceslăbesccusufletulfăcând
slujbameaceapuţină?Iarbătrânulrăspunzând,i-azis:aşaseînţelege
dragosteacătreDumnezeu,cândfacecinevacutoatăinimalucrullui
Dumnezeu,cuumilinţăşicugândalinat.

 

28.Unfrateoarecare,fuginddinmânăstireşiluândchipulcelcălugăresc,s-a
închiszicândcăestesihastru.Auzindpărinţii,auvenitsă-lizgoneascăşii-au
datcanonsăumblepelachiliilemonahilorşisăfacămetanie,zicând:
iertaţi-mă,cănusuntsihastru,cinouîncepător!

 

29.AumerscândvacincifraţilaSchit,launbătrânsfântşiazisbătrânulcelui
dintâi:celucrezi,frate?Iarelarăspuns:împletesc,avvo.Deci,i-azisbătrânul:
Dumnezeusă-ţiîmpleteascăcunună,frate!L-aîntrebatpealdoilea:tuce
lucrezi?Iareli-arăspuns:rogojinifac.I-azis:Dumnezeusăteîntărească,fiule!
Apoipealtreilea:tucelucrezi?Iareli-arăspuns:ciururifac.Deci,i-azisşi
aceluia:Dumnezeusătepăzească,fiule!Celuidealpatrulea:dartucelucrezi?
Elazis:eusuntscriitorbun.Luii-arăspunsbătrânul:tuştii!Zis-aşiceluideal
cincelea:celucrezi?Iarelarăspuns:suntţesător.Deci,i-azisbătrânul:nu-icu
folos!Azispeurmăbătrânul:celceîmpleteştedeîşivapăzimintea(adicăde
vaaveatrezvie)cuDumnezeuesteşi-şiîmpleteştelui-şicunună.Larogojină
trebuievirtute,fiindcăestecuosteneală.Celuicefaceciururi,îitrebuiepază,
devremecelevindeînsate.Iarscriitorulcelbuntrebuiesă-şismereascăinima,
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căcilucreazăcuînălţareaminţii.Iardinţesăturapânzeinuiesefolosul
(sufletului),pentrucăfacenegustorie.Cândvavedeacinevadedepartepe
cinevapurtândcoşniţe,saurogojini,sauciururi,vazice:iată,călugărisunt.Dar
devavedeapecinevavânzândpânză,vazice:iată,auvenitnegustorii!Căci
acestmeşteşugestealmirenilorşicălugărilornuestedefolos.

 

30.Zis-aunbătrân:glasulcarestrigăcătreom,pânălarăsuflareaceadepe
urmăacestaeste:astăzi,îndreptaţi-vă!

 

31.Iarăşiazis:IosifceldinArimateeaaluatTrupulluiIisus,l-aînfăşuratîn
giulgiucurat,şil-apusînmormântnou,adicăînom.Săsesileascădarfiecare
cudeadinsulsănugreşească,casănudefaimepeDumnezeuCelcare
vieţuieşteînelşisă-Lalungedinsufletullui.FiindcăluiIsraeli-afostdată
manăînpustiesămănânce,iarluiIsraelceladevărat,TrupulluiIisusHristosi
s-adat.

 

32.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:părinte,umblulabătrânişiîmi
spundemântuireasufletuluimeuşinimicnupricepdincuvintelelor!Cesăfac?
Oaresănumergsămaiîntreb,devremecenufacnimicşisuntcutotulîn
necurăţie?Şiaveabătrânuldouăvasegoaleşii-azis:mergideaduunvasdin
aceleaşitoarnăuntdelemnşiclătinându-lvarsă-lşipune-llaloc!Dacăafăcut
aşa,dedouăori,i-azis:adu-lepeamândouăacumşivezi,careestemaicurat!
I-arăspunsfratele:maicuratestecelîncareamturnatuntdelemn.I-azis
bătrânul:aşaesteşisufletul!Chiardenuvaţinemintenimicdincelece
întreabă,totmaimultsecurăţeştedecâtcelcenuîntreabănimic.

 

33.Întrebatafostunbătrân,despreceiceumblăşicerrugăciunialtora,iar
singurifiindpetrecînlene.Şirăspunzândazis:„multpoaterugăciunea
dreptului,careseface“,adică:împreunăajutândşinevoindu-secelcecereacea
rugăciune.Pentrucădevavieţuifărăsocoteală,nuvaaveaniciunfolos,devor
fişisfinţiceicesevorrugapentruel.Căunulzidind,iaraltulrisipind,amândoi,
nudobândescdecâtosteneli!
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34.Povestescuniidespreunsfânt,căpevremeaprigoaneiamărturisitşiafost
chinuit,încâtl-aupussăşadăpeunscaundearamăînfierbântat.Atunci
ajungândîmpăratfericitulConstantin,aufostsloboziţicreştiniiceiînchişişi
tămăduindu-sesfântulacesta,s-aîntorslachiliasa.Şicândavăzut-o,de
departe,azis:amarmie,căspremulteostenelivin,gândindlalupteleşi
nevoinţeledracilor.

 

35.Zis-aunbătrân:deveivedeapecinevacăzutînapăşipoţisă-lajuţi,dă-i
băţulşi-ltragelamal,iardenupoţisă-ltragi,lasă-ibraţultău.Dacă-ţiîntinde
mânaşinupoţisă-ltragi,tevatrageelînjosşiveţimuri.Aceastaazis-o
pentruceicesearuncăînispite,săajutealtoramaipresusdeputerealor.

 

36.UnuicălugărcarepetreceaînSchiti-afostpârâtfeciorulluilastăpânireşi
l-auprins.Deci,i-adatdeştiremaicatânărului,grăind:săscriistăpânuluisă-l
slobozească.Călugăruli-arăspuns:deîlvaslobozipeel,nuvaprindepealtul
înlocullui?Iartrimisuli-arăspuns:aşaeste,vaprindepealtul.Deci,
răspunzândmonahul,azis:cefolosameu,dacăîlvalăsapeacela,aducând
bucurieîninimamaiciisaleşiluândîntristareadelaeaovaaruncaîninima
alteimame?

 

37.Acelaşipărintelucrarucodeliemultăşilăsaomicăpartepentrunevoiasa,
iarcealaltăoîmpărţealipsiţilor.Darfiindfoamete,atrimisomaicăpefiuleila
dânsulsăledeacâtevapâini.Auzindaceastabătrânul,aziscătrefiu:maisunt
şialţiiînoraşsăletrebuiecaşivouă?Iarelarăspuns:suntmulţi.Şiaînchis
uşadupăelşilăcrimând,azis:mergi,fiule!Celcearepurtareadegrijăpentru
toţi,Acelasăfacăşipentruvoi.Deci,l-aîntrebatunfrate,zicându-i:darnuţi-a
fostmilădel-ailăsataşapefiultău?Bătrânuli-arăspuns:denusevanevoi
omulpentrutotlucrul,platănuvaavea.

 

38.Zis-aunbătrân:totvicleşugulcarenuestedeplinvicleşug,acelanueste
vicleşugşitoatădreptateacarenuestedeplină,nuestedreptate.Căcise
aseamănăomulcarenuarenicigânduribunenicigândurirele,pământuluidin
SodomaşiGomora,caredevremeceestesăratnufaceniciroadă,nicineghină.
Pecândpământulcelbunrăsareşigrâuşineghină.
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39.Iarăşiazis:copilulcelceîşirosteştecuvântulîntreceimaimariaisăi,este
asemeneacuomulcevârăfocînsânulfrateluisău.

