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Cuvânt înainte*
Iubi]i copii ai lui Hristos,
1. Bunul Dumnezeu ne-a creat singur numai pentru El – nu
[i pentru dracu sau patimi. Ne-a creat dintr-o f\r\ margini iubire.
2. Trebuie s\-i dovedim [i noi iubire, fie direct, fie iubind semenii no[tri [i întreaga crea]ie.
3. Nu-i niciodat\ cineva degeaba lâng\ tine, d\-i ceva, nu din
ceea ce ai, d\-i din ceea ce e[ti.
4. Prin marea Întrupare Hristos ne-a adus mai mult decât ne-a
pierdut Adam: îndumnezeirea dup\ har [i putin]a de a ierta – deci
pre]uim cât pre]uie[te El (dup\ trup). A fost una cu noi [i acum
noi suntem una cu El.
5. E foarte dureros c\ pierdem timpul care e foarte scump la
Dumnezeu [i s\ se intre într-o dulce nep\sare.
6. Treze[te-te frate [i întreab\-te cine ne-a f\cut [i pentru ce
ne-a f\cut – sigur – s\ fim împreun\ cu El în marea Fericire ve[nic\ lâng\ Maica Domnului ca îngerii.
7. Maica Domnului este o nou\ lume. Cât poate Dumnezeu cu puterea poate [i Maica Domnului cu rug\ciunea. Consider c\ e sup\rat\ pe to]i care nu-i cer nimic.
*

Dorind s\ arate leg\tura dintre P\rin]ii din vechime [i cei de azi [i s\
atrag\ aten]ia asupra actualit\]ii [i importan]ei mesajului lor, Editura Moldovei [i Bucovinei a adresat Preacuvio[iei Sale P\rintelui Arhim. Arsenie Papacioc, duhovnicul M\n\stirii „Adormirea Maicii Domnului” –
Techirghiol, rug\mintea de a scrie un Cuvânt înainte la aceast\ lucrare.
Preacuvio[ia Sa ne-a transmis acest text pe care dore[te s\-l lase ca pe un
Testament duhovnicesc tuturor fiilor s\i duhovnice[ti [i celor care sunt iubitori [i tr\itori ai adev\rului m\rturisit de Sfin]ii P\rin]i (nota editurii).
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8. Ierta]i f\r\ amânare. Iertarea este mai mare decât jignirea
pe care consider\m c\ ]i s-a f\cut pentru c\ iubirea lui Dumnezeu
este mai mare decât ura [i du[m\nia satanic\.
9. S\ ne iubim fra]ilor. Nu mai este vreme [i de altceva. Nu
mai judeca]i cu inim\ rea pe al]ii, lua]i câte o gur\ de aer cre[tin
[i p\stra]i-v\ inima într-o veselie r\coritoare; aceasta v\ poate înlocui nep\sarea sufletului [i s\ r\mâne]i într-o mare apropiere de
inima Domnului Iisus Hristos, Care a aruncat focul pe p\mânt
[i a zis: „Ce alta doresc decât s\ ]ine]i cu str\jnicie flac\ra aprins\ [i
în]elege]i c\ omul nu este lup, ci este dumnezeu pentru om”.
10. Ca s\ pute]i respira aerul îngerilor r\mâne]i într-o neschimbat\ prezen]\ cre[tin\ care este mai pl\cut\ la Dumnezeu
decât o obi[nuit\ [i preten]ioas\ nevoin]\.
11. Încerca]i s\ v\ cunoa[te]i zborul pe singura direc]ie – Iisus
Hristos.
12. {i... hai, veseli]i-v\!
Arhimandrit Arsenie Papacioc
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Pentru f\r\ de grij\ [i lini[tea cu t\cere
1) Zis-a un b\trân oarecare:
– Dator este c\lug\rul s\-[i cumpere f\r\-de-grija, m\car de se va [i lipsi de alte trebuin]e trupe[ti.
*
2) Spunea un b\trân oarecare despre trei fra]i silitori,
care s-au sf\tuit împreun\ s\-[i aleag\ fiecare dintr-în[ii câte
o fapt\ bun\, pe care p\zind-o s\ se mântuiasc\ prin ea.
Deci cel dintâi [i-a ales s\ fie împ\ciuitor, adic\ s\ se sileasc\
s\ împace pe cei ce îi va vedea c\ sunt învr\jbi]i, dup\ cuvântul Domnului ce este scris: ferici]i sunt f\c\torii de pace.
Cel de al doilea [i-a ales s\ cerceteze bolnavii [i s\ le slujeasc\
lor. Iar cel al treilea [i-a ales f\r\-de-grija, adic\ via]a lini[tit\ [i acesta a mers [i s-a s\l\[luit în pustie.
Deci cel dintâi, care î[i alese s\ fie împ\ciuitor celor învr\jbi]i, v\zând c\ nu poate s\-i împace pe to]i [i sup\rându-se de multa lor gâlceava, s-a l\sat de acea slujb\ [i sculându-se a mers la fratele s\u care î[i alesese s\ slujeasc\ bolnavilor. {i mergând la dânsul, l-a g\sit pe el scârbit, ca s-a
s\turat a mai sluji bolnavilor, v\zând c\ nu poate nici într-un
chip s\ le fac\ tuturor pe voie. {i s-au sf\tuit amândoi, s\
mearg\ la fratele lor cel din pustie, care [i-a ales f\r\-de-grija.
{i a[a, sculându-se, au plecat [i au mers la dânsul [i i-au spus
amândoi întâmpl\rile [i sup\r\rile lor. {i l-au rugat s\ le
spun\ lor [i el, ce a ispr\vit cu f\r\-de-grija lui în acea pustie?
Iar el t\când pu]in [i sculându-se, a mers la balt\ [i luând
ap\ cu un vas, a turnat [i a umplut un pahar cu ap\ [i l-a
adus la dân[ii [i le-a zis lor:
– C\uta]i, fra]ilor, [i vede]i bine cum este aceast\ ap\.
{i era apa tulbure, pentru c\ atunci o luase din balt\.
9
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Zis-au lui fra]ii:
– Vedem, frate, c\ este tulbure.
{i punând-o s\ stea pu]in, s-a a[ezat [i s-a limpezit apa
precum cristalul. Atunci luând-o a[a limpede, iar\[i le-a
ar\tat-o lor, zicând:
– C\uta]i acum, fra]ilor [i vede]i apa aceea care era tulbure, cum s-a limpezit.
Iar ei, c\utând, se minunau, c\ î[i vedeau într-însa, ca
în oglind\, fe]ele lor.
Apoi le-a zis:
– Vede]i, fra]ilor, [i în]elegând s\ cunoa[te]i, c\ precum
a]i v\zut apa aceasta cum era întâi tulbure [i întunecat\,
iar acum o vede]i limpede [i luminat\, a[a este [i acel ce tr\ie[te în lume cu oamenii: de tulburarea gâlcevilor lume[ti
este tulburat [i întunecat [i nu î[i vede p\catele [i r\ut\]ile
sale. Iar dac\ se deosebe[te pe sine [i iese din gâlceav\,
atunci i se limpeze[te inima [i mintea [i toate sim]irile lui.
Astfel, î[i vede [i î[i cunoa[te p\catele [i r\ut\]ile sale.
*
3) Un frate a mers la un b\trân iscusit [i l-a întrebat
zicând:
– Ce voi face, p\rinte, c\ foarte mi s-a urât a mai [edea
în pustie?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Aceast\ urâciune, fiule, î]i este o ispit\; dar rabd\
pu]in [i [ezi în chilie cu lini[te, rugându-te lui Dumnezeu.
{i Dumnezeu v\zând r\bdarea ta, î]i va trimite ]ie mângâiere [i odihn\.
*
4) Zis-a un b\trân:
– Precum pe drumul cel b\tut nu poate cre[te nici un
fel de paji[te, m\car [i s\mân]\ de ai sem\na, pentru c\
este locul pururea c\lcat, a[a [i faptele bune nu pot cre[te
într-un la loc c\lcat de gâlcevile lume[ti. Dar, de te vei deosebi pe tine de gâlcevile lume[ti, atunci vei vedea ad\ugându-se [i crescându-]i bun\t\]ile tale.
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*
5) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Avvo, bine este oare a tr\i în pustie?
B\trânul i-a r\spuns:
– Fiii lui Israel, dac\ au l\sat lucrurile Egiptului [i au
ie[it la pustie, atunci au cunoscut cum se cade a se teme de
Dumnezeu. A[a [i corabia când se înv\luie în mijlocul m\rii,
f\r\ de negu]\torie este, iar dac\ iese la liman, atunci î[i
face negu]\toria. Deci [i c\lug\rul, de nu va r\bda la un
loc, nu va putea lua cuno[tin]a adev\rat\, c\ de la c\lug\ri, mai vârtos decât toate lucrurile, t\cerea a ales-o Dumnezeu. C\ zice: spre cine voi c\uta, decât spre cel blând [i
lini[tit [i care se cutremur\ de cuvintele Mele.
Zis-a fratele:
– Dar nu se poate, p\rinte, a tr\i în singur\tate?
Iar b\trânul i-a r\spuns:
– Osta[ul de nu se va osteni întâi împreun\ cu mul]i,
nu poate s\ înve]e me[te[ugul biruin]ei r\zboiului, ca s\ se
poat\ bate singur cu vr\jma[ul s\u. A[a [i c\lug\rul, de nu
se va înv\]a întâi a tr\i împreun\ cu fra]ii în m\n\stire [i a-[i
înfrâna limba [i pântecele [i mânia sa [i alte patimi, a-[i
goni gândurile [i a-[i p\zi mintea sa, unul ca acela nu va
putea s\ tr\iasc\ deosebit în singur\tate.
*
6) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Avvo, ce va face omul, ca s\ câ[tige fapte bune?
B\trânul i-a r\spuns:
– Acel care dore[te [i voie[te s\ înve]e vreun me[te[ug, toate lucrurile le las\ [i numai spre acel me[te[ug se
sile[te [i se supune, se smere[te înv\]\torului s\u, negândindu-se la alte lucruri, pân\ ce prin mult\ silin]\ [i r\bdare înva]\ acel me[te[ug. A[a [i c\lug\rul, de nu va l\sa
toat\ grija [i gâlceava lumeasc\ [i nu se va osândi [i se va
smeri pe sine, socotindu-se mai p\c\tos decât to]i oamenii,
nu va putea câ[tiga fapte bune; iar de se va smeri pe sine la
11

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

toate lucrurile, atunci singure de la sine vor fi bun\t\]ile
cu dânsul [i vor fi tari.
*
7) Zis-a un b\trân:
– Acela care a gre[it, se cade s\ se poc\iasc\, deosebindu-se de toat\ dragostea [i înso]irea omeneasc\, pân\ când
se va în[tiin]a, c\ i-a primit Dumnezeu poc\in]a. Pentru c\
dragostea lumii acesteia ne desparte pe noi de dragostea
lui Dumnezeu.
*
8) Zis-a un b\trân:
– Precum cineva murind în cetate nu mai aude glasurile, nici gâlcevile, nici vorbele omene[ti, ci odat\ a murit
[i la alt loc s-a mutat, unde nu sunt vorbele, lucrurile [i gâlcevile omene[ti; a[a [i c\lug\rul, când se îmbrac\ cu sfântul chip [i se leap\d\ de aceast\ lume, dator este a-[i l\sa
p\rin]ii s\i, rudele [i toate neamurile sale [i s\ mearg\ la loc
unde nu este gâlceav\, nici tulburare, nici de[ert\ciunile
acestei lumi. Iar cel ce se c\lug\re[te [i nu va ie[i dintre rudele [i neamurile sale, sau din ora[, sat, ori casa sa, acela
este asemenea cu mortul, care zace neîngropat în cas\, [i se
umple casa aceea [i tot locul de putoarea lui, pe lâng\ care
cas\ to]i cei ce trec se îngre]o[eaz\ ca de o mare putoare se
feresc [i-[i întorc fe]ele dintr-acolo. A[a [i Dumnezeu se îngre]o[eaz\ [i î[i întoarce fa]a Sa de la c\lug\rul care petrece în lume, între neamurile, rudele [i prietenii s\i.
*
9) Zis-a un b\trân:
– Precum este carnea, care de nu va fi s\rat\ bine, se stric\,
se împute [i to]i se îngre]o[eaz\ [i î[i întorc fe]ele de la dânsa,
a[a este [i c\lug\rul care z\bove[te cu lucrurile [i de[ert\ciunile lume[ti, cu gâlcevile mirene[ti [i nu [ade în m\n\stire, în chilia sa, ca s\-[i p\zeasc\ cu frica lui Dumnezeu,
cinul [i orânduiala g\tindu-se în toate zilele de ie[irea [i
mergerea sa c\tre Domnul Dumnezeul s\u. Unul ca acela se
12
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împute [i se umple de viermi, adic\ de gânduri necuvioase,
încât se îngre]o[eaz\ Dumnezeu de putoarea lui [i î[i întoarce fa]a Sa [i îngerul de la dânsul; iar când va l\sa c\lug\rul [i va p\r\si de[ert\ciunile, lucrurile, gâlcevile [i grijile
lume[ti [i va n\zui la mila lui Dumnezeu, cu rugile [i gândurile [i faptele suflete[ti, punându-[i toat\ grija [i n\dejdea sa cu bun\ credin]\ în Dumnezeu, c\ îl va chivernisi [i
îl va hr\ni, atunci îi va trimite Dumnezeu sarea bun\t\]ii duhovnice[ti [i duhul iubirii de oameni [i venind acestea,
gonesc dintr-însul patimile.
*
10) Zis-a un b\trân:
– Precum este baia, când i se deschide adeseori u[a [i îi
iese c\ldura, a[a [i sufletul, când va s\ gr\iasc\, m\car [i
vorbe bune de va gr\i, deschizând u[ile graiului, î[i pierde
c\ldura sa. Deci, mult mai bun\ [i bine primit\ este t\cerea
cu în]elegere, care este maica preaîn]eleptelor gânduri.
*
11) Zis-a un b\trân:
– Se cade c\lug\rului s\ se ispiteasc\ pe sine, socotindu-se
pururea cu gândul s\u, ca [i cum ar ie[i dintr-aceast\ via]\
[i ar trece spre alta. Oare va sc\pa de cei ce vor s\-l opreasc\
[i s\-l încerce în v\zduh? Oare, se izb\ve[te de dân[ii pân\
înc\ este el în trup? Sau înc\ în ceva este supus robiei lor [i
tot nu s-a slobozit?
*
12) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Cum se cade a [edea cu t\cere c\lug\rul în chilia sa?
B\trânul i-a r\spuns:
– A [edea c\lug\rul în chilie, este, ca s\-[i aduc\ aminte
pururea de starea sa înaintea lui Dumnezeu [i s\-[i p\zeasc\
dup\ putin]a sa, mintea [i inima de gândurile necuvioase,
cele sem\nate de vr\jma[ul [i aceasta este a fugi de lume.
Fratele i-a zis:
– Ce este lumea?
13
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Iar b\trânul i-a r\spuns:
– Lumea este a lucra peste fire [i a-]i împlini poftele
trupului t\u [i a te griji mai mult de trup decât de suflet, a-]i
petrece via]a ta ostenindu-te mai mult pentru cele trupe[ti
decât pentru cele suflete[ti [i mai mult pentru agoniseala trupeasc\ decât pentru cea sufleteasc\. Aceasta este lumea,
fiule.
*
13) Zis-a un b\trân:
– Acel ce va vrea sa tr\iasc\ f\r\ de gâlceav\, ori s\
mearg\ s\ se a[eze în pustie, ori în lavr\ unde sunt fra]i
mul]i; iar de se va a[eza în alt loc, mai departe de m\n\stire, atunci nu va putea fi f\r\ gâlceav\ [i sup\rare. Pentru
ca to]i cei ce vor trece [i vor umbla pe acolo, prin acel loc,
to]i se vor abate pe la dânsul, neavând unde s\ se odihneasc\
[i nu va putea s\ nu-i primeasc\. Dar de va fi aproape de
al]i fra]i, sau în m\n\stire, atunci, de nu-i va primi el, îi va
primi al]i fra]i [i el va fi lini[tit.
*
14) Un frate l-a întrebat pe un b\trân zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, care este acea temni]\ ce este
scris\ în Evanghelie, unde zice: în temni]\ am fost [i a]i
venit la Mine?
Iar b\trânul i-a r\spuns:
– Acea temni]\, fiule, este chilia c\lug\rului, în care [ezând c\lug\rul, pururea cheam\ milostivirea lui Dumnezeu.
*
15) Un frate oarecare [edea într-un munte singur în
lini[te, f\r\ gâlceav\, postind, la care mergând un p\rinte
din lavra Calamoschiei, l-a întrebat, zicând:
– Spune-mi, frate, de atâta vreme tr\ind în singur\tate,
în acest munte, cu t\cere [i cu post, ce ai s\vâr[it?
Fratele i-a r\spuns, zicând:
14
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– Mergi acum, avvo [i dup\ cinci zile s\ vii la mine [i
atunci î]i voi spune ce am s\vâr[it, [ezând aici în singur\tate.
{i a[a a mers acel p\rinte, iar dup\ ce s-au plinit cinci
zile, iar\[i a venit [i l-a g\sit r\posat [i în spatele lui o
scrisoare scris\ a[a: iart\-m\, frate, c\ f\cându-mi pravila,
niciodat\ n-am l\sat gândul [i mintea mea pe p\mânt.
*
16) Erau doi fra]i, care tr\iau împreun\ în pustie, iar
unul din ei când î[i aducea aminte de judecata lui Dumnezeu, de multe ori fugea, se dep\rta [i se ascundea în pustie, iar cel\lalt frate ie[ea dup\ dânsul c\utându-l pân\ îl
g\sea [i îi zicea:
– Pentru ce, frate, fugi a[a [i te ascunzi în pustie? Oare
tu singur ai f\cut p\catele a toat\ lumea?
Iar el r\spundea, zicând:
– Apoi eu nu [tiu, frate, c\ mi s-au iertat mie gre[alele?
Adev\rat, [tiu, c\ mi s-au iertat, îns\ osteneala aceasta o fac,
fugind [i ascunzându-m\ în pustie, pentru ca s\ nu v\d în
ziua judec\]ii pe cei ce m\ vor judeca.
*
17) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Avvo, ce este t\cerea [i ce folos am de la dânsa?
Iar b\trânul i-a r\spuns:
– Fiule, t\cerea este aceasta: a [edea singur în chilie cu
în]elepciune [i cu frica lui Dumnezeu, ferindu-]i inima de
gânduri [i cugete necuvioase. O t\cere ca aceea, na[te alte
bun\t\]i [i-l p\ze[te pe c\lug\r de s\ge]ile cele aprinse ale
vr\jma[ului [i nu-l las\ s\ fie r\nit de ele. O, lini[te f\r\ de
gâlceav\, scar\ cereasc\! O, f\r\ de grij\, maica umilin]ei!
O, f\r\ de grij\, lumin\toarea sufletului! O, t\cere vorbitoare cu îngerii! O, t\cere, str\lucitoarea inimii! O, lini[te
f\r\ gâlceav\, n\sc\toare a toate bun\t\]ile, înt\rirea postirii, frâul limbii, înfrânarea pântecelui! O, lini[te, îndemnarea rug\ciunii [i a citirii Sfintelor Scripturi! O, t\cere
15

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

îngrijor\toare numai pentru ale tale [i totdeauna cu Hristos
vorbitoare [i neîncetat v\z\tor a mor]ii înaintea ochilor s\i
[i p\zitoarea luminii cele nestinse! Pe aceea, cine o p\ze[te
neîncetat, cânt\ zicând: gata este inima mea, Dumnezeule,
gata este inima mea, c\ }ie se cuvine lauda [i slava, în veci,
amin!
*
18) Zis-a un b\trân:
– Nu se cade c\lug\rului a se griji de izvoare bine curg\toare, sau de gr\dini având toate verde]urile, sau de case
împodobite. S\ nu fie precupe], nici s\-[i îndeletniceasc\
mintea sa în turme de oi [i cirezi de boi. Mai vârtos s\ aib\
via]a cea cu t\cere îngereasc\ [i neîncetat\ cuvântare de
m\rire [i mul]umit\ lui Dumnezeu. Calea vie]ii acesteia s\
fie str\in\ [i dep\rtat\ de toat\ dragostea cea trupeasc\.
Iar de se va sl\vi [i se va lipi de lucrurile cele trupe[ti, nu
poate fi drag lui Dumnezeu, nici poate s\ scape de def\im\rile oamenilor, c\-l cheam\ gâlcevile pentru mo[ii, pentru r\zoare, pentru hotare, pentru case împodobite, pentru
gr\dini, pentru st\pâniri [i pentru toate unele ca acestea se
tulbur\, f\cându-se rob turmelor [i se îngrije[te pentru lipsuri de gr\dini, de vii [i pofte[te a [i le câ[tiga. A[a totdeauna
se tulbur\ de multe gâlcevi [i certuri [i cel de-a pururea pe
st\pân a-l chema în ajutor, s\-[i împlineasc\ voia. {i, ce
folos este din aceasta c\lug\rului cel ce s-a lep\dat de lume
îns\ iar se încurc\ cu lucrurile lume[ti? Precum zice apostolul: nimeni osta[ fiind, nu se leag\ cu lucrurile lume[ti ca
s\ fie pl\cut voievodului. S\ l\s\m, dar, de acum r\ul n\rav
al iubirii de argint [i toate cele ce îneac\ mintea noastr\ [i
pr\p\desc [i cele ce pogoar\ sufletul nostru în fundul iadului, s\ dezleg\m sarcina p\catelor, ca astfel [i mintea
noastr\, ca un cârmaci ce se înva]\ cu gândurile, s\ poat\
ajunge cu bun\ t\cere la liman.
*
19) Un frate a mers la un b\trân iscusit [i i-a zis:
16
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– M\ mâhnesc.
{i i-a zis b\trânul:
– {ezi în chilie [i Dumnezeu î]i va da odihn\!
*
20) A v\zut cineva pe un iubitor de osteneal\, purtând
un mort într-un pat [i i-a zis:
– Pe cei mor]i por]i? Mergi de poart\ pe cei vii!
*
21) Un frate a mers la un b\trân care [edea în pustie [i
a aflat pe lâng\ chilia lui ni[te copii p\scând dobitoace [i
vorbind necuvios. {i dac\ [i-a spus gândurile sale [i folosindu-se de cuvintele b\trânului, i-a zis:
– Cum suferi, avvo, ace[ti copii [i nu le zici lor s\ nu fac\
cele de necuviin]\?
B\trânul i-a zis:
– Cu adev\rat, frate, de multe zile vreau s\ le zic lor, dar
m\ opresc chiar pe mine a le zice, gr\ind: iat\, nu pot s\
suf\r acest lucru, ce este pu]in, dar cum voi putea s\ rabd,
de vor veni asupra mea ispite? Pentru aceasta nimic nu le-am
zis ca s\ m\ deprind cu ispitele ce-mi vin asupra-mi.
*
22) Povestesc b\trânii de un b\trân, care avea un copil
vie]uind cu dânsul [i l-a v\zut f\cându-[i lucru nefolositor
[i i-a zis odat\ s\ nu mai fac\ acea fapt\ mai mult [i n-a
vroit s\-l asculte [i dac\ a c\lcat porunca, s-a scârbit b\trânul [i a aruncat asupra lui p\catul, iar tân\rul a încuiat u[a
chiliei în care era pâinea [i l-a l\sat pe b\trân fl\mând
treisprezece zile [i nu i-a zis b\trânul:
– Unde mergi, sau unde ai fost?
Mai vie]uia înc\ cineva lâng\ b\trânul [i în[tiin]ânduse c\ întârzie tân\rul, f\cea pu]in\ fiertur\ [i îi d\dea prin
perete, rugându-l s\ guste. {i-l întreba, de ce întârzie
fratele.
B\trânul îi r\spundea:
– Când se va îndeletnici, va veni.
17
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*
23) Oarecine a povestit c\ ni[te filosofi au voit s\ ispiteasc\ pe ni[te monahi. Trecând cineva bine îmbr\cat i-au
zis lui:
– Vino încoace!
Iar acela sup\rându-se, i-a certat. Deci a trecut un alt
c\lug\r [i i-au zis lui:
– Tu, c\lug\re, r\ule b\trâne, vino încoace!
Iar acela a venit [i l-au lovit filosofii peste obraz, iar el
a întors [i pe cel\lalt. Aceia îndat\ s-au sculat [i i s-au
închinat lui zicând:
– Iat\, acesta cu adev\rat este c\lug\r.
{i punându-l între dân[ii, îl întrebau:
– Ce face]i mai mult decât noi în pustie? Posti]i? {i noi
postim. Priveghea]i? {i noi priveghem. Ce face]i dar mai
mult decât noi, [ezând în pustie?
B\trânul le-a r\spuns:
– Noi n\d\jduim spre darul lui Dumnezeu [i ne p\zim
mintea.
{i i-au zis aceia:
– Noi aceasta n-o putem face.
{i folosindu-se l-au l\sat.
*
24) Povestit-a cineva din p\rin]ii Egiptului:
– Odat\ am voit s\ m\ înstr\inez [i am mers în Atena
[i intrând în cetate, am v\zut un b\trân monah, împodobit
cu haine, purtând o cruce mic\ cusut\ [i alergau [i al]ii
dup\ dânsul. Intrând în cetate, l-a întâmpinat norodul mult
[i îl tr\gea la priveli[te [i am întrebat pe un oarecare om:
cine este acesta? {i mi s-a r\spuns c\ acesta este un elin,
mai mare decât to]i filozofii [i s-a f\cut cre[tin [i zidindu-[i
m\n\stire, s-a f\cut c\lug\r, vie]uind cincisprezece ani; mai
întâi neintrând în cetate, iar ast\zi a intrat. Pentru aceasta
alerg\m s\-l vedem ce va spune.
A[a am plecat [i eu cu dânsul; [i adunându-se cei mai
de frunte ai cet\]ii, l-au poftit, zicând:
18
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– Spune-ne nou\, ce vrei s\ ne vorbe[ti?
El le-a zis:
– Nu este nici o limb\ sub cer, ca cea cre[tin\ [i mai
frumos cin, ca cinul c\lug\resc; aceasta numai îi v\t\ma pe
dân[ii, c\ aduce asupra lor diavolul pizma unul asupra
altuia, zicând, c\ mi-a zis [i i-am zis [i necura]ii înaintea
lor având, nu le v\d.
Iar aceasta auzind to]i, l-au prosl\vit [i au plecat.
*
25) A fost un patriarh în dumnezeiasca Cetate, care
atât era de milostiv [i lesne iert\tor gre[i]ilor, c\ unul dintre ai casei lui a furat de la dânsul aurul [i temându-se, a
fugit în Tebaida Egiptului. Acesta umblând, l-au aflat barbarii [i luându-l, l-au dus la locul lor. Dar aflând arhiepiscopul, l-a cump\rat cu optzeci de galbeni. Deci venind el
acolo, l-a primit milostivul, încât ziceau unii din cet\]eni
c\ nimic n-a gre[it arhiepiscopului.
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Pentru umilin]\
1) Zis-a un b\trân:
– Sile[te-te de î]i înva]\ [i î]i deprinde inima ta a gândi
[i gr\i întru sine pentru fiecare frate, zicând: acest frate
este cu mult mai cuvios [i mai vrednic de toat\ cinstea [i
lauda, decât mine tic\losul. {i a[a, încet, încet, î]i vei deprinde inima [i gândul t\u a te oc\rî [i a te def\ima pe tine
însu]i, a te socoti mai nevrednic, mai tic\los [i mai p\c\tos
decât to]i oamenii. A[a se va s\l\[lui [i va vie]ui întru tine
Sfântul Duh. Iar de te vei socoti mai vrednic de cinste, mai
cuvios [i mai bun decât al]i fra]i [i vei începe a oc\rî [i a def\ima pe al]ii, atunci iese [i fuge de la tine darul Duhului
lui Dumnezeu [i vine asupra ta duhul spurc\ciunii trupe[ti
[i acela î]i împietre[te inima [i pleac\ umilin]a de la tine.
*
2) Zis-a un b\trân oarecare:
– Nu este mai r\u lucru [i mai amar decât deprinderea
[i obiceiul r\u, c\ mult\ vreme, silin]\ [i osteneal\ trebuie
unuia ca acela ca s\-[i poat\ t\ia [i dezr\d\cina obiceiul [i
deprinderea lui cea rea. Osteneal\ au avut mul]i, iar vreme
n-au avut, c\ i-a pripit [i i-a t\iat secera mor]ii împreun\
cu obiceiul [i deprinderea lor [i numai Însu[i Dumnezeu [tie
ce va face cu aceia în ziua judec\]ii.
*
3) Spunea un b\trân, c\ era un frate care tr\ia în lini[te
[i t\cere în chilia lui, [i z\bovea pururea citind Sfintele
Scripturi, patericele [i vie]ile Sfin]ilor P\rin]i, [i a[a a petrecut dou\zeci de ani. Dup\ aceea, într-una din zile, i-a venit
o umilin]\ [i un gând ca s\ ias\ [i s\ mearg\ în pustie, s\
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petreac\ în lini[te f\r\ de gâlceav\; precum au petrecut [i
Sfin]ii P\rin]i cei de demult. {i a[a a ie[it din chilia sa [i a
plecat s\ mearg\ în pustie. Mergând spre pustie, l-a întâlnit avva Isaac, care l-a întrebat, zicând:
– Unde mergi, fiule?
Fratele i-a r\spuns:
– Dou\zeci de ani sunt de când pururea citesc Sfintele
Scripturi, vie]ile [i înv\]\turile Sfin]ilor P\rin]i, iar acum
vreau s\ merg s\ încep [i cu lucrul, poruncile [i înv\]\turile pe care le-am citit.
B\trânul f\când rug\ciune l-a blagoslovit, zicând:
– Domnul Dumnezeu s\ te blagosloveasc\, fiule, s\ te
îndrepteze [i s\ te pov\]uiasc\, ca s\ mergi [i pe urma Sfin]ilor P\rin]i la calea mântuirii.
*
4) Un frate oarecare, silitor fiind spre poc\in]\ [i mântuirea sa, mergând la muntele Sinai [i g\sind acolo o chiliu]\ veche în care locuise un p\rinte din cei de demult, s-a
s\l\[luit într-însa. În ziua dintâi, când s-a a[ezat în acea
chiliu]\, a g\sit o scrisoare pe un lemni[or, scris\ de un frate
din cei ce tr\iser\ mai înainte în acel loc. {i era scris acest
cuvânt: Eu, Moise am venit m\rturisindu-m\ lui Teodor.
El v\zând acea scrisoare [i citind-o, foarte s-a umilit [i a început a plânge cu lacrimi, zicând:
– O, frate, unde e[ti acum tu cel care ai scris aici, c\ ai
venit m\rturisind? Unde este acum mâna aceea, care a scris
aici? O, frate, în ce stare e[ti?
{i a[a în toate zilele f\cea, punând înaintea ochilor s\i
acel lemn scris, apoi plângea cu lacrimi, vorbind cu dânsul,
ca [i cum ar fi fost viu de fa]\ [i a[a, aducându-[i aminte
de moartea sa, plângea în toate zilele cu amar\ umilin]\. El
avea lucrul mâinilor sale scrisoarea, c\ [tia s\ scrie slov\
curat\ [i scria c\r]i. {i i-au adus lui fra]ii hârtie, cheltuial\
[i plat\ pentru scris, iar el luând hârtia [i plata de la fra]i,
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s-a prist\vit [i n-a scris nim\nui nimic, numai câte un text
[i a pus la hârtia [i plata fiec\rui frate, scriind a[a:
– Ierta]i-m\, p\rin]ilor [i fra]i ai mei, c\ am avut pu]intic\ treab\ cu cineva [i pentru aceea n-am avut vreme
ca s\ v\ scriu vou\ c\r]ile.