 

40.Unbătrânafostîntrebat:ceînseamnăpentrucuvântulceldeşertsădăm
seamă?Răspuns-abătrânul:oricecuvânts-argrăidesprepricinatrupului,
vorbădeşartăeste.Numaicesegrăieştedespremântuireasufletuluinueste
vorbădeşartă.Maibineesteînsădecâttoatesătăcem.Dacăîncepiagrăide
bine,lamijlocvinevorbădeşartă.

 

41.Zis-aunbătrân,celcefurăşicleveteştesaualtpăcatfaceşidupăsăvârşirea
păcatuluisuspinăşisedefaimăpesine,vinelapocăinţă.Darcelceareurăîn
inimasa,orimănâncă,oribea,oridoarme,oriumblă,îlmănâncăpeelcaun
venin.Deundesevedecănedespărţitarecusinepăcatuliarrugăciuneaise
facespreblestemşitoatăostenealaîiesteneprimită,chiardeşi-arvărsa
sângelesăupentruHristos.

 

42.Zis-aunbătrân:euurăscslavadeşartăatinerilor,devremeceseostenesc
şiplatănuau,căutândspreslavaomenească.Iaraltbătrânmaiiscusiti-azis:
eule-oiubesc,cămaibineesteşimaidefolos,celuitânăraseslăviiarnuase
lenevi.Căciamvăzutmărindu-se,înfrânându-se,priveghind,goiumblândşi
dragostecâştigândşinecazurisuferindpentrulaudeleceleomeneşti.Dar
vieţuindaşa,îivinedarulluiDumnezeuşiîizice:decenuteosteneştipentru
tine,cipentruoameni?Atuncinumairâvneştesăcautespreslavaomenească,
cispreslavaluiDumnezeu.Şiauzindbătrânulceldintâi,azis:aşaeste,cu
adevărat.

 

43.Unbătrânafostîntrebat:oare,bineestesăînveţidumnezeiascaScriptură?
Iarelarăspuns:oileprimescpăşuneaceabunădelapăstorşiseîndulcescsă
mănânce,iardemănâncăşilucruridinpustieşicândleprindejegdespinii
pustietăţii,rumegăaceapăşuneşiliseîndulcescgurileşiseastâmpărăjegulde
spini.Aşaşipentruom,bunăestedeprindereaSfintelorScripturispre
pizmuiriledracilor.
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44.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,grăind:careestefaptasufletuluicaresă
facăroadă?Şii-arăspunsbătrânul:faptasufletuluiestelinişteatrupului,
rugăciuneaceamultăatrupului,sănuvezigreşelilestrăine,numaialetale.Şi
devasuferiomulacestea,nuvazăbovisăaducăroadăsufletului.

 

45.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cum auuniidescoperirişiarătări
îngereşti?I-arăspunsbătrânul:fericitestecelceîşivedepăcatelesale
totdeauna,căciacestatotdeaunaseţinetreaz.Şii-azisfratele:euamvăzutun
frateizgoninddraciidinaltfrate.Şii-azisbătrânul:eunuvoiescsăizgonesc
dracişisătămăduiescneputinţe,cidorescşi-LrogpeDumnezeusămăurască
peminediavolulşisămăcurăţescdegândurilecelespurcateşiaşavoifimare.
Deîşivacurăţicinevainimaşi-şivafacefărăleneslujbaştiuteste,căîmpreună
cupărinţiiceipurtătorideminunisevaînvredniciîmpărăţieiceleicereşti.

 

46.Zis-aunbătrân:minciunaesteomulcelvechi,caresestricădupăpoftele
înşelăciunii,iaradevărulesteomulcelnoucares-aziditdupăDumnezeu.Zis-a
iarăşi:rădăcinalucrurilorbuneesteadevăruliarminciunaestemoartea
acestora.

 

47.Zis-aunbătrân:şezândeucândvaaproapedealtbătrân,avenitladânsulo
fecioară,grăind:părinte,ampostitdoiani,doaraşaseazimâncândpâineşiam
învăţatderostTestamentulcelVechişicelNou.Ce-mimailipseştesăfac?I-a
răspunsbătrânul:şicareesteroadaacestoralatine?Făcutu-ţi-s-aocaraca
cinstea?Zis-aaceea:nu!Pagubataosocoteşticapeodobândă,saupestrăini
caperudeniileceledupătrup,saulipsacaîndestularea?Iareai-azis:
nicidecum!I-arăspunsbătrânul:nicin-aipostitcâteşasezile,nicin-aiînvăţat
derostTestamentulVechişiNou,citeînşelipetineînsuţi.Mergideacumşi
începealucra,cănimicnuaidobândit!

 

48.Azisunuldinpărinţidespresmeritacugetare,opildă,cumcăcedriiauzis
trestiilor:cumvoi,slabeşineputincioasefiind,nuvăfrângeţiînvremeavijeliei,
iarnoiatâtdemarifiind,nesfărâmăm?Uneorişidinrădăcinăsuntemscoşi.Şi
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aurăspunstrestiile:noi,cândvinevijeliaşisuflăvânturile,neaplecăm
împreunăcuvânturileîntr-oparteşiînaltaşipentruaceastanunerupem.Iar
voi,împotrivindu-văvânturilor,văprimejduiţi.Şiazisbătrânul:trebuiesăne
dămînlăturicândseîntâmplăcuvântdeocarăşisădămlocmânieişisănune
împotrivimşisăcădemînnecuviincioasegânduri,cuvinteşilucruri.

 

49.Doibătrâni,demulţianişedeauîmpreunăşiniciodatănuafostceartăîntre
dânşii.Şiazisunulcătrecelălalt:sănecertămşinoicaoamenii.Iarcelălalta
zis:nuştiucumsefacecearta.Aldoileaazis:iată,punocărămidăînmijlocşi
ziccăesteamea.Tuzicinu,căesteata.Şideaicisefaceînceputul.Deci,aupus
înmijloccărămidaşiazisunulcătrecelălalt:aceastaesteamea!Şiaprimit
răspuns:nu,căesteamea!Şiis-aspus:dacăesteataia-oşimergi.Şis-audus,
neputândsăsecerteîntredânşii.

 

50.Azisunbătrân:ceartaîldăpeommâniei,mâniaîldăorbirii,şiorbireaîl
facedelucreazătotrăul.

 

51.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân,zicând:cumsecuvinesăsăvârşesc
măsurapostului?Şii-azisbătrânul:nimicsănufacimaimultdecâtceeace
esterânduit.Căcimulţivrândsăseridicemaipresusdealţii,peurmăcâtuşide
puţinn-aupututsăvârşi.

 52.S-aîntrebatunbătrân:careestelucrulmonahului?Şişi-azis:dreapta
socoteală.

 

53.Zis-aunbătrân:minteacândrătăceşte,ofacedestăcitirea,priveghereaşi
rugăciunea.Poftacândseprinde,oveştejeştefoamea,ostenealaşisihăstria.
Mâniacândsetulbură,oînceteazăcântareadepsalmi,îndelungarăbdareşi
mila.Acesteadacăsevorfaceîncuviincioasevremişimăsuri.Căcicelefărăde
vremeşimăsurăţinpuţin.Iarceleceţinpuţin,suntmaimultvătămătoareşi
nefolositoare.
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54.Zis-aunbătrân:sănufacicevaînaintedeacercetainimata,dacăseface
dupăDumnezeuceeacevreisăfaci!

 

55.Zis-aunbătrân:toatecelepestemăsurăsuntdeladraci.

 

56.Ziceaubătrânii:precumfoculardelemnele,aşalucrulcălugăruluitrebuie
săardăpatimile.

 

57.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:spune-miuncuvânt,sămământuiesc!
Iarelazis:sănesilimsălucrămcâtepuţinşivomfivii!

 

58.EraunmonahînTebaidacareaveamarenevoinţăşipetrecere.Şiacestase
îndeletniceaneîncetatcuprivegherişirugăciuniarătândneagonisealăînchip
desăvârşit.Elluaamintelapost,încât,odatăpesăptămână,duminicaspre
seară,sehrănea,mângâindu-şineputinţafiriiculegumeleceseîntâmplau,sau
cuverdeţurisălbatice.Şimultăvremeapetrecutaşa.Daraflătorulrăutăţii,
diavolul,zavistuindu-lpentrufaptaluiceabună,s-asilitsă-lsurpecupăcatul
mândrieiîncareşielacăzut.Deci,i-apusînmintegândurileputerii,zicându-i
căfacepreamultănevoinţăpecarenimenialtulnupoates-ofacă.Trebuiesă
facişiminuni–azisdiavolul–caşisprenevoinţămaiosârduitorsătefacişipe
oamenisă-izideşti,cavăzândeiminunealuiDumnezeusăslăveascăpeTatăl
nostruceldinceruri.Săceremlucrareaminunilor,căciÎnsuşiMântuitorulazis:
cereţişivisevadavouă!Deciaceastărugăciunecuneîncetatăcereretrebuie
săoaduciluiDumnezeu.Iubitoruldeoameni,Dumnezeuînsă,Celcevoieşteca
toţioameniisăsemântuiască,văzândînşelăciunealuişiaducându-şiamintede
ostenealaşinevoinţasa,nul-alăsatsăfiebiruitdevrăjmaş.Aşai-avenitluiîn
minteşiasocotit,căziceapostolul:„Nusuntemdindestulasocoticevadela
sine“.Deci,dacăunulcaacestaazis:„nusuntdindestul“,cucâtmaivârtosam
eutrebuinţădeînvăţătură!Măvoiducedarlacutaresihastruşiceeaceîmiva
ziceşimăvasfătui,cadelaDumnezeuvoiprimipovăţuirespremântuire.Şi
erapărintelelacareaveasămeargămareşivestit,sporitînprivireaminţiişi
multi-afolositpeceicemergeauladânsul.Deci,ieşinddinchilieavenitlael.
Cândaintratfrateleînăuntru,avăzutpărinteledouămaimuţeşezândpe
umeriifrateluişiculanţdefierlegându-igâtulşilasinefiecaretrăgându-l.
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Bătrânulacunoscutcăaceştiasuntdraci,celalslaveideşarteşicelalmândriei,
căcierabătrânuldeDumnezeuînvăţat.Deci,suspinând,alăcrimatînascuns.Şi
dupărugăciuneşidupăsărutareafrăţească,aşezuttăcândunceas,fiindcă
acestaeraobiceiullapărinţiideacolo.Apoiaziscălugărulcaremersese:
părinte,foloseşte-măşidă-misfaturialecăiidemântuire!Bătrânuli-arăspuns:
număpricep,fiule,laaceasta,căcişieuamnevoiedeîndreptare.Iarelazis:nu
teferiavvo,sămăfoloseşticăamîncredereîntineşim-amhotărâtsăprimesc
sfatultău!Iareliarăşinusepleca,zicând:număveiascultaşipentruaceasta
măopun.Celălaltstaşiîlîncredinţa,zicând:oriceîmiveizice,tevoiascultaca
peîngerulDomnului.Atuncii-azisluibătrânul:iabanulacestaşimergiîn
cetateşicumpărăzecepâini,zecemăsuridevin,zeceocaledecarneşiadu-le
aici!Frateleauzind,s-aîntristat,însăprimind,s-adus.Pecalemultegânduriîi
veneauşinedumerindu-se,îşiziceaînsine:ceasocotitbătrânulcuaceasta?Şi
cumvoicumpărabunurile?Căsevorsmintimirenii,cândlevoilua.Deci,
plângândşiruşinându-se,s-adusîncetateşiprinaltcinevaacumpăratpâinea,
prinaltcinevavinul,darpentrucarnenuselămurea,zicând:vaimieticălosul,
cumvoicumpăraeucarnea,singur,sauprinaltul?Însă,găsindunmireani-a
datacestuiaunbanşicumpărând,i-aaduscarnecălugărului.Acelaluând
carneaşicelelalte,le-aduslabătrânul.Atunci,i-azisbătrânul:ştiicămi-aidat
cuvânt,căoriceîţivoiziceasculţi!Ia,dar,aceastaşidupărugăciune,mănâncă
opâineşicâteoocadecarneşibeacâteomăsurădevinînfiecarezişi,după
zecezile,vinoiarăşilamine!Darelauzindşineîndrăznindaseîmpotrivi,
luându-le,s-adusplângândşizicândîntrusine:vaimie,dincefeldepost,lace
amajuns!Oarevoiface,saunu?Denuvoiface,voificălcătordefăgăduinţă
cătreDumnezeu.Cămi-amdatcuvântulcăoriceîmivacerebătrânul,amsăfac,
primindcadelaDumnezeuşiacum,Doamne,cautăspreticăloşiameaşimă
miluieşte,iertându-mipăcatele,căiată,suntsilitsăfacpestevoiaşisocoteala
pecareamavut-opentruînfrânareamea!Şiaşaplângând,avenitlachilie.Şi
precum i-aporuncitbătrânul,aşaafăcut.Cândtrebuiasămănânce,uda
bucateleculacrimi,zicândcătreDumnezeu:pentrucem-aipărăsit?Şia
petrecutaşacelezecezile,plângând,tânguindu-seşipesinesocotindu-se
nevrednicdecălugărie.Dumnezeuluândamintelasmerenialui,i-adat
mângâiereîninimăşiacunoscutpentruceis-aîntâmplatsăfienebăgatîn
seamă,dupăcumsesocotea.MulţumindIubitoruluideoameni,Dumnezeu,a
zisîntrusine:cuadevărat,toatădreptateaomuluiestecaocârpălepădată.Şi
iarăşi:denuvazidiDomnulcasaşinuvapăzicetatea,înzadarprivegheazăcel
ceozideşte,saucelceopăzeşte.Decis-aîntorslabătrânul,truditcutrupul
maimultdecâtcândsenevoia,nemâncândîncelelaltesăptămâni.Şivăzându-l
bătrânulaşasmeritşimaimuţelefăcutenevăzute,s-aveselitşibucurându-se,
l-aprimit.Şifăcândeirugăciune,auşezuttăcând.Apoiazisbătrânul:fiule,
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Iubitoruldeoameni,Dumnezeu,te-acertatşinul-alăsatpevrăjmaşulsăte
stăpânească.Căciobişnuieştevicleanul,capeceicesenevoiesc,cândnuva
puteasă-iîmpiedicedelanevoinţă,să-iîndemnelacelepestemăsură,caprin
aceastasă-icufundeîngroapamândriei.Şinuesteunlucrumaiurâtde
Dumnezeudecâtpatimaaceasta.Deci,tucălătoreşte,precumziceScriptura,pe
caleaîmpărăteascăşinuteabateîndreaptasauînstânga,cimăsuraceadin
mijlocîntrebuinţând-olamâncare,cumăsurămănâncăînfiecareseară.Iar
de-ţivaveniţienevoie,pentruvreopatimă,saupentrualtăpricină,săstrici
ceasulcelrânduit,sauiarăşipesteozisămănâncişisănuteîndoieşti.Cănu
suntemsublege,cisubdar.Însăcândmănânci,sănutesaturi,ciţine-teîn
înfrânare,maivârtospentrubucatelecelepoftitoareşiîndemnătoarespre
lăcomie.Celeproasteiubeşte-letotdeaunaşiinimatapăzeşte-oîntotchipul,
căutândlasmerenie.CăjertfaluiDumnezeu,precumziceproorocul,duhul
umilit,inimaînfrântăşismerită,Dumnezeunuovaurgisi“.Şiiarăşi:
„smeritu-m-am şim-amântuitDomnul“.Deci,toatănădejdeata,fiule,
aruncând-ospreDumnezeu,mergicupacepecaleata!Elvascoatecaolumină
dreptateataşijudecatatacamiază-zi.Deci,aşafolosindu-lpefrateşi
întărindu-l,l-aslobozit.Iarfratelesebucura,mulţumeaDomnuluişizicea:„să
măîntoarcăpemineceicesetem peTineşiceiceştiumărturiileTale,
Doamne“:Şi:„certându-mă,m-acertatDomnuldarmorţiinum-adat“.Şi:
„certa-mă-vaDreptulcumilăşimăvamustra“Şicătresine:„întoarce-te,
sufletealmeu,laodihnata,căDomnulţi-afăcutbineţie!“,şicelelalte.Şiaşa
intrândînchilie,avieţuitdupăsfaturilebătrânuluişiaajunsmonahiscusit.