*
5) La acest frate mai sus pomenit, a mai venit [i alt
frate oarecare, ierusalimitean, [i s-a a[ezat lâng\ dânsul [i
tr\iau împreun\. Acest frate [i-a f\cut gr\din\ de legume
[i de verde]uri, iar într-o zi a vrut s\ mearg\ la un ora[ care
era aproape ca la dou\sprezece stadii de locul în care petreceau ei. Venind acel frate la vecinul s\u, scriitorul, l-a
rugat, zicând:
– Rogu-te, frate, p\ze[te-mi gr\dina pân\ voi veni eu de
la târg, ca s\ nu mi-o strice animalele.
R\spunzând fratele, i-a zis:
– Bine, frate, fii n\d\jduit c\ dup\ cât voi putea nu m\
voi lenevi.
{i a[a a plecat fratele la târg. Iar el a început a gr\i în
sine, zicând:
– Tic\loase suflete al meu, nevoie[te-te acum pentru
gr\din\ pân\ ai vreme bun\!
Apoi sculându-se [i stând la rug\ciune de seara pân\
diminea]a, n-a încetat citind [i cu lacrimi rugându-se lui Dumnezeu. A[i[derea [i toat\ ziua aceea, c\ era sfânt\ Duminica
mare. Dac\ s-a f\cut sear\, a venit [i fratele vecinului lui,
de la târg, [i a aflat gr\dina toat\ stricat\ de fiarele s\lbatice. {i a zis fratelui s\u:
– Frate, nu mi-ai p\zit gr\dina precum te-am rugat, [i
mi-au stricat-o fiarele. Dumnezeu s\ te ierte, frate!
Iar el r\spunzând, i-a zis:
– Dumnezeu [tie, c\ eu dup\ putin]a mea m-am silit so p\zesc, c\ doar ne va da Dumnezeu road\ acestei
gr\dini mici.
Zis-a fratele:
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– Crede-m\, frate, c\ de tot a stricat-o.
R\spuns-a lui fratele, scriitorul:
– Cred lui Dumnezeu [i [tiu c\ iar\[i o va înverzi.
Zis-a lui fratele:
– Vino, frate, [i vezi.
Scriitorul i-a r\spuns:
– Mergi, frate, [i p\ze[te fr\]ia ta acum, iar eu voi p\zi
la noapte.
{i s-a f\cut secet\ [i s-a uscat p\mântul [i era în mare
scârb\ acel frate pentru gr\dina lui [i a zis fratelui s\u:
– S\ [tii, frate, c\ de nu ne va da Dumnezeu ploaie, ne
va lipsi de la gr\din\.
Scriitorul i-a r\spuns:
– Amar nou\, frate, c\ de ne vor seca izvoarele gr\dinii
cu adev\rat nu vom dobândi mântuirea.
Aceasta o zicea el despre lacrimi.
Acest frate, bun scriitor, când era s\ se duc\ la Domnul, l-a chemat pe acel frate, pe vecinul lui [i l-a rugat,
zicând:
– Iubite frate, iat\ mi-a venit vremea s\ m\ duc la Domnul, deci te rog s\ faci dragoste fr\]easc\, s\ [ezi ast\zi
lâng\ mine [i s\ nu spui nim\nui c\ sunt eu bolnav. Dac\
voi muri, s\ iei, frate, trupul meu [i s\-l duci înl\untrul
pustiului [i s\-l arunci acolo, ca s\-l m\nânce fiarele [i p\s\rile, pentru c\ a gre[it Domnului Dumnezeului meu [i nu
este vrednic de îngropare.
R\spuns-a lui fratele:
– S\ m\ crezi, frate, c\ nu voie[te sufletul [i inima mea
s\ fac aceasta.
Zis-a lui bolnavul:
– Acel p\cat, frate, asupra mea va fi [i iat\, î]i f\g\duiesc
[i î]i dau cuvânt, c\ de m\ vei asculta [i-mi vei face aceasta,
dac\ voi putea î]i voi ajuta ]ie.
{i acestea zicând, s-a prist\vit. Iar fratele a f\cut cum l-a
rugat. Luând trupul mortului gol, l-a dus [i l-a aruncat în
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pustie, iar a treia zi dup\ moartea lui, s-a ar\tat în vis
vecinului s\u [i i-a zis:
– Frate, Domnul Dumnezeu s\ te miluiasc\, precum [i
tu m-ai miluit pe mine! S\ [tii, frate, c\ mare mil\ a f\cut cu
mine, pentru c\ nu s-a îngropat dup\ obicei trupul meu,
c\ci am auzit de la Domnul acest cuvânt gl\suindu-mi a[a:
iat\, pentru mult\ smerenia ta, am poruncit s\ fii împreun\
cu Antonie. Iat\, frate, c\ m-am rugat [i pentru tine. Deci
las\ gr\dina [i te nevoie[te [i te îngrije[te de cealalt\ gr\din\, c\ eu frate, în ceasul când îmi ie[ea sufletul din trup,
am v\zut lacrimile stingând focul în care era s\ fiu aruncat
pentru faptele mele.
*
6) În timpul prigoanelor, când prigoneau [i omorau pe
cre[tini pentru credin]a în Hristos, au prins [i pe doi fra]i
c\lug\ri s\-i munceasc\ [i i-au aruncat în temni]\ pân\ a
doua zi, ca a doua zi s\-i scoat\, s\-i munceasc\ [i s\-i
omoare. Ace[ti doi fra]i aveau vrajb\ [i pizm\ între dân[ii.
Fiind deci ei în temni]\ arunca]i, b\tu]i [i munci]i, unul umilindu-se cu inima a zis celuilalt:
– Frate, iat\, mâine ne vor scoate la judecata lor [i ne vor
munci [i ne vor omorî [i vom merge c\tre Domnul. Pentru aceea, dar, vrajba [i pizma ce a fost [i este [i acum între
noi, s\ cade s\ o l\s\m, s\ ne împ\c\m, s\ ne iert\m unul
pe altul, mai înainte de moartea noastr\, ca s\ lu\m, cura]i
fiind, muncile [i moartea pentru credin]a [i dragostea lui
Hristos [i a[a ne vom învrednici a lua cununile mucenice[ti
din mâinile lui Hristos [i vom fi primi]i în ceata mucenicilor.
Acestea zicând i-a f\cut metanie dup\ obiceiul
c\lug\resc, gr\ind:
– Iart\-m\, frate, ca s\ fii [i tu iertat de mine [i de
Dumnezeu!
Iar acela fiind biruit de vr\jm\[easc\ pizm\, n-a vrut
nicidecum s\-l ierte. Iar a doua zi dac\ s-a f\cut ziu\, i-au
scos pe ei din temni]\, ca s\-i taie. Atunci cel care n-a vrut
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s\ se împace [i s\ ierte pe fratele s\u, v\zând c\ vor s\-l
taie, însp\imântându-se s-a lep\dat de Hristos, iar pe cel
de lâng\ el crezând în numele Domnului, l-au t\iat. Pe cel
ce s-a lep\dat de Hristos, l-a întrebat:
– Pentru ce ieri nu te-ai lep\dat de Hristos? Ca s\ nu te
fi chinuit?
R\spuns-a lui acela:
– Când L-am l\sat eu pe Dumnezeul meu [i nu m-am
împ\cat cu fratele meu, atunci [i pe mine m-a l\sat [i m-a
p\r\sit ajutorul Lui [i r\mânând gol de Dânsul, m-am lep\dat de Hristos.
*
7) Doi fra]i dup\ trup s-au lep\dat de lume [i au mers
amândoi la muntele Nitriei [i petreceau acolo în sih\strie
[i în ascultare. Dumnezeu le-a dat amândurora darul umilin]ei [i lacrimi, în rug\ciunile lor. Odat\, b\trânul sih\striei
a v\zut în vis pe amândoi fra]ii stând la rug\ciune [i fiecare ]inea câte o hârtie scris\ în mâna lui [i udând hârtia cu
lacrimile lor, se sp\lau slovele scrisorii de pe hârtie [i scrisoarea unuia lesne se sp\la iar a celuilalt cu anevoie [i chiar
dac\ se sp\la, iar\[i se cuno[teau slovele. B\trânul s-a rugat
lui Dumnezeu s\-i arate acea vedenie cu acei doi fra]i. {i
trimi]ând Dumnezeu îngerul S\u, i-a spus zicând:
– Slovele [i scrisoarea scris\ pe acele hârtii pe care le-ai
v\zut ]inându-le în mâinile lor, acelea sunt p\catele lor.
Unul din ei a p\c\tuit fire[te, adic\ dup\ fire [i pentru aceea
aceluia lesne i se spal\ slovele. Cel\lalt a c\zut în necur\]ii
[i spurc\ciuni peste fire. De aceea, mai mult\ osteneal\ îi
trebuie întru poc\in]a lui.
{i de atunci totdeauna îi zicea b\trânul:
– Sile[te-te, frate, ostene[te-te, frate, c\ se cunosc slovele.
Dar nu i-a ar\tat b\trânul, nici nu i-a spus aceasta, pân\
la moartea lui, ca nu cumva scârbindu-se s\-[i sminteasc\
silin]a sa, ci totdeauna îi zicea:
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– Sile[te-te, frate, c\ci cu mult\ osteneal\ se spal\ slovele zapisului.
*
8) Un frate oarecare, silitor fiind, î[i f\cea rug\ciunea
[i pravila împreun\ cu alt frate al lui [i cum începea a citi,
îl biruiau lacrimile [i umilin]a sa. Pentru aceea nu putea s\
citeasc\, ci l\sa câte un stih din psalmi. Odat\ l-a rugat vecinul lui s\-i spun\ ce gânde[te când st\ el la pravila [i rug\ciunea sa, de plânge cu a[a amar?
Iar el i-a r\spuns:
– Iart\-m\, frate, c\ totdeauna când stau la pravila [i rug\ciunea mea, v\d pe Judec\torul [i pe mine ca pe un
osândit stând, întrebat [i mustrat fiind [i zicându-mi Judec\torul: pentru ce ai f\cut cutare p\cat [i cutare? {i de
aceea eu nu mai [tiu ce voi r\spunde, c\ mi se astup\ gura
de v\direa cugetului meu [i nu pot citi, ci las câte un cuvânt din psalmi. M\ iart\, frate, c\ [i pe tine te smintesc [i
pentru aceea, frate, dac\ vei vrea, s\ facem separat fiecare
pravila sa.
R\spuns-a lui fratele, zicând:
– Nu, frate, c\ eu m\car de nu am darul umilin]ei, ca s\
pot plânge, v\zându-te pe tine, m\ v\d [i m\ cunosc pe
mine nevrednic [i tic\los.
Iar Dumnezeu v\zând smerenia lui, i-a dat [i lui darul
umilin]ei [i lacrimi ca [i celuilalt.
*
9) Un frate oarecare a mers la un b\trân care petrecea
în muntele Sinai [i l-a rugat zicând:
– Spune-mi, p\rinte [i m\ înva]\, cum m\ voi ruga lui
Dumnezeu, pentru c\ mult L-am sup\rat.
B\trânul i-a zis:
– Eu, fiule, a[a m\ rog lui Dumnezeu: Doamne, învrednice[te-m\ a Te iubi, precum am iubit mai înainte p\catul [i a-}i sluji }ie, precum am slujit mai înainte satanei
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celui în[el\tor! Îns\ fiule, bine este a ridica mâinile în sus,
spre v\zduh [i a ruga pururea cu osârdie pe Domnul Dumnezeu, ca în vremea ie[irii sufletului din trup, s\ poat\ trece
sufletul nesmintit [i nesup\rat de spurca]ii [i cumpli]ii diavoli cei din v\zduh.
*
10) Un b\trân a trimis pe un c\lug\r ucenic al s\u, la
un frate care avea gr\din\ cu pomi în Sinai, poftindu-l s\-i
trimit\ pu]ine poame. Mergând c\lug\rul, s-a închinat dup\
obicei zicând:
– P\rintele, b\trânul meu, m-a trimis poftindu-te, dac\
ai poame în livad\, s\-i trimi]i câteva.
Fratele i-a r\spuns:
– Sunt, fiule, mergi în livad\ [i ia-]i din care vrei [i câte
vei putea.
Dup\ ce [i-a luat c\lug\rul poame, l-a întrebat pe frate,
zicând:
– P\rinte, aici este mila lui Dumnezeu?
Iar fratele auzind aceasta, a t\cut [i c\utând la p\mânt,
gândea [i se minuna de acea întrebare. Dup\ aceea i-a zis:
– Ce ai zis, fiule, ce ai întrebat, c\ nu am în]eles?
Zis-a lui c\lug\rul:
– Am întrebat, p\rinte, este aici mila lui Dumnezeu?
Iar fratele iar\[i a t\cut ca un ceas, gândind în sine, ce-i
va r\spunde [i ne[tiind ce s\-i r\spund\, a suspinat [i a zis:
– Domnul Dumnezeu s\ te ajute, fiule!
{i a[a a trimis pe c\lug\r cu poamele la b\trânul s\u.
Dup\ ce a mers c\lug\rul, acel frate îndat\ p\r\sindu-[i chilia [i livada [i luându-[i haina, a ie[it în pustie, zicând în
sine: de vreme ce nu am putut s\ dau r\spuns unui copil
ce m\ întreba, când va s\ m\ întrebe Dumnezeu, ce voi face?
Pentru aceea merg s\ caut mila lui Dumnezeu.
*
11) Un frate oarecare tr\ia la Ierusalim în muntele Eleonului [i odat\ a mers în sfânta Cetate [i ducându-se la st\pânul
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[i judec\torul cet\]ii, [i-a m\rturisit faptele [i r\ut\]ile sale
înaintea acestuia [i a supu[ilor lui, rugându-se foarte, s\-l pedepseasc\ dup\ lege, pentru r\ut\]ile lui.
St\pânul cet\]ii, socotind în sine, i-a zis:
– Omule, de vreme ce tu însu]i î]i m\rturise[ti faptele
[i r\ut\]ile tale, poate c\ Dumnezeu te-a iertat [i pentru aceea
eu nu îndr\znesc s\ te judec [i s\ te pedepsesc pentru acele
fapte pe care tu însu]i de bun\voie le m\rturise[ti; c\ acea
judecat\ nu este a noastr\ ci a lui Dumnezeu. Mergi, deci,
omule, la locul t\u [i î]i p\ze[te t\cerea [i rug\ciunea.
{i ie[ind a mers la chilia sa [i [i-a pus el însu[i c\tu[i
mari de fier în picioare [i în grumaji [i a[a s-a încuiat în
chilie. Iar când mergea cineva din oameni la dânsul [i îl
întreba cine l-a pus în c\tu[i cumplite ca acelea [i pentru ce,
el r\spundea:
– Judec\torul m-a pus pentru r\ut\]ile mele.
{i a[a a petrecut pân\ la moartea sa, iar mai înainte cu
o zi de sfâr[itul lui, au c\zut singure c\tu[ele din picioarele [i grumajii lui [i venind fratele care îl slujea, l-a g\sit
slobod de c\tu[e [i minunându-se, l-a întrebat zicând:
– P\rinte, cine te-a slobozit?
Iar el a r\spuns:
– Cel Ce mi-a dezlegat p\catele. Acela mi s-a ar\tat mie
ieri, zicând: iat\, pentru multa smerenie [i r\bdarea ta, te
dezleg de toate p\catele tale [i atingându-se cu mâna de c\tu[i, au c\zut din picioarele [i de pe grumajii mei.
Acestea spunând el fratelui s\u, a r\posat [i s-a dus
c\tre Domnul.
*
12) Era un osta[ oarecare la Schitopol, care multe r\ut\]i f\cuse [i în multe chipuri î[i pâng\rise [i î[i spurcase
trupul s\u. Acesta, cu mila lui Dumnezeu, venindu-[i în fire
[i în cuno[tin]a sa umilindu-se, s-a lep\dat de lume [i a ie[it în pustie unde, g\sind o vale adânc\, s-a pogorât acolo [i
[i-a f\cut chilie [i s-a a[ezat în acea adâncime, plângându-[i
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p\catele [i rugându-se lui Dumnezeu pentru mântuirea
sa. În[tiin]ându-se de dânsul cunoscu]ii lui, au început a-i
trimite acolo pâine [i finice [i toate ce-i trebuiau. El îns\ v\zându-se în odihn\ [i nimic lipsindu-i, zicea întru sine:
– Aceast\ odihn\ a mea m\ va goni din cealalt\ odihn\,
de vreme ce eu nu sunt vrednic de o odihn\ ca aceasta.
{i l\sând acel loc [i chilia sa, a fugit zicând:
– S\ mergem de aici, suflete, la scârb\, c\ mie mi se cade
s\-mi fie mâncarea iarb\, ca a dobitoacelor, fiindc\ [i eu fapte
dobitoce[ti am f\cut.
*
13) Ne spuneau nou\ ni[te fra]i care veniser\ la noi în
Rait, despre un b\trân oarecare nevoitor, care [edea într-o
pe[ter\ mai sus de locul ce se cheam\ „Israel”, c\ a[a era de
treaz cu mintea, încât ori încotro mergea, sta adeseori s\-[i
încerce [i s\-[i socoteasc\ gândul s\u, gr\ind singur în sine:
– Ce este, frate? Unde suntem acum? S\ lu\m seama!
{i de-[i g\sea gândul s\u întru pream\rirea [i rug\ciunea c\tre Dumnezeu, era bine, iar de-l g\sea dep\rtat într-alte
lucruri, îndat\ începea a se def\ima [i a se osândi zicând:
– Întoarce-te, tic\loase, degrab\ la lucrul t\u!
{i totdeauna vorbea în sine, zicând a[a:
– Frate, aproape este vremea mergerii tale [i înc\ nici un
lucru bun în tine nu v\d.
Acestui b\trân i s-a ar\tat odat\ diavolul [i i-a zis:
– B\trâne, ce te ostene[ti în zadar, c\ci s\ m\ crezi c\ nu
te vei mântui.
B\trânul i-a r\spuns:
– Nu purta tu grij\ de aceasta, ori m\ voi mântui, ori nu
m\ voi mântui; c\ci chiar de nu m\ voi mântui totu[i deasupra capului t\u voi fi, iar tu în munci mai dedesubtul tuturor vei arde.
Acestea auzind diavolul, s-a f\cut nev\zut.
*
14) Zis-a un b\trân:
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– De la c\lug\rul cel nevoitor [i silitor pentru mântuirea sa, aceste dou\ lucruri mai vârtos le cere Dumnezeu:
neagoniseala [i f\r\-de-grija; c\ci aceste dou\ lucruri, adic\
agoniseala [i gâlceava smintesc pe c\lug\r de la înv\]\tura
lui Iisus Hristos [i de la umilin]\.
*
15) Zis-a iar\[i:
– Amar ]ie, tic\loase suflete, c\ te-ai deprins numai a
întreba [i a auzi dumnezeie[tile cuvinte [i înv\]\turile cele
de mântuire, iar din cele ce auzi [i cite[ti, nimic nu faci! Amar
]ie, tic\loase trupule, c\ ai cunoscut [i pururea cuno[ti cele
ce te spurc\ pe tine [i totdeauna acelea le cau]i: mânc\rurile [i s\turarea! Amar tân\rului care î[i îmbuib\ pântecele
[i se supune voii sale, c\ci în zadar a f\cut ie[irea [i lep\darea sa de lume!
*
16) Zis-a un b\trân:
– {ezând cu t\cere în chilia ta, s\ ai pururea pe Dumnezeu în gândul t\u [i leap\d\ de la sufletul t\u tot p\catul [i toat\ r\utatea [i f\r\delegea [i se va s\l\[lui în tine
frica lui Dumnezeu.
*
17) Zis-a un b\trân:
– Cel ce are frica de Dumnezeu, acela are o vistierie
plin\ de toate bun\t\]ile, pentru c\ frica de Dumnezeu p\ze[te pe om de tot p\catul.
*
18) Un b\trân oarecare a [ezut în singur\tate, în chilia
sa, [aizeci de ani [i niciodat\ nu [i-a smintit poc\in]a [i
pururea zicea:
– Fiilor, aceast\ pu]in\ via]\, numai pentru poc\in]\
ne-a dat-o Domnul Dumnezeu [i de vom pierde aceast\ pu]in\ vreme ce-o avem pentru poc\in]\, tr\ind în p\cate f\r\
de poc\in]\ [i în r\ut\]i, mult o vom c\uta [i vom dori
aceast\ vreme [i nu vom g\si-o.
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*
19) Zis-a un b\trân oarecare:
– De e[ti neputiincios [i slab cu trupul t\u, dup\ putin]a ta f\-]i pravila [i postul t\u, dar nu te sili peste putin]a
ta, ca nu cumva s\ cazi în boal\ [i vei pofti atunci unele [i
altele, îngreunând pe fratele care î]i sluje[te ]ie. Iar de te tulbur\ gânduri spurcate [i necuviincioase, nu le t\inui, ci îndat\ le spune duhovnicescului t\u p\rinte [i le v\de[te. C\ci
cu cât î[i ascunde [i î[i t\inuie[te omul gândurile cele rele,
cu atât se înmul]esc [i mai vârtos se înt\resc în inima lui.
*
20) Zis-a iar\[i:
– Precum [arpele, dac\ iese din vizuina sa, îndat\ fuge,
a[a [i gândurile rele descoperindu-se, îndat\ pier. {i precum cariul stric\ [i m\nânc\ lemnul, a[a [i gândurile cele
rele [i spurcate stric\ [i m\nânc\ inima omului. Cel ce î[i
descoper\ [i î[i arat\ gândurile sale, îndat\ se t\m\duie[te,
iar cel ce î[i acoper\ [i î[i t\inuie[te gândurile sale, acela
are mândrie. De nu vrei s\ te încredin]ezi [i nim\nui s\-]i
descoperi [i s\-]i ar\]i gândurile, apoi este semn c\ nu ai
smerenie; c\ smerenia toate bun\t\]ile le are. Sfin]ii se socoteau [i se vedeau pe dân[ii mai gre[i]i [i mai p\c\to[i
decât to]i oamenii. Iar de va chema omul din tot sufletul
s\u pe Dumnezeu [i atunci va merge [i va întreba pe vreun
om, cerând sfat pentru gândurile sale, îi va r\spunde lui
acel om [i mai vârtos Dumnezeu, Cel ce-a deschis gura
asinei lui Varlaam, Acela va deschide [i gura acelui om, pe
care-l vei întreba spre folosul t\u, m\car de va fi chiar [i
p\c\tos omul acela.
*
21) Zis-a iar\[i:
– De sunt morminte cu oase de oameni, aproape de
locul în care tr\ie[ti, mergi adeseori acolo [i deschizând mormintele, vezi pe cei ce zac acolo, gânde[te-te [i-]i adu aminte
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c\ [i tu peste putin\ vreme a[a vei fi, [i aceasta mai ales atunci
când te sup\r\ gândurile cele spurcate trupe[ti.
*
22) Zis-a iar\[i:
– De vei auzi c\ o s\ se duc\ vreunul din fra]i la
Domnul, mergi [i fii lâng\ dânsul în acea zi [i vezi cum se
desparte sufletul de tic\losul trup. De-]i va zice cineva s\
te rogi lui Dumnezeu pentru dânsul, r\spunde-i a[a: Domnul Dumnezeu, frate, pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]ilor no[tri, s\ ne miluiasc\ pe mine [i pe tine, dup\ voia Lui!
*
23) Zis-a iar\[i:
– De te vei îngreuia cândva cu mâncarea, atunci nevoie[te-te cu un lucru oarecare, de-]i ostene[te trupul ca s\ ]i
se u[ureze trupul t\u mai înainte de noapte [i nu vei vedea
n\luciri [i visuri rele în somnul t\u. {i a[a fii lupt\tor viteaz împotriva diavolului [i dincotro te love[te acesta, dintr-acolo love[te-l [i tu. De te îngreuiaz\ cu mâncarea, îngreuiaz\-l pe el cu privegherea. Iar de te sl\be[te cu somnul,
sl\be[te-l [i tu cu osteneala trupului. Iar de te în[eal\ cumva
cu în\l]area, f\ [i tu un lucru oarecare, prin care s\ te necinsteasc\ oamenii; c\ci s\ [tii aceasta, c\ de nimic nu se scârbe[te, nu se nec\je[te [i nu se tope[te satana mai mult, ca
de aceasta, când dore[te însu[i omul [i iube[te necinstirea
din partea oamenilor [i smerenia.
*
24) Zis-a un b\trân:
– De e[ti tân\r, fugi de vin ca de [arpe [i de ]i se va
întâmpla s\ bei pu]in pentru dragostea fr\]easc\, numai
s\-l gu[ti, iar restul las\-l. M\car de te-ar [i blestema cel ce
te sile[te s\ bei, sau de te-ar ruga, f\cându-]i ]ie metanii, tu
nu b\ga în seam\ blestemul acela, rug\mintea [i metaniile
lui, pentru c\ s\ [tii c\ satana îndeamn\ pe unii ca aceia,
s\-i sileasc\ pe c\lug\rii cei tineri s\ bea vin, fiindc\ [tie
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vicleanul c\ vinul [i femeile dep\rteaz\ pe c\lug\ri de
Dumnezeu.
*
25) Zis-a iar\[i:
– De ]i se va întâmpla o c\l\torie la un loc str\in, între
oameni necunoscu]i [i f\cându-se sear\, vei merge la oameni ca s\ g\zduie[ti [i s\ te odihne[ti [i nimeni nu te va
primi în cas\, fiind str\in, tu nu te scârbi. Ci zi în gândul
t\u a[a: de a[ fi eu vrednic, Dumnezeu mi-ar face mie odihn\
[i i-ar îndemna pe oameni de m-ar primi.

*

26) Zis-a iar\[i:
– De te va chema cineva la mas\ pentru dragostea lui
Hristos [i te va pune s\ [ezi la locul cel mai de jos, tu s\ nu
te scârbe[ti ci zi a[a în gândul t\u: eu nici pe acest loc nu
sunt vrednic s\ [ed; c\ci iat\, zic ]ie, c\ nici necinstea, nici
scârba, ori în ce chip ar fi, nu vine omului f\r\ [tirea [i voia
lui Dumnezeu, pentru ispitirea [i îndreptarea lui, sau pentru p\catele lui. {i cine nu gânde[te [i nu crede acestea, c\ci
Dumnezeu este Drept Judec\tor?
*
27) Zis-a iar\[i:
– De ]i se va întâmpla s\ tr\ie[ti în pustie, p\ze[te-]i mintea, ca s\ nu-[i fac\ dracii batjocur\ de tine, aducându-]i ]ie
gânduri, ca acestea, zicând: iat\ acum tr\ie[ti bine, cu pace,
iat\ acum te-ai desp\r]it de gâlcevi [i te-ai izb\vit de clevetirile [i vorbele oamenilor. F\, deci, acum slujb\ pu]in\ [i
trebuin]a ta în odihn\. Acestea de le vei gândi în cugetul
t\u, atunci Dumnezeu î[i va lua ajutorul S\u de la tine [i î]i
vei cunoa[te neputin]a; îns\ tr\ind tu în pustie, acestea ]i
se cade s\ zici pururea în gândul t\u: O! Amar mie, tic\losului, de vreme ce eu cu trupul tr\iesc aici în pustie, iar cu
mintea [i cu gândul meu sînt totdeauna în lume [i oamenii
m\ socotesc c\ tr\iesc aici via]a pustniceasc\ – [i nu [tiu ei,
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c\ eu aici vie]uiesc cu mult\ lenevire [i gânduri spurcate,
mâncând, bând [i dormind, în zadar petrecându-mi zilele
vie]ii mele!
*
28) Zis-a iar\[i:
– Când vrei s\ mergi ca s\-]i descoperi gândurile [i cugetele tale unui p\rinte duhovnicesc [i s\-l întrebi s\-]i spun\
cele pentru folosul sufletului t\u, dup\ obiceiul c\lug\resc,
atunci ]i se cade s\ te rogi lui Dumnezeu, zicând: Doamne,
Dumnezeul meu, cele ce vrei Tu [i le [tii c\ sunt spre folosul sufletului meu, acelea d\-le în gura acelui p\rinte, ca s\
mi le zic\ [i eu s\ primesc ca din gura Ta cuvintele lui [i s\
m\ folosesc de dânsele! Înt\re[te-te bine în cuvintele acestea,
de vreme ce osteneala, t\cerea, s\r\cia [i p\timirea nasc
omului smerenia, iar smerenia iart\ toate p\catele.
*
29) Zis-a iar\[i:
– De vei auzi c\ cutare te-a clevetit, te-a gr\it de r\u [i te-a
def\imat [i de va veni acela la tine, s\ nu îl v\de[ti, ci vesele[te-te împreun\ cu dânsul [i fii cu fa]a vesel\ c\tre dânsul,
ca s\ ai îndr\zneal\ c\tre Dumnezeu în rug\ciunea ta.
*
30) Zis-a iar\[i:
– De va veni la tine un frate, atunci, pentru fratele
acela las\-]i treaba [i pravila [i umilin]a ta, plângerile [i
lacrimile de le vei avea [i ascunde-le în inim\, pân\ când
se va duce fratele. Dac\ va ie[i [i se va duce, apuc\-te iar
cu umilin]\ de pravil\, de vreme ce se tem dracii v\zând
umilin]a ta.
*
31) Zis-a iar\[i:
– De te vor sup\ra pe tine cândva gândurile mândriei,
zi-i acelui drac a[a: du-te de la mine, satano, de vreme ce
zice Domnul c\ tot cel ce se va în\l]a, smerise-va, iar de
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îmi zici ca sunt om bun [i cucernic, eu abia atunci m\ voi
pricepe c\ sunt bun, când voi avea smerenie!
*
32) Zis-a iar\[i:
– De vei c\dea în vreun p\cat [i dup\ aceea îl vei
p\r\si [i vei începe a te umili, a te scârbi [i a te c\i de acel
p\cat, ia aminte ca pân\ la moartea ta, neîncetat s\ te c\ie[ti,
s\ te scârbe[ti [i s\ suspini c\tre Domnul Dumnezeu. De
nu te vei scârbi de p\catele tale, iar\[i vei c\dea într-însele.
C\ scârba pentru p\cate este sufletului frâu tare [i nu îl
las\ s\ cad\.
*
33) Când vezi c\ te miluie[te Dumnezeu [i începe a-]i
veni umilin]a în inim\, satana v\zând, îndat\ î]i aduce în
gând o treab\ oarecare în chilie, zicând: Cutare lucru [i cutare trebuie s\-l faci acum, s\ mergi la cutare frate pentru
cutare trebuin]\.