 

59.Zis-aunbătrân:credeţi-mimie,fiilor,căpecâtedemarelaudaşislava
unuiîmpăratceseleapădăşisefacemonah,peatâtestedemareruşineaunui
monahcarelasăcălugăriaşisefaceîmpărat.Pentrucăceleceseînţelegde
cătregândşidecătreminte,suntmultmaicinstitedecâtcelesimţitoare.

 

60.Fost-aunbătrânmarevăzătorcuminteaşiînvăţaaşa:putereapecaream
văzut-ostândlalumânare,aceeaşiamvăzut-oşilaîmbrăcăminteamonahului
cândesteprimitînmânăstire.

 

61.UnfratedelaSchitmergândlaseceriş,s-aduslaunbătrânşii-azis:
spune-mi,părinte,cesăfaclaseceriş?Zis-aluibătrânul:deîţivoizice,măvei
asculta?Răspuns-afratele:da,tevoiasculta!Zis-abătrânul:demăasculţi,
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lasă-tedesecerişulacestaşiîntorcându-teînchilie,făcelecincizecidezile,
mâncândsearapâineuscatăcusareşidupăaceeavinoşi-ţivoivesticetrebuie
săfaci!Iarfratelemergândşifăcândcumi-aporuncit,dupăcincizecidezilea
venitiarăşilabătrân.Bătrânulcunoscândcăestelucrător,i-aspuscumtrebuie
săşadăînchilie.Aşacă,s-aaruncatlapământcufaţaînjostreizile,plângând
înaintealuiDumnezeu.Apoii-auzisgândurile:te-aiînălţat,te-aifăcutmare.
Iarelîşiaduceaneajunsurileluiînainteasa,zicând:undesunttoategreşelile
mele?Şiapoilenumăra.Deci,i-auzisiarăşigândurile,schimbându-se:multe
greşeliaifăcutşinupoţisătemântuieşti.Darseîmpotriveaşiel:voiface
slujbeluiDumnezeuşicredcăînbunătateaLuiceanespusă,vaaveamilăde
mine.Deci,aşaluptându-se,într-ovremebiruitefiindduhurile,austatînaintea
luisimţitorgrăind:ne-am tulburatdetine.Iarelle-azis:pentruce?
Răspuns-auacelea:cândteînălţăm,alergilasmerenie,iarcândtesmerim,te
înalţi.Şicertându-le,aceleas-aufăcutnevăzute.

 

62.Unom aveatreicopiişilăsându-iîncetate,s-aduslaomânăstire.
Petrecândînmânăstiretreiani,auînceputsă-lsuperegândurile,careîi
puneauînminteaducereaaminteşidorinţadecopiişielsemâhneapentru
dânşii.Nuvestiseînsăstareţuluidintruînceputcăarecopii.Aşadar,văzându-l
peelpărintelemâhnit,i-azis:ceaideeştimâhnit?Şii-apovestitpărinteluică
aretreicopiiîncetateşivoieştesă-iaducăpeeilamânăstire.Şii-adatvoie
părintele.Deci,mergândfratele,aaflatcădoidintr-înşiimuriseră,iarunul
trăia.Luândcopilul,s-aîntorslamânăstireşicăutându-lpestareţ,l-aaflatîn
pitărieşii-aaduscopilul.Părintele,luândcopilul,l-aîmbrăţişatşil-asărutat.
Apoiazistatălui:îliubeşti?Acestai-arăspuns:da!Atunciazispărintele:Ia-l
şi-laruncăîncuptor,aşacumarde!Şiluândacelafiulcumâinilesale,l-a
aruncatîncuptor.Şis-afăcutîndatăvăpaiacarouăşinuaarscopilul.Iartatăl
luiaprimitslavăcapatriarhulAvraam.

 

63.Zis-aunbătrân,obişnuieşte-ţiinimacâtepuţinsăzicăcătrefiecaredinfraţi:
acestamăîntreceînrâvnăpentruDumnezeu.Şiiarăşi:acestaestemai
osârduitordecâtmine.Şiaşaajungisăfiidedesubtultuturorşilocuieşteîntine
DuhulluiDumnezeu.Iardeveidefăimavreunom,sedepărteazădarullui
Dumnezeudelatineşitedăîntinăciunilortrupeştişiţiseîmpietreşteinimaşi
nicioumilinţănuseaflăîntine.
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64.Unbătrânşi-atrimisuceniculînEgiptsăaducăocămilăsă-şiducă
coşniţele.IardupăceaadusfratelecămilalaSchit,l-aîntâmpinataltbătrânşi
i-azis:deştiamcăteduciînEgiptţi-aşfizissă-miaducişimieocămilă.Şi
mergândfrateleaspuspărinteluisăucuvântulbătrânului.Iarelauzind,i-azis
fratelui:iacămilaşidu-olael,şizi-i:iată,nune-amterminatcoşniţele!Ia
cămilaşifă-ţitreabaşimergiîmpreunăcuelînEgipt.Apoiaduiarăşicămila,ca
săluămşivaselenoastre.Şimergândfratele,aîncărcatcămilacucoşniţele
bătrânului,şis-audusîmpreunăînEgipt.Dupăceadescărcatcămila,luând-o,
i-azisbătrânului:roagă-tepentrumine!Iaracestai-azis:undeteduci?Zis-a
fratele:laSchit,casăaduccoşniţelenoastre.Bătrânulauzindaceastas-asmerit
şiapusmetanieplângândşizicând:iertaţi-mă,cădragosteavoastrăceamultă
mi-aluatroada!