Acestea [i altele î]i aduce în gând – ni[te lucruri [i treburi, ca [i cum ar fi de mare trebuin]\ –, vrând vr\jma[ul
cu acestea s\ te sminteasc\ [i s\ te lipseasc\ de folositoarea
umilin]\ pe care o vedea c\ vine în inima ta. Dar tu, fiule,
ia aminte [i cunoa[te vicle[ugul [i me[te[ugul vr\jma[ului
[i nu-l asculta, nici nu te supune îndat\ gândurilor tale. Iar
dac\ vede vr\jma[ul c\ îi cuno[ti me[te[ugul [i vicle[ugul
lui [i nu prime[ti nici nu te supui gândului pe care îl aduce
el, ci î]i p\ze[ti cu osârdie [i cu umilin]\ rug\ciunea ta,
silindu-te pentru sufletul t\u, atunci el î]i aduce alt\ ispit\
într-alt chip, ori de la vreun om oarecare, ori alt\ pricin\
ori scârb\. Dac\ vede c\ îi stai tare împotriv\ [i nu i te supui,
atunci te s\geteaz\ la inim\ cu arma lui cea mai tare [i mai
veninoas\, adic\ î]i arunc\ din s\geata lui focul mâniei în
inim\ [i îndat\ te umpli [i te aprinzi de mânie. C\ci [tie
vr\jma[ul c\ nici un alt lucru r\u ca mânia [i iu]imea, nu
gone[te a[a de tare, umilin]a [i frica lui Dumnezeu din
inima omului.
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*
34) Zis-a iar\[i:
– De nu î[i va pedepsi c\lug\rul trupul s\u, ca pe un
vr\jma[ [i potrivnic, nimic f\când pe voia [i pl\cerea lui,
nu se va putea slobozi de lan]urile vr\jma[ului, c\ lan]urile
[i mreaja diavolului este trupul, mai ales al c\lug\rului celui tân\r.
*
35) Un b\trân oarecare [edea în Rait [i avea acest fel
de lucrare: [edea în chilia sa umilit, aplecat spre p\mânt,
cl\tinând cu capul [i zicând cu oftare:
– Dar ce va s\ fie?
{i iar [edea t\când [i lucra la fâ[ii [i iar cl\tina din
cap, acela[i cuvânt zicând:
– Dar ce va s\ fie?
{i a[a [i-a sfâr[it toate zilele vie]ii sale, întristându-se
pururea de ie[irea sa din trup.
*
36) Zis-a un b\trân:
– De petreci împreun\ cu fra]ii, ia seama, s\ nu le porunce[ti ca [i cum ai st\pâni peste dân[ii, ca s\ nu se înal]e
inima ta, ci opre[te îndr\znirea cu chipul s\u, iar cu sufletul socote[te-te rob [i mai mic decât to]i.
*
37) Zis-a iar\[i:
– De voie[ti s\ ai darul plângerii, iube[te s\r\cia [i smerenia [i s\ nu dore[ti a avea în chilia ta nici un lucru bun,
c\ci atunci când va pofti sufletul t\u ceva [i nu va afla, ofteaz\ [i se smere[te [i atunci îl mângâie Dumnezeu, [i îi d\ruie[te umilin]\. Când va gusta sufletul din dulcea]a lui Dumnezeu, atunci ur\[te [i haina pe care o poart\ [i însu[i trupul s\u. Iat\, î]i zic ]ie, fiule: de nu va urî omul trupul s\u
ca pe un vr\jma[ [i potrivnic al s\u, nef\când nici într-un
lucru pl\cerea lui, nu va putea sc\pa de la]urile vr\jma[ului. C\ci la]ul diavolului asupra c\lug\rilor [i mai vârtos
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asupra celor tineri este trupul nostru, precum ne înva]\
avva Isaia, zicând: nu apuca pe altul de mân\, nici s\ scarpini trupul altui om, afar\ de mare boal\, [i aceasta cu fric\,
nici s\ la[i a se atinge cineva de tine, nici s\ te atingi de
vreun trup str\in, ci [i la al t\u cu fric\ uit\-te. S\ nu zici
cuiva: ia ceva de pe capul meu, sau de pe barb\, sau din faldurile hainelor tale. S\ nu dormi cu cineva în acela[i pat în
toat\ via]a ta. S\ nu dai s\rutare celui tân\r, ce este f\r\
barb\, nici m\car în biseric\, nici vreunui str\in ce va veni,
nici s\ [ezi aproape de el, ca s\ nu se ating\ de tine! De
vreme ce mul]i neb\gând de seam\ lucrurile acestea, ca [i
cum ar fi mici [i de nimic, au c\zut din acestea în mari pr\p\stii [i au pierit. Fiindc\ tot lucrul bun sau r\u, din lucrurile cele mici începe apoi se face mare. Cel ce se p\ze[te,
fiule, p\ze[te plângerea [i umilin]a, iar cel ce nu bag\ în seam\
acestea, f\r\ de plângere este [i f\r\ lacrimi. Cel ce nu are acestea, nu are cu sine pe Dumnezeu Care îl ap\r\ [i îl p\ze[te.
*
38) Lâng\ un b\trân oarecare, vie]uia un frate care era
cam lene[. Acesta urmând s\ moar\, z\cea în preajma unuia
din p\rin]i, [i îl vedea b\trânul u[or ie[ind din trup. Vrând
b\trânul a încredin]a pe fra]i, i-a zis lui:
– Frate, s\ m\ crezi, c\ noi to]i [tim, c\ n-ai fost frate nevoitor spre postire [i cum de ie[i a[a cu u[urin]\ din trup?
Fratele i-a r\spuns:
– Cred, p\rinte, c\ adev\rat ai zis dar de când m-am
f\cut monah nu m\ [tiu s\ fi judecat pe vreun om. Deci
vreau s\ zic c\tre Dumnezeu: Tu ai zis, St\pâne, nu judeca]i [i nu ve]i fi judeca]i, l\sa]i [i vi se va l\sa vou\!
Zis-a lui b\trânul:
– Pace ]ie, fiule!
{i s-a mântuit f\r\ osteneal\.
*
39) Iar\[i, alt oarecare p\rinte petrecea în muntele Rait,
în locul care se nume[te Mideno. La acesta a venit unul din
b\trâni [i i-a zis:
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– Avvo, m\ nec\jesc când trimit pe fratele la slujb\,
mai ales când întârzie.
{i i-a zis [i acela:
– {i eu când trimit ucenic la trebuin]\, [ezând la u[\
privesc, iar când îmi zice gândul: oare când va veni fratele,
atunci îi zic: dar de va gr\bi s\ vin\ alt frate, adic\ îngerul
[i va veni s\ te ia c\tre Domnul, ce va fi? A[a, în toat\ ziua
privind la u[\, m\ întristez [i plâng de p\catele mele zicând: oare ce frate va veni mai degrab\ cel de sus, sau cel
de jos?
{i foarte folosindu-se b\trânul, a plecat [i de atunci a
apucat [i el aceea[i fapt\.
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Pentru grij\ [i plângere
1) Un b\trân oarecare a adormit în Domnul [i peste pu]in\ vreme iar a înviat, iar fra]ii au început a-l întreba, s\ le
spun\, ce a v\zut acolo. El le-a r\spuns, zicând:
– Fiilor, eu acolo înc\ n-am apucat s\ merg s\ v\d ceva,
dar am auzit ]ipete [i vaiete, cu glasuri de mul]ime de noroade strigând: vai [i amar mie! A[a ni se cade [i nou\
pururea a plânge în via]a aceasta [i a zice: Vai! Vai! {i: amar
mie, c\ am scârbit pe Domnul Dumnezeul meu!
*
2) Întrebat-a un frate pe un b\trân oarecare, zicând:
– Ce s\ fac, p\rinte, s\ m\ mântuiesc?
B\trânul i-a r\spuns:
– Mergi, fiule [i [ezi cu lini[te [i cu t\cere în chilia ta [i
sile[te-]i inima s\ plângi [i s\ ver[i lacrimi din ochii t\i! A[a
f\ [i te vei mântui.
*
3) Ne spunea nou\ un b\trân oarecare, c\ era un tân\r
care dorea [i voia s\ ias\ din lume [i s\ mearg\ la o m\n\stire s\ se fac\ c\lug\r [i nu-l l\sa mama sa nicidecum s\
fac\ aceasta. El totdeauna zicea mamei sale:
– Las\-m\ s\ merg la m\n\stire dup\ dorin]a mea, c\ci
vreau s\-mi mântuiesc sufletul!
Iar ea, de multe ori oprindu-l n-a mai putut s\-l opreasc\,
ci l-a slobozit [i el s-a dus. A[a mergând la o m\n\stire, s-a
c\lug\rit [i a început a tr\i în trând\vie [i lenevie, neavând
nici o purtare de grij\ pentru mântuirea sa. Dup\ pu]in\
vreme i-a murit mama, iar el petrecându-[i zilele sale a[a,
în mult\ lenevie [i nepurtare de grij\ i s-a întâmplat de s-a
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îmboln\vit de o boal\ foarte grea, [i le[inând, a v\zut o vedenie foarte însp\imânt\toare. A fost r\pit [i dus în temni]ele iadului, unde sunt sufletele oamenilor celor osândi]i
la muncile cele ve[nice. Acolo a g\sit-o pe mama lui z\când împreun\ cu cei osândi]i. Ea, dac\ l-a v\zut s-a mirat
[i i-a zis:
– Dar aceasta ce este, fiul meu? {i tu e[ti osândit aici,
în acest loc, care este al celor osândi]i? Unde este cuvântul
t\u, fiule, în care spuneai c\ mergi la m\n\stire s\ te c\lug\re[ti, s\-]i mântuie[ti sufletul?
El s-a ru[inat de acele cuvinte ale mamei [i neavând ce
s\-i r\spund\ t\cea mâhnit. A[a t\când, a auzit glas poruncind [i zicând:
– Lua]i-l pe acesta de aici [i-l duce]i acolo, de unde l-a]i
luat, c\ci nu v-am trimis s\-l aduce]i aici, ci pe cutare din
cutare m\n\stire, care este numit cu acela[i nume.
Acestea gr\indu-se, s-a de[teptat, [i venindu-[i în fire,
a spus tuturor fra]ilor însp\imânt\toarea vedenie. Iar ei
auzind, se minunau. Apoi au trimis la acea m\n\stire s\-l
vad\ pe c\lug\rul, la care s-a trimis s\-l ia [i s\ îl duc\ la
locul osândi]ilor. Mergând trimisul, l-a g\sit r\posat {i a[a
mai vârtos se minunau to]i fra]ii, încredin]ându-se de acea
vedenie însp\imânt\toare. Iar acestui frate, cu mila lui Dumnezeu, a început a-i fi mai bine.
Curând dup\ aceea s-a ridicat de la el înfrico[\toarea
vedenie pe care i-a ar\tat-o Domnul Dumnezeu. {i s-a închis într-o chilie [i [ezând, plângea cu lacrimi ziua [i noaptea în toat\ via]a sa, îngrijindu-se pentru mântuirea sufletului [i c\indu-se pentru via]a lui cea de mai dinainte, petrecut\ în lenevire [i în de[ert. {i atâta îi d\duse Dumnezeu lui umilin]\, lacrimi [i plângere, încât de multe ori mergeau fra]ii la dânsul [i voiau s\-l mângâie s\ nu înnebuneasc\ de atâta plângere. El îns\ nu voia nicidecum s\ se
mângâie, ci le zicea lor a[a:
– Fra]ilor, de vreme ce n-am putut de ru[ine s\ suf\r
dojenirea de la maica mea, cum voi putea suferi ru[inea
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cea care va fi înaintea lui Hristos [i a sfin]ilor S\i îngeri în
ziua judec\]ii?
*
4) Zis-a un b\trân oarecare:
– La înfrico[\toarea a doua venire a lui Hristos, dup\
învierea mor]ilor, de s-ar putea s\ mai moar\ oamenii to]i,
ar muri de fric\ [i de marea spaim\ ce va fi atunci. C\
înfrico[\tor este a vedea cerul desf\cându-se [i Dumnezeu
ar\tându-se cu mânie [i urgie, cu oaste de îngeri f\r\ num\r; [i to]i oamenii câ]i s-au n\scut pe p\mânt, de la Adam
pân\ atunci, împreun\ de fa]\ vor sta, a[teptând fiecare
hot\rârea la judecat\. Pentru aceea, acestea gândindu-le pururea [i a[teptându-le noi, datori suntem a tr\i ca [i cum am
fi în toate zilele întreba]i [i cerca]i pentru viata noastr\, de
Însu[i Domnul Dumnezeu.
*
5) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Oare, p\rinte, pentru ce îmi este inima a[a de împietrit\, încât n-am nicidecum frica de Dumnezeu în inim\?
B\trânul i-a r\spuns:
– Mi se pare, fiule, c\ deoarece nu are omul mustrarea
inimii, pentru aceasta nu dobânde[te frica lui Dumnezeu.
{i i-a zis lui fratele:
– Dar ce este p\rinte, acea mustrare a inimii?
Zis-a lui b\trânul:
– Mustrarea inimii aceasta este, s\ se mustre omul pe
sine totdeauna în toate lucrurile sale, zicând a[a: adu-]i
aminte, tic\loase, c\ dup\ scurt\ vreme o s\ stai înaintea
lui Dumnezeu [i o s\ dai r\spuns pentru toate lucrurile [i
vorbele, gândurile [i cugetele tale. Deci dar, de ce trebuie
s\ [ezi cu oamenii la vorb\ de[art\? Întru acestea, fiule, înv\]ându-te [i deprinzându-te a le vorbi pururea în gândul t\u,
î]i va veni frica de Dumnezeu în inim\ [i te vei mântui.
*
6) Zis-a un b\trân:
41

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– Precum umbra noastr\ pururea o avem cu noi, ori
încotro mergem, a[a ni se cade nou\ s\ avem umilin]a [i
plângerea pururea cu noi, ori încotro vom merge [i oriunde vom fi.
*
7) Un frate l-a întrebat pe un b\trân oarecare, zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, ce voi face, c\ dore[te sufletul meu lacrimi [i nu am, c\-mi este inima foarte împietrit\
pentru umilin]\, m\car c\ citesc vie]ile Sfin]ilor P\rin]i sau
le aud; [i nicidecum nu-mi pot umili inima [i foarte scârbit
e sufletul meu de aceasta.
B\trânul i-a r\spuns:
– Fiii lui Israel, dup\ 40 de ani au intrat în P\mântul
F\g\duin]ei, în care, dac\ au intrat, nu s-au mai temut de
r\zboaie. A[a [i nou\ ne-a poruncit Dumnezeu, s\ ne mâhnim [i s\ ne scârbim pentru mântuirea noastr\. C\ci scris
este: cu multe scârbe ni se cade s\ intr\m întru Împ\r\]ia
Cerului, iar f\r\ de scârbe, nu vom putea intra în P\mântul F\g\duin]ei. Ascult\, fiule, s\-]i spun o istorie a unui
tân\r. Era un tân\r care dorind via]\ c\lug\reasc\, a mers
la muntele Nitriei [i acolo s-a f\cut c\lug\r. {i era chilia lui
aproape de chilia unui frate, pe care îl auzea în toate zilele
plângându-[i cu mare tânguire [i lacrimi p\catele sale, iar
inima lui era împietrit\ [i nu-i venea umilin]\ [i lacrimi ca
s\ poat\ plânge. Deci, se mustra pe sine zicând: nu vrei tic\loase s\ plângi [i s\ ver[i lacrimi pentru p\catele tale acum,
pân\ ai vreme [i e[ti f\r\ de sim]ire [i neb\g\tor de seam\!