 

65.Sepovesteadespreunfrate,căfăcândcoşniţeşipunându-letoarte,l-aauzit
pevecinullui,zicând:cesăfac,cătârgulesteaproapeşinuamtoartesăpunla
coşniţelemele?Şimergândacelaadezlegattoartelecoşniţelorluişile-aadus
lafrate,zicând:iată,acesteaîmiprisosesc,pune-lelacoşniţeletale!Şiafăcut
deasporitlucrulfratelui,iarpealsăul-alăsat.

 

66.Unfratemergândpedrum,agăsitunlemncarecăzusedelaocămilă
încărcatăculemneşiluându-l,l-aadusînchilie.Stareţulvăzândlemnul,i-azis
fratelui:undel-aigăsit?Iarfrateleazis:pedrum.Zis-aluibătrânul:dacănu
cumvaeraaruncatdevânt,dacănimeninul-apierdut,civântuldinîntâmplare
luându-ldinpădure,adu-lînăuntru!Dacănu,mergişi-lpunelalocullui!Şi
întorcându-sefratele,l-aaruncatiarăşiîndrum.

 

67.Zis-aunbătrân:satanaesteîmpletitordefunii;pecâtîidaişuviţe,
împleteşte.Iaraceastaozicdespregânduri.Pecâtleprimeşti,peatâtse
înmulţescşiasuprataseîntăresc.

 

68.Unfratel-aîntrebatpeunbătrân:cumtrebuiesăalungeminteagândurile
celerele?Şii-arăspuns:nupoatedelasinenicidecumsăfacăaceasta,căcinu
areoputerecaaceasta.Cicândnăpădescasuprasufletului,îndatătrebuiesă
alergecurugăciunecătreCelcel-afăcutpeelşiAcelaletopeştecaceara.
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69.Zis-aunbătrân:esteunulcarefacelucruribuneşivicleanulîipuneîn
mintepreţmarelaunlucrumic,casăpiardăplatatuturorbunătăţilorpecare
leface.ŞezândeuodatăînOxirinh,launpreotcefăceamilostenie,avenito
văduvăcerândpuţingrâu.Şii-azisei:aduopânzăşi-ţivoida.Iareaaadusşi
apucândhainacumânaşicăutând-o,azis:mareeste!Şiaruşinat-opevăduvă.
Deci,i-am zislui:avvo,oareaivândutgrâul?Răspuns-aacela:nu,cicu
milostenieil-amdat.Atuncieuiarăşiamzis:dacăl-aidateicumilostenie,de
cetescumpeailamăsurăşiairuşinat-o?

 

70.Unfrateseluptacugândulmândriei,zicând:acum,suflete,aiisprăvit
faptelebune.Şivrândfratelesă-lbiruiască,şi-aapropiatmânasubcazanul
undeardeafocşiaziscătresine:iatătearzi,nutemaiînălţacucugetul!Căcei
treitineriînmijloculvăpăiifiindşinearzându-se,nus-auînălţatcuinima,cicu
multăsmerenielăudându-LpeDumnezeuînmijloculcuptorului,ziceau:cu
sufleteumiliteşicuduhuriplecatesăfimprimiţiînainteaTa.Iartulaodihnă
stând,cugeţiînalt.Şicuaceastaabiruitdraculmândriei.

 

71.Zis-aunbătrân:desevaosteniomul,săsemustretotdeaunaşisă-şi
defaimesufletulînascuns,îlîncredinţeazăcăestemainecinstitdecâtcâiniişi
decâtfiarele.Căacelean-aumâniatpeFăcătorullorşinuvinlajudecată,decât
sămăscoaleşisămămunceascăveşnic.

 

72.Zis-aunbătrân:deşeziînpustieliniştindu-te,sănusocoteşticăfacivreun
lucrumare,cimaivârtossătesocoteşticâineizgonitdeoamenişilegat,pentru
cămuştişisariasupralor.

 

73.Zis-aunbătrân:deveilocuiînpustieşiveivedeacăpoartăDumnezeugrijă
detine,sănuţiseînalţeinima,căciridicăDumnezeuajutorulSăudelatine.Ci
maivârtoszicăpentrusupărareaşineputinţatafaceDumnezeumilăcutine,
casărabzişisănutetrândăveşti.
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74.Zis-aunbătrân:deveiauzidesprevieţuirilecelemarialesfinţilorpărinţişi
aprinzându-te,veivoisăleurmezi,apucă-teşitu,chemândnumeleDomnului,
casăteîntăreascăpentrulucrulpecarel-aiales.Şidacăcuajutorullui
Dumnezeuveisăvârşi,mulţumeşteCeluiceţi-aajutat!Iardenuveiputeasă
săvârşeşti,cunoaşte-ţineputinţaşislăbiciuneaşidefăimându-te,smereşte-ţi
gândulpânălamoarte,socotindu-tenevrednic,săracşinerăbdător!Astfel
mustră-ţisufletultotdeauna,caunulcareaiînceputşinuaisăvârşit!Şiaşapoţi
şitusătemântuieşti.

 

75.Eraunfratelaoviaţădeobşteşitoategreutăţilefraţilorlepurtaşipânăla
curvieseprihănea,cumcăelafăcut.Iaruniidinfraţineştiindlucrarealui,au
începutsăcârteascăasupraluizicând:câterăutăţifaceacestaşinimicnu
lucrează.Iaravvaştiindlucrarealui,leziceafraţilor:maibineorogojinăalui
cusmerenie,decâttoatealevoastrecumândrie.Dacăvreţi,chiardela
Dumnezeuam săvăîncredinţez.Deci,aporuncitsăseaprindăfocşi
aducându-seceletreirogojinialeaceloraşirogojinafratelui,aporuncitsăfie
aruncateînfoc.Dupăcele-auaruncat,îndatăauarstoateşiarămasnumaia
fratelui.Şivăzândceicemaiînaintel-auprihănitpeel,s-auînfricoşatşii-au
pusmetanie.Aşal-aucinstitdeaiciînainte,capeunpărinte.

 

76.Unmonahîntâlnindpeniştecălugăriţe,s-aferitdincalealor.Văzând
stareţalucrulfăcutdefratele,aziscăutândladânsul:bineaifăcut,fiule,pentru
neputinţata!Deeraimonahdesăvârşit,nuaifiluatamintelanoi,calanişte
femei.

 

77.Zis-aunbătrân:oriundeveimerge,iaamintedetinetotdeauna,călăcaşul
Erodiuluipovăţuieştemaiînaintedeele(saudeei).Adică,monahulse
aseamănăcuErodiuldeaaveamereudelucruşiiubireadepustie.Oriundeva
merge,lăcaşulsăuîlaremaiînaintededânsul,povăţuindşitotloculîieste
lăcaş.Sileşte-te,caînoricelocteveiafla,să-ţifacicanonulşisănuteleneveşti
larugăciunilecelerânduite!Poartăgrijăîncăşidegânduri,pecâtpoţi,şitot
necazulsă-laiînainteaochilortăi.Iaracesteanusepotisprăvifărădeluare
aminteşimultăosteneală.
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78.SepovesteadespreavvaMacarie,cămergândodatălabisericăsăcitească
pravila,avăzutînafarachilieiunuiadintrefraţi,mulţimededraci,dincareunii
seînchipuiauînmuiericerosteaucuvintenecuviincioase,alţiiîncopilandrice
vorbeaucuvintedeocară,alţiijucau,iaralţiiseschimbauînmulteforme.
Bătrânulfiindvăzătorcumintea,acunoscutpricina.Şisuspinând,şi-azis:
negreşit,fratelepetreceînlenevireşipentruaceastaduhurilecelevicleneîi
înconjoarăchilia.Dupăceaisprăvitpravila,aintratînchiliafrateluişii-azis:
suntnecăjitfrateşicredcădeteveirugapentrumine,cuadevăratmăvauşura
Dumnezeudenecazulacesta.Elpunândmetaniebătrânului,i-azis:avvo,nu
suntvrednicsămărogpentrutine.Însăbătrânulstarugându-lpefrateşi
zicând:număduc,denu-miveidacuvântcăveifacepentruminecâteo
rugăciuneînfiecareseară.Aşa,aascultatfrateleporuncabătrânului.Acest
lucrul-afăcutbătrânul,vrândsă-ideapricinăsăseroagenoaptea.Şi,
sculându-sefrateleînnoapteaviitoare,afăcutorugăciunepentrubătrânul.
Apoiumilindu-se,azis:ticălosulesuflete,pentruunbătrâncaacestate-airugat,
darpentrutinenuterogi?Deci,afăcutşipentrusineorugăciune.Apoiaşa
făcândelînfiecarenoapteşisăvârşindceledouărugăciuni,înduminica
următoare,bătrânulducându-selabiserică,i-avăzutpedraci,stândafarădin
chiliafratelui,caşimaiînainte,dartriştişiposomorâţi.Şiacunoscutcăpentru
rugăciuneafrateluis-auîntristatdracii.Astfel,bucurându-se,aintratlafratele
şiazis:rogu-temaifăpentrumineîncăorugăciune!Elaascultatşifăcând
pentrubătrânuldouărugăciuni,iarăşis-aumilitşişi-azis:o;ticălosulesuflete,
adaugăşipentrutineorugăciune!Deci,aşapetrecândelşisăptămânaaceeaşi
făcândînfiecarenoaptecâtepatrurugăciuni,duminicăiarăşivenindbătrânul,
i-avăzutpedracimaiîntristaţişităcând.ŞimulţumindluiDumnezeu,cânds-a
întors,aintratiarăşilafrateşil-arugatsămaiadaugepentrudânsulîncăo
rugăciune.Acestaprimindşiadăugândşipentrusineîncăorugăciunefăceaîn
fiecarenoapteşaserugăciuni.Cândatrecutbătrânul,duminicăi-avăzutpe
draci,stânddepartedechilialui.Darcuml-auvăzutintrândlafrate,l-auocărât,
mâhnindu-sepentrumântuireafratelui.Iarbătrânul,proslăvindpeDumnezeu,
aintratlafrateşil-asfătuitsănuselenevească,cineîncetatsăseroage.Şiaşa,
făcându-sefrateleosârduitorlarugăciuni,cudarulluiDumnezeu,s-audus
draciicutotuldeladânsul.
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CAPITOLULXXVI

PENTRURĂBDAREAÎNBOLI

1.Unbătrânadeseoripătimeaşiseîmbolnăvea.Şis-aîntâmplatîntr-unansă
nuseîmbolnăveascăşis-aîntristatcumplitşiplângea,zicând:m-apărăsit
Dumnezeuşinum-acercetat.

 

2.Unbătrânoarecareşezânddeosebilachilie,s-aîmbolnăvit.Neavândcine
să-islujească,sculându-semâncaoricegăseaînchilie.Şiaşaafăcutmultezile,
fiindcănuavenitnimenisă-lcaute.Dupăceautrecuttreizecidezile,devreme
cenuvenisenimenilael,atrimisDumnezeuunîngersă-islujeascăşia
petrecutcuelşaptezile.Apoişi-auadusamintefraţiişiauvenitsă-lcaute.
Bătândeilauşă,s-adusîngerul.Iarbătrânulstrigadinăuntru:duceţi-vădeaici
fraţilor!Dareistricânduşa,auintratşil-auîntrebat,pentrucestriga.Elle-a
răspuns:treizecidezileampătimitşinimeninum-acercetatşiiată,şaptezile
suntdecândatrimisDumnezeuunîngercareîmislujeaşicumaţiintratvoi,
s-adepărtatdelamine.Acesteazicând,aadormit,iarfraţiiminunându-se,au
proslăvitpeDumnezeu.

 

3.Zis-aunbătrân:de-ţivaveniboală,sănutescârbeşti!Căcidacăvrea
Stăpânulsăpătimeşticutrupul,tucineeştidetenecăjeşti?OarenuElpoartă
grijădetineîntoate?SaufărăDânsultrăieşti?Rabdă,şiroagă-lpeEl,să-ţidea
celedefolos!AceastaestevoiaLui,şidecişezicuîndelungatărăbdareşi
mănâncădinmilostenie!

 4.Unmonahnevoindu-seîmpotrivasatanei,s-aîmpunslaochidingreşeală
darnus-arugatsămaivadă,cirăbdaşipentrurăbdarealuii-adăruit
Dumnezeuvedereşiiarăşiavăzut.
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CAPITOLULXXVII

DARULLUIDUMNEZEULACEIDESĂVÂRŞIŢISEFACETOATE:ŞIHRANĂ
ŞIBĂUTURĂŞIHAINĂ

1.S-adusunuldinpărinţilaaltpărinte.Şivenindceasulalşaselea,bătrânul
carel-aprimit,azisuceniculuisău:fă-nepuţinălinteşiudăpesmeţii!Şiafăcut
uceniculaşa.Iarbătrânulapetrecutvorbinddesprelucruriduhovniceşti,dela
ceasulalşaseleapânăadouazilaacelaşiceasşinuşi-aadusamintedehrană.
Atunciiarăşiazisbătrânulucenicului:fă-nenouăpuţinălinte,fiule!Şiis-a
răspuns:deieriamfăcut-o,avvo.Şiaşaaumâncatbătrânii.

 

2.Altbătrânoarecares-aduslaunuldinpărinţi,iaracelafierbândpuţinălinte,
fiindcăsosiseseara,azisceluicevenise:săcitimpuţindinpravilă!Astfelunul
asfârşittoatăPsaltirea,iarcelălalt,arostitdinminteceidoiproorocimari.Şi
făcându-sedimineaţă,închinându-i-se,s-adus.Aşacă,pentrurugăciune,au
uitatşihrana.

 

3.Povestit-auceniculunuibătrâniscusit,desprepărintelesău,căodatăvenind
ceasulalnouălea,avoitsăgusteceva.Şipunândmasa,astatîmpreunăcuella
rugăciune.Dupăceaucântatdoipsalmi,aînceputbătrânulagrăipederost,
adicăfiindînrăpire,grăiacuvintepotriviterăpirii.Şiapetrecutaşapânăa
douazi.Laalnouăleaceas,adouaziaîncetat,căciminteaîipriveasus,spre
tainelecereşti.