S\ [tii, c\ dac\ nu vrei s\ plângi, eu te voi face [i te voi înv\]a s\ plângi. {i avea o funie tare împletit\ [i luând acea
funie, se dezbr\ca de haine [i se b\tea cu funia peste spatele gol, pân\ când i se r\nea foarte trupul lui [i nu mai
putea suferi [i atunci începea s\ plâng\. Iar acel frate, care
era aproape de dânsul cu chilia, luând seama ce face [i v\zându-l de multe ori f\când a[a, b\tându-se [i însu[i muncindu-se, se minuna foarte. {i a început a se ruga lui Dumnezeu
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ca s\-i arate, dac\ este pl\cut lui Dumnezeu lucrul acelui
frate, care se bate el însu[i [i se munce[te a[a. {i i-a ar\tat
lui Dumnezeu: într-o noapte în vis l-a v\zut fiind în ceata
mucenicilor, purtând cunun\ muceniceasc\ pe cap [i îl
ar\ta lui cineva cu degetul, zicând: vezi, iat\ mucenicul cel
bun, care rabd\ pentru Hristos! Acesta împreun\ cu mucenicii fiind primit, s-a încununat. A[a [i tu, fiule, sile[te-te
pentru Hristos s\ p\time[ti [i s\ rabzi toate scârbele ce se
vor întâmpla [i a[a nu numai umilin]a [i lacrimile pe care
le dore[ti, ]i le va da Dumnezeu, ci [i cu cunun\ muceniceasc\ te va încununa.
*
8) Un frate l-a întrebat pe un b\trân zicând:
– Ce voi face, p\rinte, ca s\ m\ mântuiesc? Spune-mi
un cuvânt de înv\]\tur\!
B\trânul i-a r\spuns:
– Când a b\tut [i a certat Dumnezeu Egiptul, atunci
nu era acolo nici o cas\ în care s\ nu fie plângere. A[a f\ [i
tu, fiule, de vrei s\ te mântuie[ti: l\crimeaz\ [i plângi [i Dumnezeu te va mântui [i te vei mântui.
*
9) Ne spuneau nou\ p\rin]ii c\ [ezând ei odinioar\ la
masa unui frate [i pentru dragoste osp\tând, a râs un frate
la mas\. {i v\zând aceasta avva Ioan, a plâns [i a zis:
– Ce este în inima acelui frate de a râs, fiind dator a
plânge, fiindc\ m\nânc\ din osteneal\ str\in\?

*
10) Un b\trân l-a v\zut pe un frate râzând [i i-a zis:
– Frate, dar nu [tii c\ avem s\ d\m cuvânt de toat\
via]a noastr\ înaintea lui Dumnezeu Celui Ce este peste cer
[i peste p\mânt [i tu râzi în loc s\ plângi?
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Pentru smerenie [i umilin]\
1) Un p\rinte oarecare tr\ia aproape de Fericitul Antonie,
în lunca de cealalt\ parte de râu. {i a mers odat\ în Egipt
pentru oarecare trebuin]\, luând cu sine [i pe ucenicul s\u
[i mergând în ora[ul ce se chema Kint, a z\bovit acolo o
s\pt\mân\. Z\bovind ei acolo, au v\zut în toate dimine]ile
b\rba]i [i femei ie[ind [i mergând la morminte [i plângându-[i fiecare mor]ii cu mare tânguire, pân\ la al treilea ceas
din zi, c\ci a[a le era lor obiceiul. B\trânul i-a zis ucenicului s\u:
– Vezi, fiule, ce fac oamenii ace[tia? Cum se scoal\ a[a de
diminea]\ [i merg la morminte [i plâng cu atâta tânguire
pe mor]ii lor? S\ [tii, fiule, c\ de nu vom face [i noi a[a, la
pieire vom merge.
Deci, întorcându-se la chiliile lor, îndat\ [i-au f\cut morminte, departe unul de altul. {i a[a, sculându-se de diminea]\, în toate zilele, mergea fiecare la mormântul s\u [i-[i
plângea cu mare umilin]\ [i tânguire sufletul ca pe un
mort, pân\ la al treilea ceas din zi. Când se întâmpla de
adormea ucenicul s\u diminea]a la acea vreme, îl de[tepta
b\trânul zicând:
– Scoal\-te, fiule, c\ egiptenii acum plâng la mormintele lor!
Iar ucenicul zicea:
– P\rinte, ce s\ fac, c\ îmi este foarte împietrit\ inima
[i nu pot s\ plâng?
B\trânul r\spunzând, i-a zis:
– Sile[te-te, fiule, [i te ostene[te r\bdând pu]intel [i v\zând Dumnezeu osteneala ta, î]i-va trimite darul S\u [i î]i va
ajuta ]ie [i dup\ aceea nu te vei mai osteni. C\ci î]i zic ]ie,
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fiule, când Dumnezeu r\ne[te inima omului spre plângere,
atunci nu mai fuge umilin]a [i plângerea de la acela, ci petrec cu dânsul pân\ la moarte [i oriunde va merge [i oriunde
va fi, plângerea, umilin]a [i lacrimile pururea cu dânsul sunt
[i ori de lucreaz\, ori de m\nânc\, ori de doarme, sau altceva face, inima lui pururea plânge, c\ci este r\nit\ f\r\ de
vindecare.
*
2) Într-una din zile, l-a v\zut b\trânul pe ucenicul s\u
mâncând peste m\sur\, fiindc\ veniser\ oarecare fra]i pentru cercetarea b\trânului [i chemându-l deosebi, i-a zis:
– Fiule, nu [tii, c\ plângerea este ca o lumânare ce lumineaz\ [i de nu o vei p\zi bine, se va stinge? A[a este plângerea, iar mâncarea [i b\utura cea peste m\sur\, dormirea
[i somnul mult, clevetirea, vorba mult\ [i toat\ odihna trupeasc\ o vor pierde.
*
3) Un b\trân oarecare, foarte silitor spre mântuirea sa,
avea un frate mai trândav [i mai lene[ spre mântuire care v\zându-l pe b\trân postind [i câte [ase zile nemâncând, a zis:
– P\rinte, eu am citit c\ postirea mult\ aduce omului
mândrie.
B\trânul i-a r\spuns:
– Frate, de vom socoti noi aceea, apoi prin lenevire [i
prin nepurtarea de griji [i prin nesilin]\, ne va veni umilin]a. Dac\ este a[a, frate, s\ l\s\m dar pustia [i s\ mergem
de aici în lume s\ ne lu\m femei, s\ mânc\m carne [i s\ bem
vin! Amar nou\, frate, c\ suntem în[ela]i [i batjocori]i de
vr\jma[ul. Nou\, frate, ni se cade în toat\ vremea [i în tot
ceasul [i în tot lucrul nostru s\ gândim [i s\ zicem a[a: de
m\ va certa Dumnezeu acum cu moartea, oare, ce fapte de
îndreptare am împreun\ cu care s\ m\ ar\t Judec\torului?
{i ia aminte ce î]i va r\spunde ]ie c\tre acestea cugetul t\u.
De te judec\ pe tine [i te învinuie[te cu ceva cugetul sau
pentru vreun lucru te înal]\ gândul t\u, atunci îndat\ s\ te
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la[i de acel lucru [i s\ te apuci de altul, prin care s\ n\d\jduie[ti c\ Dumnezeu î]i va ajuta ]ie printr-însul. C\ci se
cade c\lug\rului s\ fie gata în tot ceasul de începerea c\l\toriei sale, când va ie[i sufletul s\u din trup. Pentru aceea,
frate, ori de m\nânci, ori de bei, ori altceva de lucrezi, totdeauna zi în gândul t\u: oare, de m\ va chema Dumnezeu
ast\zi, ce voi face, ca s\ fiu primit [i pl\cut Domnului? Atunci
ia aminte, cum cugetul t\u te va sf\tui [i te va înv\]a ce s\
faci [i s\ te sile[ti s\ faci ce î]i va zice. Iar de te vei îndrepta
[i vei începe a petrece cu post, cu priveghere, cu nevoin]\
[i cu osteneal\ [i dup\ aceea ele vor sl\bi, s\ nu fii, frate,
împu]inat la suflet, ci iar începe [i nu înceta a te nevoi [i a
p\zi acestea pân\ la moarte. C\ci în ce fapte te va g\si moartea, în acele fapte vei fi judecat. Ori în post, ori în priveghere, în silin]\ [i osteneal\, ori în lenevire [i în trând\vire
[i într-alte fapte lume[ti nefolositoare [i în nepurtare de grij\.
Pentru aceea, frate, datori suntem în toate zilele, în toat\
vremea [i în tot ceasul, a ne cerca [i a ne ispiti, oare la ce
sporire a faptelor bune ne afl\m? Oare sporesc eu în lucrurile [i faptele prin care s\ aib\ n\dejde mântuirea mea: în
priveghere, în rug\ciuni, în post, sau în t\cere lini[tit\? Sau
mai ales decât toate, în smerenie, c\ci aceasta este sporirea
cea adev\rat\ a sufletului, ca în tot ceasul s\ fii mai smerit
[i tuturor plecat, zicând în sine, c\ tot omul este mai vrednic [i mai bun decât tine. F\r\ de aceast\ smerenie, departe este c\lug\rul de Dumnezeu [i f\r\ smerenie nu este
nici o n\dejde de mântuirea lui. Iar de vei merge la vreun
b\trân ca s\-l întrebi de vreun lucru folositor de suflet [i
dup\ rug\ciune î]i va zice s\ [ezi, tu închinându-te, zi-i lui
cu smerenie: p\rinte, spune-mi un cuvânt de înv\]\tur\
pentru mântuire [i via]a ve[nic\, cum s-o dobândesc [i te
roag\, p\rinte, lui Dumnezeu pentru mine, c\ multe p\cate am! {i dup\ aceste cuvinte taci cu smerenie [i s\ nu
zici nici un cuvânt, pân\ nu te va întreba de ceva. De î]i va
spune vreun frate taina sa, iar alt frate te va blestema cu
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blestem, ca s\-i ar\]i acea tain\ a acelui frate care ]i-a încredin]at-o ]ie, ia aminte ca nu cumva s\ te în[ele s\ i-o spui,
m\car de te va blestema, c\ci blestemul lui peste dânsul se
întoarce, iar tu curat r\mâi. De n-ai, frate, umilin]\ în inima
ta, atunci s\ [tii [i s\ pricepi, c\ ai oarecare în\l]are în
inim\ [i ea nu las\ umilin]\, ci î]i împietre[te inima pentru
umilin]\. De î]i va lipsi ceva din cele ce sunt pentru trebuin]a vie]ii trupului, nu cere aceasta de la oameni, ci mai
vârtos arunc\ spre Domnul grija ta [i nu-L uita pe Dumnezeu [i Dumnezeu nu te va l\sa. Iar cel ce cere de la oameni,
acela nu are credin]\, c\ci Dumnezeu poate s\-i ajute [i s\-l
chiverniseasc\. De î]i va aduce vreun om [i î]i va da ]ie
ceva de cele ce-]i trebuiesc, prime[te cu mul]umire, ca din
mâna lui Dumnezeu, socotind c\ Însu[i Dumnezeu ]i-a
trimis acea mil\. Iar de î]i va aduce [i î]i va da vreun lucru
ce nu-]i trebuie, s\ nu prime[ti ca s\ nu te ispiteasc\ vr\jma[ul s\ prime[ti cele ce nu-]i trebuie ]ie. Opre[te-]i, fiule
[i î]i înva]\ ochii t\i a nu se uita spre trup str\in, [i de s-ar
putea nici trupul t\u s\ nu-l vezi. De î]i va da ]ie Dumnezeu umilin]\ [i plângere – [i acesta este darul cel de mai
mare mil\ al lui Dumnezeu –, s\ nu cumva s\ te înal]i cu
gândul în inim\, socotind c\ mare lucru faci înaintea lui
Dumnezeu, pentru c\ plângi [i l\crimezi, ci mai vârtos te
smere[te, te osânde[te, te defaim\ [i te oc\r\[te, c\ci Dumnezeu când îl vede pe om în\l]ându-se cu gândul [i l\udându-se în inima sa pentru plângerea [i lacrimile ce le-a dobândit, atunci El ia de la dânsul umilin]a, plângerea [i lacrimile [i se învârto[eaz\ [i se împietre[te ca piatra inima
lui. {i a[a îl las\ [i îl p\r\se[te Dumnezeu, ca s\ se smereasc\ [i s\-[i cunoasc\ neputin]a. De nu ai, frate, smerenie duhovniceasc\, nevoie[te-te [i te sile[te de-]i câ[tig\
m\car smerenia cea trupeasc\ [i din smerenia cea trupeasc\
î]i va veni smerenia cea duhovniceasc\. Iar f\r\ de smerenie, în zadar î]i este osteneala. De vei merge la vreun p\rinte duhovnicesc [i îl vei întreba vreun cuvânt de folos
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sufletesc, sile[te-te, fiule, s\ faci cele ce ]i-a zis acel p\rinte,
iar peste pu]in de vei sl\bi [i nu le vei face, sau le vei uita,
s\ nu-]i fie greu a merge [i a-l mai întreba acel cuvânt. C\
cel ce nu se leneve[te a merge [i a întreba, dorind s\ aud\
cuvântul de înv\]\tur\, acela m\car [i de nu poate s\
împlineasc\ [i s\ fac\ cuvântul [i înv\]\tura pe care o aude,
îns\ auzind, dobânde[te umilin]\ [i smerenie în inima lui,
prin care afl\ [i dobânde[te folos. Iar cel care nici nu dore[te s\ aud\ cuvântul de înv\]\tur\, nici nu întreab\ pe
nimeni, acela nici nu face [i nici nu-i vine umilin]\ [i smerenie în inim\ [i nici nu dobânde[te folos [i mil\. De te va
l\uda un om, fiind tu de fa]\, atunci îndat\ adu-]i aminte
de p\catele tale [i zi-i lui a[a: frate, pentru Dumnezeu, te
rog, nu m\ l\uda, c\ sunt un tic\los [i nu sunt vrednic de o
laud\ ca aceea. Iar de va fi un om mare acel care te va
l\uda, te închin\ cu smerenie [i zi-i: iart\-m\! {i te roag\ lui
Dumnezeu în gândul t\u zicând: Doamne, acoper\-m\ [i
m\ izb\ve[te de lauda aceasta! De vei c\dea în desfrânare
[i va fi aproape de tine acel loc unde tr\ie[te acel obraz cu
care ai c\zut, fugi [i te dep\rteaz\ c\ci nu te vei putea poc\i,
fiind aproape de acel loc. De vei vedea cu ochii t\i pe un
frate f\când desfrânare, sau alt p\cat, s\ nu-l osânde[ti, ci
f\ rug\ciune c\tre Dumnezeu pentru dânsul, zicând: Doamne,
p\ze[te-l pe fratele meu [i pe mine de în[el\ciunea aceasta!
{i zi: blestemat s\ fii tu, diavole, c\ al t\u lucru este acesta,
c\ci fratele meu n-ar fi f\cut aceasta, de nu l-ai fi în[elat!
Înt\re[te-]i inima [i te p\ze[te s\ nu-l osânde[ti, ca s\ nu se
dep\rteze de la tine Duhul Sfânt. De va cleveti cineva c\tre
tine pe fratele s\u, s\ nu adaugi cuvânt la clevetirea lui, ci
ori taci, ori zi a[a: eu, frate, însumi m\ aflu foarte p\c\tos
[i osândit, a[a încât nu îndr\znesc [i nici nu pot s\ osândesc pe al]ii; [i a[a vei mântui [i sufletul aceluia [i pe tine
de osândire. De vei c\dea într-o boal\ [i vei cere ceva de la
cineva [i nu-]i va da, ia aminte ca nu cumva s\ te scârbe[ti
cu inima spre dânsul, ci zi în gândul t\u a[a: de a[ fi fost
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eu vrednic s\ mi se dea ceea ce am poftit [i am cerut de la
acel om, i-ar fi gr\it Dumnezeu în inima lui [i îndat\ mi-ar
fi dat ce am cerut; îns\ amar mie, c\ nu sunt vrednic. Trei
cete erau des\vâr[ite între sfin]ii p\rin]i: cei dintâi nu primeau u[or de la cineva ceva. cei de mijloc nu cereau de la
nimeni s\ le dea ceva; cei mai de pe urm\, de le aducea
cineva ceva [i le da de bun\ voie lor pentru Dumnezeu, ei
primeau [i luau cu mul]umire, ca din mâna lui Dumnezeu
trimis\ lor. De vei fi, frate, neputincios [i nu po]i lucra ca
s\-]i câ[tigi cu osteneala mâinilor tale hrana, îmbr\c\mintea
[i trebuin]a ta, atunci s\ ceri cu smerenie cele ce î]i trebuiesc, de la cre[tinii cei iubitori de Dumnezeu, def\imându-]i
[i oc\rându-]i însu]i tic\lo[ia ta. De-]i va trimite Dumnezeu lacrimi [i umilin]\, în pu]in\ vreme sau în multe zile,
atunci s\ la[i tot lucrul mâinilor tale [i dac\ cuno[ti c\ î]i
este de folos, petreci în acea umilin]\ [i plângere, pentru c\
î]i este aproape ziua mor]ii tale [i pentru aceasta ]i-a trimis
Dumnezeu umilin]\ [i lacrimi, ca prin acestea s\ afli mil\.