 

4.TeodorcelceafostepiscoplaRossupovestea:unbătrâncunoscutdeminea
venitodatălaminelalavraPirghiilor,aproapedeIordan,undeşedeameu.Şi
mi-azis:frateTeodore,fiibunşivinocuminelamunteleSinai.Eu,neputândsă
calccuvântulbătrânului,i-amzis:sămergem!DupăceamtrecutIordanul,mi-a
zisbătrânul:frateTeodore,vinosăpunemmetanie,capânălamunteleSinai
niciunuldinnoisănumănânce.Răspuns-am:cuadevărat,părinte,eunupot
săfacaceasta.Auzindbătrânul,depărtându-sepuţindemine,apusmetanie
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rugându-seluiDumnezeu.Apoisculându-se,amcălătoritmaideparteşipână
lasfântulmunteSinai,nimicn-agustat.Iaracolo,laSinai,cumamajuns,
împărtăşindu-secuSfinteleTaine,aluatşiamâncat.ŞiiarăşidelaSinaine-am
duslaSfântulMina,înAlexandria.Cândasfârşitbătrânulşidrumulacesta,
postindşiacolo,împărtăşindu-se,iarăşiamâncat.Apoiamvenitînapoila
Sfânta Cetate (Ierusalim)şibătrânuln-a mâncatnimicpe cale.Ci
împărtăşindu-seasemeneacuSfinteleTaine,laSfântaÎnvierealuiHristos,
Dumnezeulnostru,aluatşihrană.Întoatăcălătoriaaceasta,atâtde
îndelungată,nuamâncatbătrânuldecâtdetreiori,fiindcăaveadarullui
Dumnezeu,careîlîntărea.

CAPITOLULXXVIII

LASFÂRŞITULVIEŢII,MAITARENĂPĂDESCDRACIIASUPRAOMULUI
PENTRUCARETREBUIEFOARTEALUAAMINTE

(ÎnPatericulcelvechiurmeazăşicapitolul28,darîntrucâtacestcapitolnueste
decâtoreproducereacelorcuprinselaînceputulsloveiR,nus-amaitrecut
aici.)

ADAUS(DELAPALADIE)

1.Un oarecareEvloghie,scolasticalexandrin,fiind rănitdedragoste
dumnezeiască,lepădându-sedelumeşirisipindcelealesale,afarădepuţinece
şi-alăsatsprechivernisealăşineputândlucra,asocotitcum săpunăîn
rânduialăcelepentrusine.Căniciînsobordepărinţinuîndrăzneasăintre,nici
singursăpetreacănuvoia.Deciaşaaflându-se,agăsitunbubos,lepădatîntârg
carenuaveanicimâini,nicipicioare,decâtlimbaîntreagăşimilăaşteptadela
oricinetreceapelângădânsul.Văzându-lEvloghie,şiumilindu-selainimă,s-a
rugatluiDumnezeuşiafăcutfăgăduinţăDomnului,zicând:Doamne,pentru
numeleTăuiauacestbubosşiîlodihnesc,pânălaziuamorţiilui,caşieu
printr-însul,sămământuiesc.Dăruieşte-midar,Doamne,răbdaredea-isluji!
Apoi,apropiindu-sedebubos,i-azis:voieştisăteiauîncasameaşisăte
odihnesc?Zis-aacela:măcardeaivreadareusuntnevrednic.Şii-azis
Evloghie:măducsăaducunmăgarşiteiauacolo.Decis-aînvoitacelacumultă
bucurie.Şiaducândmăgarul,l-aridicatşil-aduslagazdasa.Şiîngrijeade
dânsulcutoateceledetrebuinţă,spălându-l,ungându-l,purtându-lşicu
osârdieîntrutoateslujindu-i,cincisprezeceani.Apoianăpăditdiavolulasupra
bubosuluişisălbăticindu-lfărăsocotealăîmpotrivaluiEvloghie,l-aîntărâtat
spreocărişivorberele.Acelaaînceputsă-locărascăpeEvloghie,zicând:
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mâncătoruledestăpân,aifuratbanistrăinişipoaterobfiind,l-aiprădatpe
stăpânultăuşicuneputinţameavreisătăinuieşticaşicuofaceredebineşi
m-ailuatlacasatacaprinminesătemântuieşti.IarEvloghieiseruga,zicând:
nu!Nu-miziceastfeldecuvinte!Spune-micucete-ammâhnitşimăîndreptez!
Iarelzicea:nu-ţivoiescacestemomeli,du-măşimăleapădăîntârg!Maibun
îmiestemietârgulaceladecâtodihnata.Evloghiezicea:mărog,odihneşte-te,
deoricetemâhneşti.Iarelmaivârtossălbăticindu-sedemânie,strigândzicea:
nudorescsăfiucutinesingur!Gloatevoiesc!I-azisEvloghie:euîţiaducacum
mulţimedefraţi.Iarelnecăjindu-seiarăşi,i-azis:vaimieticălosului!Faţatanu
vreaus-ovădşinicisă-miaducipeceiasemeneaţiemâncătoriînzadar!Şi
scuturându-se,iarăşiastrigat:nuvoiesc,nuvoiesc!Întârgvoiesc!O,silă!
Aruncă-măundem-aigăsit!Dacăarfiavutmâini,n-arfipregetatsăse
spânzure,saucusabiesăseomoare,într-atâtal-asălbăticitdracul.Atunci
Evloghie,nepricepândcesăfacă,cusfatulpustnicilorceiaproapededânsul,a
hotărâtsămeargălamareleAntoniecububosulşisă-ispunăpricinaşicumva
ziceacela,aşasăfacă.Momindu-lşipunându-lînluntres-aduslamânăstirea
ucenicilormareluiAntonie,undeseziceacăvinesfântuldinmunte,uneori,la
zecezile,alteoriladouăzeci,sprefolosulceloradunaţi.S-aîntâmplatcădupă
ceavenitEvloghie,adouaziavenitşimareleAntonie,searatârziu,îmbrăcat
cuohainădepiele(precumCroniemi-apovestit,careatuncieradefaţă).
Heretisindu-ipetoţiceiceerauacoloşişezând,întâipeEvloghiel-achematpe
nume,cutoatecăniciodatănicinul-avăzut,nicidespredânsuln-aauzitceva.
Evloghie,cutoatecădetreioriafostchematdemareleAntoniepenume,n-a
răspuns,socotindcăaltcinevaestechematdeAntonie,cunumeleacesta.Iarel
iarăşiazis:ţieîţizic,celuiceaivenitdinAlexandria!Atuncii-arăspuns
Evloghie:ceporunceşti,rogu-te?I-azisluiAntonie:deceaivenitaici?A
răspunsEvloghie:Celceţi-adescoperitnumelemeuşitoateceledespremine
ţi-adescoperit.Zis-asfântul:ştiupentruceaivenit!Darînainteatuturor
fraţilorspune,casăştieşiei!AtunciaspusEvloghieînainteatuturor,defaţă
fiindşibubosul:omulealluiDumnezeu,peacestbubosl-amgăsitîntârg
lepădatşitrecutcuvederea.Fiindu-mimilădedânsul,m-am rugatlui
Dumnezeusă-midearăbdarepentrudânsulşim-am făgăduitluiHristos
Dumnezeu,capânăînsfârşitsă-lcautcapeunbolnav,şielsăseodihnească
prinmineiareusămământuiescprintr-însul.Aşadar,l-amluatlacasameaşi
iată,decincisprezeceani,dupăputinţamea,îislujesc!Şiacum,dupăatâta
vreme,nuştiucerăuapătimitdelamine,cătaremătulbură.Şiamsocotitsă-l
lepăd,fiindcămăsileştelaaceasta.Deaceeaamvenitlasfinţiata,sămă
sfătuieşticetrebuiesăfacşisăterogipentrumine,cătaremătulbură.Atunci
i-azisAntoniecuglasapăsatşiaspru:îllepezi,Evloghie?DarCelcel-afăcut
nu-lleapădă.Tuîllepezipeel?RidicăDumnezeupecelmaibundecâttine,şiîl
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adună.IarEvloghieacesteaauzind,s-asfiitşis-asperiat.Apoiîntorcându-se
sfântulcătrebubos,aînceputcuvorbaa-lbatecaşicuunbici:bubosule,
nevredniculedepământşidecer,nuînceteziluptându-tecuDumnezeuşi
întărâtându-lpefrate?NuştiicăHristosesteCelceîţislujeşteţie?Cum
îndrăzneştiasupraluiHristosunelecaacesteaagrăi?OarenupentruHristos
s-arobitspreslujbata?Astfelbătându-lpebuboscucuvinteusturătoare,
lăsându-i,avorbitcuceilalţifraţicelespretrebuinţafiecăruia.Apoiiarăşi
luândcuvântulcătreEvloghieşicătrebubosazis:duceţi-vă,fiilor,cupaceşinu
vădespărţiţiunuldealtul,cilepădândtoatămâhnireapecaredraculabăgat-o
învoi,cucuratădragosteîntoarceţi-vălachiliaîncareaţizăbovit!Căispita
aceastav-avenitdelasatana.Fiindcăavăzut,căamândoisunteţispresfârşitşi
decununivăveţiînvrednicidelaDumnezeu,elprintineşituprinel.Decinu
cugetaţialtceva,nucumvavenindîngerul,pecareacumDumnezeuvi-ltrimite,
sănuvăafleîmpreunălaunlocşisăvălipsiţidecununi.Grăbindu-sebărbaţii,
s-auîntorslalocullorcudesăvârşitădragoste.Pestetreiziles-asăvârşit
fericitulEvloghie,şidupăaltetreizecişişapte,s-aduscătreDomnulşicella
trupbubosiarlasufletsănătos.DeciCronie,zăbovindlalocurileTebaidei,s-a
pogorâtdupăpatruzecidezilelamânăstirileAlexandrieişis-aîntâmplatîn
aceeaşiziaisesăvârşidecătrefraţi,luiEvloghie,pomenireaceadepatruzeci
dezile,iarbubosuluiceadetreizile.AflândCronies-aînspăimântat.Şia
povestitpărinţilor,ceeacemaiînainteazispentrueiAntonie.Căacestaafost
atuncitălmacicuvintelorşicelorceaspusEvloghiecătreAntonie,grăind
elineşteşicelorcearăspunsAntoniecătreEvlaghieşicătrebubosul,vorbind
înlimbaegipteană,încaretuturorlevorbeacuviosul,neştiindaltălimbă.