C\ci precum diavolul mai vârtos, la sfâr[itul vie]ii omului,
se sile[te s\-l piard\, a[a [i Dumnezeu, la sfâr[itul vie]ii
omului cu o pricin\ îl mântuie[te. Sculându-te din somn,
întâi prosl\ve[te pe Dumnezeu cu buzele tale [i îndat\ începe-]i rug\ciunea [i pravila ta cu toat\ smerenia [i umilin]a, cu luare aminte, cu tot gândul t\u [i cu frica lui
Dumnezeu, ca [i cum ai sta de fa]\ înaintea lui Dumnezeu
[i cu Dânsul vorbind, de vreme ce mintea omului întru
cele ce se îndreapt\ de diminea]\, întru acelea petrece [i peste
zi. Precum este [i piatra morii: ce bagi într-însa diminea]a,
aceea macin\ [i peste zi, ori grâu ori neghin\. Pentru aceea
[i tu, te sile[te de diminea]\ a b\ga totdeauna grâu mai înainte, pân\ nu va b\ga vr\jma[ul t\u pleav\ sau neghin\.
De vei vedea în vis n\lucindu-se ]ie o femeie oarecare, cu
ochii, cu fa]a [i vorba în[el\toare, dup\ ce te vei de[tepta
din somn p\ze[te-te, frate, [i ia aminte s\ nu-]i fie gândul
t\u la dânsa, pentru c\ gândul la ea î]i va spurca sufletul.
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Când te vei culca pe patul t\u, fiule, adu-]i aminte de mormântul t\u, în care o s\ zaci peste pu]in\ vreme, zicând în
tine: nu [tiu dac\ voi ajunge diminea]a s\ m\ scol, sau nu.
Mai înainte de culcare, roag\-te Domnului Dumnezeu cu
toat\ osârdia, cu smerenia inimii [i a[a însemnându-]i fa]a
ta cu semnul Cinstitei Cruci, culc\-te! {i dup\ ce te vei culca,
ia aminte ca nu cumva s\ gânde[ti ceva lucru spurcat [i
necuvios, nici la vreun obraz femeiesc s\ nu gânde[ti în
gândul t\u, m\car de ar fi femeie sfânt\, ci mai vârtos rugându-te lui Dumnezeu, gânde[te-te la ziua judec\]ii, cum
o s\ stai înaintea Prea Dreptului Judec\tor [i s\ dai r\spuns
de toate faptele, cuvintele [i gândurile. C\ ce gânde[te omul
ziua, în gândul s\u, aceea s-a obi[nuit a i se n\luci noaptea, în vis. Sunt duhuri necurate spre acea treab\ rânduite
de satana lor, care, dac\ se culc\ omul, mai ales c\lug\rul,
pe patul lui, [ed lâng\ dânsul [i-i aduc în gând aducerea
aminte de oarecare femeie [i de spurc\ciunea ei [i-i aprinde
trupul lui spre spurcata poft\ trupeasc\, pân\ îi spurc\
inima [i sufletul. La fel [i îngerii sunt rândui]i de la Dumnezeu, care [ed lâng\ om, [i-l p\zesc de la]urile [i mrejele
vr\jma[ului. De te va îndemna inima ziua [i noaptea, zicând: scoal\-te [i te roag\ lui Dumnezeu, atunci s\ [tii c\
sfântul înger al lui Dumnezeu care te p\ze[te, acela î]i gr\ie[te ]ie: scoal\-te [i te roag\!
Deci, de te vei scula tu [i el se va scula [i va sta la rug\ciune împreun\ cu tine, înt\rindu-te în nevoin]\ [i gonind
de la tine duhul cel necurat care te în[eal\ [i r\cne[te ca un
leu asupra ta. Iar de nu te vei scula, îndat\ se va dep\rta
de la tine îngerul [i atunci vei c\dea în mâinile vr\jma[ului. De vei lucra ceva de ob[te împreun\ cu fra]ii, s\ nu
cumva s\ te ar\]i tu cum c\ lucrezi mai mult decât al]ii; iar
de te vei l\uda, î]i pierzi plata ta. P\ze[te-te, fiule, de vorb\
mult\, de vreme ce t\cerea cu în]elepciune este mai bun\,
iar în vorba mult\, m\car de se întâmpl\ uneori de este [i
de folos, se amestec\ în ea [i cuvinte nefolositoare. P\ze[50
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te-te, fiule, în vorbele tale, s\ nu te c\ie[ti dup\ ce ai vorbit,
c\ci mul]i pentru vorba lor [i-au pierdut cinstea, iar al]ii [i
via]a. De vei avea un lucru în chilia ta [i va veni ceasul de
rug\ciune, s\ nu cumva s\ zici: s\ mai las pu]in pân\ voi s\vâr[i acest lucru, ci îndat\ scoal\-te, fiule [i închinându-te lui
Dumnezeu te roag\ Lui cu osârdie, ca s\-]i îndrepte Domnul via]a, s\ te p\zeasc\ [i s\ te izb\veasc\ de to]i vr\jma[ii
v\zu]i [i nev\zu]i [i s\ te învredniceasc\ împ\r\]iei Sale.
*
4) Zis-a un b\trân oarecare, înv\]ându-l pe ucenicul s\u:
– Fiule, de te vei lenevi a te scula noaptea la slujba utreniei, în acea zi nu se cade s\ dai trupului t\u mâncare, c\ci
scrie Apostolul, c\ pe degeaba nu se cade a mânca. Iar\[i,
zic ]ie, c\ mireanul de va fura, este vinovat. Aceea[i vin\ o
socote[te Dumnezeu fiec\rui frate, care se va lenevi [i nu
se va scula la slujba bisericii, afar\ de boal\, sau de o mare
împiedicare, îns\ [i de la cel bolnav [i ostenit a[teapt\ Dumnezeu rug\ciune duhovniceasc\, c\ci aceasta poate s\ o
fac\ [i cel bolnav [i neputincios. De ai clevetit cumva pe
vreun frate [i te mustr\ cugetul t\u, mergi cu smerenie la
acel frate [i te închin\ pân\ la p\mânt, zicând: iart\-m\,
frate, c\ am gre[it [i te-am clevetit! {i de aici înainte p\ze[te-te [i nu mai cleveti pe nimeni, c\ci clevetirea este moartea sufletului. De î]i va aduce ]ie un frate vreun lucru, orice
ar fi [i ]i-l va d\rui pentru dragostea fr\]easc\ [i [tiind c\
acel frate este mai s\rac [i mai neputincios decât tine, atunci
sile[te-te [i d\ruie[te-i [i tu lui ceva îndoit mai mult decât
]i-a d\ruit el ]ie. Iar de nu vei avea ce s\-i dai [i s\-i r\spl\te[ti, atunci închin\-i-te pân\ la p\mânt cu smerenie, zicând: iart\-m\ pentru Dumnezeu, iubite frate, c\ eu nu am
ce s\-]i d\ruiesc! Domnul Dumnezeu s\-]i pl\teasc\ pentru dragostea ce-o ar\]i c\tre mine. De vei citi sau vei auzi
vie]ile Sfin]ilor P\rin]i, începe [i te nevoie[te a face [i a
vie]ui [i tu a[a, chemându-L pe Dumnezeu în ajutorul t\u, ca
s\ te înt\reasc\ [i s\-]i ajute [i rabd\ f\r\ sl\bire în lucrul
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ce vei începe, l\udând [i mul]umind lui Dumnezeu. Iar de
ai început [i nu ai s\vâr[it, atunci defaim\-]i neputin]a ta,
oc\r\[te-]i cugetul t\u [i smere[te-]i gândul, ca pe un r\u,
lene[ [i trândav; pururea neîncetat mustr\-]i sufletul pentru c\ ce ai început, n-ai sfâr[it. De ai gre[it [i ai f\cut p\cat
trupesc, nu te mai gândi dup\ aceea la dânsul, cum l-ai
f\cut, c\ci gândind la dânsul iar\[i ]i se aprinde trupul [i ]i
se spurc\ sufletul. De-]i vei deosebi via]a ta [i ie[ind vei
merge [i te vei a[eza în pustie, când vei cunoa[te c\ te cerceteaz\ Domnul Dumnezeu, s\ nu cumva s\ te în[eli, frate,
s\ te înal]i cu inima zicând c\ mare lucru faci c\ [ezi în
pustie [i pentru aceea te cerceteaz\ Dumnezeu, c\ci de te vei
în\l]a [i te vei l\uda în inima ta, gândind acestea, atunci
Dumnezeu î]i va lua ajutorul S\u [i tu î]i vei cunoa[te neputin]a. Ci, mai vârtos, frate, cu smerenia inimii tale, zi a[a
în gândul t\u: eu pentru sl\biciunea, tic\lo[ia [i neputin]a
mea, [ed aici, în aceast\ pustie, iar Prea Bunul Dumnezeu
pentru bun\tatea Sa î[i face cu mine nevrednicul mila Sa,
ca s\ nu sl\besc, ci s\ rabd. De vei da orice lucru, vreunui
frate – pentru dragostea lui Hristos, iar mai pe urm\ î]i va
aduce vr\jma[ul c\in]\ de aceasta în gândul t\u, zicând:
r\u am f\cut c\ m-am gr\bit de am dat acel lucru care îmi
trebuia foarte mult, sau c\ acel lucru nu era de obrazul aceluia, sau prea mult i-am dat lui, tu, frate, nu asculta acel
gând, c\ci este al vr\jma[ului, ci, venindu-]i acel gând s\-i
r\spunzi a[a: eu am dat împrumut acel lucru lui Hristos Însu[i. {i a[a, vr\jma[ul se va duce de la tine ru[inat, iar tu
vei lua plat\ mare de la Dumnezeu Hristos.
*
5) Zis-a un b\trân:
– Dator este c\lug\rul când [ade cu fra]ii la mas\, s\
caute pururea în jos, spre p\mânt, iar nu la fa]a fra]ilor,
mai ales a celor tineri [i s\ aib\ gândurile lui pururea c\tre
Dumnezeu, c\ mare [i nesuferit\ scârb\ face c\lug\rul diavolului, atunci când are gândul la cer, c\tre P\rintele lui.
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*
6) Zis-a un b\trân:
– Gândurile cele rele [i necurate din inima omului sunt
asemenea [oarecilor care umbl\ în cas\, pe care de-i vei
omorî câte unul, îndat\ ce-i vei vedea, nu te vei osteni, iar
de îi vei l\sa pân\ se vor înmul]i [i vor umple casa, atunci
mult\ osteneal\ vei avea gonindu-i [i neputându-i goni, ]i se
va urî [i vei l\sa de se va pustii casa ta.
*
7) Zis-a un b\trân oarecare:
– C\lug\rul care a gre[it înaintea lui Dumnezeu, scârbindu-L pe F\c\torul s\u, [i-i va veni oarecare umilin]\ [i
î[i va cunoa[te gre[eala [i va voi s\ se poc\iasc\ de p\catele sale, unuia ca acela i se cade s\ se dep\rteze de lume,
s\ se deosebeasc\ de al]i fra]i, s\ ias\ [i s\ se a[eze singur la
un loc lini[tit, cu t\cere; [i a[a umilindu-se [i smerindu-se
înaintea lui Dumnezeu, pururea s\-[i plâng\ p\catele sale,
ziua [i noaptea, cur\]indu-[i mintea [i inima de gândurile
lume[ti. S\ se p\zeasc\ foarte mult ca s\ nu scârbeasc\ sau
s\ osândeasc\ pe cineva, ci pe sine pururea s\ se osândeasc\, s\ se oc\rasc\, s\ se mustre [i s\ se def\imeze, pentru c\ a p\c\tuit scârbind pe Domnul Dumnezeu [i F\c\torul
s\u. {i a[a, cu mult\ înfrânare a trupului [i a patimilor, cu
mult\ umilin]\, plângere [i lacrimi rugându-L pe Dumnezeu,
va dobândi mil\ [i iertare.
*
8) Spunea un oarecare b\trân, avva Teodor, pustnicul
cel mare, zicând:
– Odat\ am mers cu oarecare fra]i în Kanop, care este
ca la cincisprezece stadii departe de cetatea Alexandria, la
p\rintele Teodor, pustnicul cel mare, care avea darul r\bd\rii. {i vorbind cu noi b\trânul [i mult folosindu-ne, între
alte vorbe, ne-a spus [i aceasta: era un frate care tr\ia într-o
chiliu]\, afar\ din cetatea Alexandria, în dosul zidului [i
acel frate avea darul lacrimilor. Odat\, într-o zi, în urma
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dorin]ei inimii sale, i-a venit umilin]\ [i plângere mai mult
decât alt\dat\; iar el v\zându-se în atâta umilin]\ [i mul]ime de lacrimi, zicea în sine, a[a: cu adev\rat, acesta este
semnul c\ se apropie ziua mor]ii mele. {i când gândea
aceasta, plângerea [i lacrimile mai mult se ad\ugau. Iar
dac\ el vedea a[a ad\ugându-se [i înmul]indu-se lacrimile
[i umilin]a lui, iar\[i zicea: cu adev\rat, aproape este vremea ie[irii mele. {i a[a, în toate zilele plângea cu amar. Iar
noi auzind [i mult folosindu-ne de vorbele [i povestirile
acestui b\trân, l-am întrebat despre lacrimi, zicând: oare,
p\rinte, ce este acest lucru, c\ uneori vin umilin]a [i lacrimile singure, sau uneori prin mult\ osteneal\ abia vine omului o pic\tur\ de lacrim\? {i r\spunzând, ne-a zis nou\ b\trânul: fiilor, lacrimile sunt asemenea cu ploaia sau ninsoarea, iar c\lug\rul este ca un lucr\tor gr\dinar sau viticultor,
care când vede c\ vine ploaia, se cade s\ lase toate celelalte
lucruri ale sale [i s\ alerge [i s\ se nevoiasc\, s\-[i cur\]easc\ toate jgheaburile gr\dinii sau ale viei [i s\ nu lase s\
curg\ pâraiele ploii pe dinafar\ de gr\din\, ci s\ se sileasc\
s\ le îndrepte pe jgheaburile lui, în gr\dina sa, ca s\ curg\
[i s\ adape toat\ gr\dina. C\ci zic vou\, fiilor, c\ decât toate
zilele anului, mai mult folos face o zi de ploaie care r\sare,
cre[te [i înmul]e[te toate roadele gr\dinii. A[a sunt [i lacrimile. Deci, când sim]im c\ ne cerceteaz\ Dumnezeu [i ne
vine umilin]a în inim\, ni se cade s\ l\s\m îndat\ toate celelalte lucruri [i treburi [i cu toat\ osârdia s\ ne rug\m lui
Dumnezeu, c\ci nu [tim, g\si-vom a[a o alt\ zi, în care s\
ne vin\ cercetarea lui Dumnezeu?
*
9) {i iar l-au întrebat pe avva Teodor, zicând:
– Spune-ne nou\, avvo, cum pot s\ se p\zeasc\ lacrimile când vin la om?