ADAUS

1.ÎnlavranumităaluiEptastomuşicareeradepartedelavracuviosuluiSava
camdeşaptestadii,eraunsihastruminunat,cunumeleIoanşiaveaşiun
uceniccarerăbdândrăutăţileceisefăceaudecătreperşiînSfântaCetatealui
Dumnezeu,îlrugapebătrânulsă-ispună,dacăvafiluatăcetateadecătre
vrăjmaşi.Iarelîntâiselepăda,zicând:deundesăştiueudespreaceasta,fiind
ompăcătos?Dardevremecetânărulstaşiseruga,vrândsăştie,i-azis
bătrânullăcrimând:fiindcătevăd,ofiule,căvoieştimultsăştiidespreaceasta,
îţivoispunecâtemi-aarătatDumnezeu.Mai-naintedeacestecincizile,mă
gândeamlaaceastaşirugându-măm-amvăzutrăpitînainteasfântuluilocal
Golgoteişitotnorodulîmpreunăcuclerulstriga:Doamnemiluieşte!Căutând
eu,L-amvăzutpeDomnulnostruIisusHristospironitpeCruceşipePrea
SfântaNăscătoaredeDumnezeu,Stăpânalumii,rugându-sepentrunorod.Iar
Elseîntorceadelanorod,zicând:nu-ivoiasculta,căciMi-auspurcat
Jertfelnicul!Deci,aşastrigândnoicususpinuri:Doamnemiluieşte!,amvenitla
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bisericaSfântuluiConstantin.Euducându-măsămăînchinlaloculîncares-au
aflatcinstitelelemnealecinstiteişideviaţăfăcătoareiCruci,amvăzutcăieşea
dinloculacelanoroişicurgeaînbisericăiardoioameniîncuviinţaţistăteau
acolo.Acestorale-amzis:nuvătemeţideDumnezeu,cănuputemnicisăne
rugămdinpricinanoroiului?Deundeesteaiciatâtaputoare?Şieiaurăspuns:
dinfărădelegileclericilorloculuiacestuia.Atunciamziscătredânşii:nuputeţi
curăţinoroiul,casăfimslobozisănerugăm?Aurăspuns:crede,frate,cănuse
vorcurăţiceledeaiciînaltchip,decâtprinfoc.Acesteazicând,bătrânula
lăcrimat.Şii-azisiarăşiucenicului:îţispun,fiule:s-ahotărâtsămisetaiecapul
şimultm-amrugatsăfiuiertatşimis-adescoperitcăestehotărâreşitrebuie
negreşitsăseîndeplinească.Pecândîncăvorbeabătrânulacestea,auvenit
barbariiasupraluişiuceniculsperiindu-seafugit,iarbătrânulprinsfiindis-a
tăiatcapul.Dupăces-audusbarbarii,întorcându-seuceniculşiaflându-lpe
bătrânmort,aplânscuamarşiluându-ll-aîngropatîmpreunăcupărinţii.(În
Patericulvechiurmeazăaciîncăopovestire,caresegăseştetrecutălaavva
Zosima,Nr.2.)

 

2.EraudoifraţimireniînConstantinopol,foarteevlavioşişicareposteaumult.
DeciunulvenindlaRait,s-alepădatdetoateşis-afăcutmonah.Dupăcâtăva
vremeavenitşifrateleluicelmirean,înRait,casă-lvadă.Şizăbovindladânsul,
l-avăzutpefratelesăumonahul,mâncândlaalnouăleaceas.Şismintindu-se
i-azis:cânderaimirean,numâncaiînaintedeaapunesoarele.Atuncii-azislui
monahul:cuadevărat,frate,cânderamînlume,măhrăneamdinurechilemele,
căcislavadeşartăşilaudaoamenilormultmăhrăneauşi-miuşurauosteneala
nevoinţei.

 

3.Zis-aunuldinfraţiisfinţi:cândnerugămcătreDomnul,zicând:„nuneduce
penoiînispită“,nuzicemcasănuneispitim,căciacestlucruestecuneputinţă,
cicasănufimînghiţiţideispită,făcândcevaneplăcutluiDumnezeu,căci
aceastaesteanuintraînispită.Sfinţiimuceniciispitindu-seprinchinurişi
nebiruindu-se,nuauintratînispită.Dupăcumnicicelceseluptăcuvreofiară
pânăcândnuvafimâncatdeea,nucadeînispită.Dupăcevafimâncat,atunci
vaintraînispită.

 

SFÂRŞIT
şiluiDumnezeuslavă!