B\trânul ne-a r\spuns:
– Fiilor, când vin omului lacrimile [i umilin]a, atunci mai
înainte de toate se cade s\ se p\zeasc\ s\ nu vorbeasc\ cu
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nimeni [i s\ nu ias\ afar\ din chilia lui, p\zindu-se de mâncare mult\ [i dormire. Tot a[a, s\-[i p\zeasc\ inima de gânduri, s\ nu gândeasc\ în sine c\ face mare [i bun lucru
pentru c\ plânge [i l\crimeaz\. Ci mai mult atunci, cu toat\
osârdia s\ se roage lui Dumnezeu, citind Sfintele Scripturi
îns\ când îi va veni omului umilin]\ [i plângere, acestea-l
vor înv\]a ce s\ fac\.
*
10) Zis-a lor iar\[i b\trânul:
– Fiilor, eu am v\zut un frate oarecare [ezând în chilia
lui [i împletind co[urile (rucodelia sa) [i când îi venea umilin]\ [i lacrimi, îndat\ l\sând lucrul, se scula la rug\ciune
[i cum se scula [i începea a se ruga, îndat\ fugeau umilin]a
[i lacrimile de la dânsul. Iar dac\ [edea jos [i începea a
lucra lucrul s\u [i lucrând î[i aduna gândurile, îndat\ îi veneau lacrimile [i iar se scula la rug\ciune [i iar îi trecea
umilin]a. Iar când lua vreo carte s\ citeasc\, cum începea a
citi îndat\ îi veneau lacrimile [i plângea.
{i atunci a zis acel frate:
– Bine au zis sfin]ii p\rin]i c\ plângerea este înv\]\tor,
c\ci îl înva]\ pe om tot folosul.
*
11) Zis-a lor iar\[i:
– Fiilor, b\trânul meu avea obicei de a se îndep\rta totdeauna în adâncul pustiului [i acolo î[i petrecea via]a în
t\cere [i lini[te. Iar eu, odat\, i-am zis: pentru ce, p\rinte,
totdeauna fugi de noi [i te dep\rtezi în adâncul pustiului?
Nu este mai bine s\ tr\ie[ti aproape de oameni, ca ei v\zând nevoin]a ta cea bun\, s\ se foloseasc\ [i al]ii iar tu vei
avea mai mare plat\ de la Dumnezeu?
B\trânul i-a r\spuns:
– Crede-m\, fiule, c\ m\car de ar fi cineva asemenea
cu marele prooroc al lui Dumnezeu, Moise, [i va tr\i împreun\ cu oamenii, nu poate nicidecum s\ se cheme fiu al
lui Dumnezeu dup\ dar [i s\-[i foloseasc\ sufletul s\u. Eu
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sunt fiu al lui Adam [i precum Adam, p\rintele meu, v\zând road\ frumoas\ [i bun\ la gust, n-a r\bdat s\ nu ia s\
guste, prin care a [i murit, a[a sunt [i eu, când v\d rodul
p\catului: îndat\ îl poftesc, din care luând [i gustând mor.
Pentru aceea, prea cuvio[ii no[tri fugeau din lume în pustie,
ca s\-[i omoare patimile [i poftele dulce]ilor, acolo unde
nu aflau mâncarea care na[te poftele p\catului.
*
12) Zis-a iar\[i:
– De se va da însu[i omul de bun\ voia sa spre greutate, scârb\, sup\rare [i r\bdare pentru Dumnezeu, eu
cred c\ pe acela cu sfin]ii mucenici îl va împ\rt\[i Dumnezeu, pentru c\ acea greutate [i scârb\ pe care o rabd\ cineva pentru Dumnezeu, în loc de sânge se prime[te.
*
13) Zis-a iar\[i:
– Fiilor, precum tot p\catul pe care-l face omul, afar\
de trup este, iar cel ce face desfrânare, în trupul s\u
gre[e[te pentru c\ dintr-însul iese spurc\ciunea [i îi
spurc\ tot trupul, a[a [i toate bun\t\]ile afar\ de trup sunt.
Iar cel ce plânge pentru mântuirea sufletului s\u, acela î[i
cur\]\ [i trupul s\u, pentru c\ lacrimile care ies din ochii
lui, acelea tot trupul [i sufletul lui îi spal\.
*
14) Un frate l-a întrebat pe un oarecare b\trân, zicând:
– Te rog, p\rinte, spune-mi, ce s\ fac\ omul ca s\ i se
umileasc\ inima [i s\-i vin\ lacrimi [i plângere?
B\trânul i-a r\spuns:
– Fiule, lacrimile [i plângerea vin la om din aducere
aminte de p\catele sale pe care le-a f\cut în via]a sa, înaintea ochilor lui Dumnezeu [i cum c\ are s\ dea r\spuns
înfrico[\torului Judec\tor pentru dânsele. La fel, celui ce
va s\-i vin\ umilin]\ [i lacrimi, i se cade pururea s\ aib\
aducerea aminte de sfâr[itul [i moartea sa, cum c\ peste
pu]in\ vreme are s\ ias\ [i s\ se despart\ sufletul lui de
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tic\losul trup, r\mânând trupul ca o stric\ciune cu miros
urât spre putreziciune, iar cu sufletul va merge gol prin
groaznice, înfrico[ate [i cumplite locuri, pân\ va ajunge [i
va sosi la locul unde i s-a g\tit dup\ faptele sale, a[teptând
ziua înfrico[\toarei judec\]i ca s\-[i ia hot\râtul r\spuns
dup\ fapte. Asemenea, s\-[i aduc\ aminte pururea în gând
de înfrico[ata [i groaznica zi a judec\]ii, în care tot neamul
omenesc, de la Adam pân\ atunci, vor sta goi înaintea înfrico[\torului [i Prea Dreptului Judec\tor, plângând cu
amar, [i a[teptând r\spunsul cel cu hot\rât\ judecat\, ori
în muncile focului ve[nic, ori în veselia vie]ii celei nesfâr[ite, dup\ faptele lui [i de groaznica mânie, mustrare [i
urgie a Prea Dreptului Judec\tor [i de trimiterea cea cu urgie
f\r\ de nici o milostivire [i aruncarea în pedeapsa cumplitelor [i ve[nicilor munci ale întunecatului iad, din care munci,
dup\ aceea nu mai este n\dejde de ie[it vreodat\, de sfâr[it sau de moarte, c\ acolo nu este moarte, nici sfâr[it sau
sl\bire a cumplitelor munci, ci pedeaps\ f\r\ de sfâr[it. S\-[i
aduc\, apoi, aminte în gândul s\u, de r\posa]ii s\i p\rin]i,
cum au murit [i au putrezit, s-au f\cut ]\rân\ [i p\mânt. {i
cum [i el, peste pu]in\ vreme, a[a se va face [i oare unde
sunt sufletele p\rin]ilor s\i?
Fratele i-a zis:
– Se cade, p\rinte, ca un c\lug\r s\ se gândeasc\ la p\rin]ii s\i?
B\trânul i-a zis:
– De vei cunoa[te c\ î]i vin umilin]\ [i lacrimi, pentru
gândirea la r\posa]ii t\i p\rin]i, acel gând î]i este foarte de
folos. C\ci dac\ î]i vin lacrimile, atunci po]i s\ le întorci
încotro î]i este voia, ori pentru p\catele tale, ori pentru alt
oarecare gând bun. Acestea, fiule, se cade a gândi cel ce dore[te lacrimi [i plângere, c\ci din aceste gânduri vin omului
umilin]a, lacrimile [i plângerea.
Zis-a fratele:
– Cu adev\rat, a[a este, p\rinte, mult m-am folosit
acum de p\rinte[tile tale cuvinte.
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Zis-a lui b\trânul:
– Eu, fiule, am v\zut un frate care era foarte iubitor de
osteneal\ [i nevoitor pentru mântuirea sa, îns\ inima lui
era împietrit\ [i nu-i venea umilin]\ [i lacrimi [i de multe ori
se b\tea singur [i se chinuia, pân\ când î[i r\nea trupul [i
atunci, de usturime [i de durere, îi veneau lacrimi [i plângere.
Iar el întorcea alte lacrimi [i plângere [i plângea pentru p\catele sale, [i a[a Dumnezeu l-a miluit [i el s-a mântuit.
*
15) Zis-a iar\[i b\trânul:
– Fiilor, s\ [ti]i c\ smerenia pe mul]i f\r\ nici o osteneal\ i-a mântuit [i m\rturisesc aceasta vame[ul [i fiul cel
r\t\cit, care pu]ine cuvinte au gr\it c\tre Dumnezeu [i sau mântuit. Iar ostenelile [i faptele cele bune ale omului îl
pierd, dac\ nu va avea smerenie, c\ci osteneala [i faptele
cele bune pe mul]i i-au tras la mândrie [i au pierit, precum
[i fariseul acela care se l\uda cu faptele lui cele bune [i se
mândrea.
*
16) Zis-a iar\[i un b\trân:
– Vorba cea mult\ de iscodire pentru dumnezeire [i citirea cea cu mult\ cercare a cuvintelor celor pentru credin]\,
usuc\ lacrimile [i golesc umilin]a de la om. Tu, fiule, cite[te vie]ile [i graiurile Sfin]ilor [i prea cuvio[ilor P\rin]i [i
ele î]i vor lumina sufletul.
*
17) Zis-a iar\[i:
– Postul smere[te trupul [i privegherea lumineaz\
mintea, t\cerea lini[tit\ aduce umilin]\ [i lacrimi, iar lacrimile [i plângerile îl fac pe c\lug\r des\vâr[it [i f\r\ de p\cate.
*
18) Odat\, fiind praznic la Schit, au venit [i s-au adunat to]i p\rin]ii de prin pustie. {i [ezând la mas\, au adus
[i vin ca s\ le dea lor, iar fratele care era rânduit s\ dea vin
la mas\, umplând un pahar, a dat unuia din p\rin]i [i acela
uitându-se la frate s-a mâniat zicând:
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– Fiule, te rog, nu-mi da acel [arpe veninos.
Auzind aceasta p\rin]ii, nici unul n-a vrut s\ primeasc\
vin s\ bea, iar care apucaser\ mai înainte de b\ur\ câte un
pahar, se c\iau foarte [i se def\imau.
*
19) Un frate oarecare s-a mâniat pe alt frate [i stând la
rug\ciune, cerea de la Dumnezeu r\bdare [i s\ ia de la
dânsul f\r\ de ispit\, acea mânie. Rugându-se astfel, a v\zut ca un fum ie[ind din gura lui [i îndat\ i-a trecut mânia.
*
20) Un frate oarecare fl\mânzind, a vrut s\ m\nânce
de diminea]\ [i se lupta cu gândul s\ nu m\nânce, pân\
nu se vor împlini trei ceasuri din zi. {i luând posmagi i-a
pus în ap\ s\ se moaie, iar dac\ au trecut trei ceasuri din
zi, a [ezut s\ m\nânce [i c\utând spre mâncare cu mare
poft\, fiind foarte fl\mând, [i-a zis: mai bine este s\ mai
a[tept pu]in s\ nu m\nânc pân\ ce se vor împlini nou\
ceasuri din zi. Iar dac\ s-au împlinit, s-a sculat [i a stat la
rug\ciune [i atunci a v\zut cu ochii lui pe vr\jma[ul diavol
ca un fum ie[ind de sub [ervetul care era a[ternut unde-[i
g\tise el s\ m\nânce pâine. {i îndat\ i-a trecut foamea, sc\pând [i de l\comia pântecelui [i de nes\turare.
*
21) Un b\trân oarecare era bolnav de mult\ vreme [i
multe zile n-a mâncat, nici n-a b\ut, iar ucenicul lui v\zând c\ atâtea zile n-a mâncat nimic, i s-a f\cut mil\ de
dânsul [i îl ruga, zicând:
– Te rog, p\rinte, m\nânc\ ceva, cât de pu]in [i ]i se va
mai deschide gustul [i te vei mai r\cori din boal\.
{i îndat\ f\când foc, a pus de i-a g\tit pu]in\ mâncare.
C\ci avea doua vase: în unul avea pu]in\ miere, iar în altul
pu]in ulei de cânep\, pe care îl ]inea de mult\ vreme pentru candel\ [i care era rânced, amar [i împu]it.
Deci, fratele voind s\ ia pu]in\ miere ca s\ îndulceasc\
bucatele pe care le f\cuse pentru b\trânul s\u, n-a luat
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seama bine din care vas s\ ia [i în loc s\ ia miere a gre[it [i
a luat ulei rânced [i amar, [i a pus în bucatele b\trânului
s\u [i a dus la b\trânul rugându-l s\ guste. Iar b\trânul luând
odat\ [i gustând, îndat\ a cunoscut gre[eala fratelui [i a t\cut,
nezicând nimic. Fratele îl ruga cu osârdie s\ mai guste m\car o dat\ sau de dou\ ori. Îns\ b\trânul nu mai voia s\
guste, zicând:
– Ajunge, fiule.
Fratele îns\ îl silea s\ mai guste, zicând:
– Te rog, mai gust\, p\rinte c\ foarte bune bucate ]i-am
f\cut. Iat\ c\ [i eu am s\ m\nânc cu tine.
{i luând cu lingura [i gustând, atunci a v\zut ce a f\cut
[i c\zând la picioarele b\trânului, i-a zis:
– Amar mie, ce-am f\cut! Iart\-m\, p\rinte, c\ ]i-am gre[it [i n-am [tiut [i în loc de miere ]i-am pus în bucate ulei
rânced [i amar [i te-am pr\p\dit [i nu mi-ai spus când ai
luat de ai gustat, socotind poate, c\ eu înadins am f\cut
aceasta, punând asupra mea acel p\cat.
B\trânul i-a zis:
– Nu te scârbi de aceasta, fiule, c\ de ar fi vrut Dumnezeu ca s\-mi pui miere în bucate, miere mi-ai fi pus, iar
acum, ce a vrut Dumnezeu, aceea mi-ai pus.
{i aceasta zicând b\trânul, îndat\ s-a sim]it des\vâr[it
s\n\tos [i sculându-se din patul lui, a mul]umit lui Dumnezeu, mângâindu-l [i pe ucenicul s\u.
*
22) Un frate a mers la muntele Feremului, la un
oarecare b\trân mare cu via]a [i foarte iscusit cu fapte
bune. Închinându-se dup\ obicei, l-a întrebat zicând:
– Ce voi face, p\rinte, c\ci îmi piere sufletul?
B\trânul a zis:
– Pentru ce î]i piere sufletul?
Fratele i-a r\spuns:
– Când eram în lume, în via]a mireneasc\, foarte mult
posteam, rug\ciuni [i privegheri f\ceam [i mult\ râvn\
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sufleteasc\, umilin]\ [i lacrimi aveam, iar dac\ m-am lep\dat de lume [i m-am f\cut c\lug\r, nici una din acele
bun\t\]i nu v\d în mine.
B\trânul i-a zis:
– S\ m\ crezi, fiule, c\ acele bun\t\]i care-mi spusei c\
le f\ceai când erai mirean, toate pentru mândria [i lauda
oamenilor le f\ceai, c\ci aveai îndemn\tor spre ele pe cel
ce în tain\ se lupta cu tine [i acele fapte ale tale nu erau
primite de Dumnezeu. Pentru aceea diavolul nu te b\ga în
seam\, nici î]i sta împotriv\ cu r\zboi, ca s\ ia sporirea ta.
Acum vede c\ ai ie[it ca la r\zboi, asupra lui [i pentru aceea
[i el se înarmeaz\ asupra ta. Mai pl\cut [i mai primit este
la Dumnezeu un psalm ce-l vei citi acum cu smerenie, decât o mie de psalmi pe care-i citeai în via]a mireneasc\ cu
mândrie.
Zis-a iar\[i fratele:
– Eu, p\rinte, acum nici s\ postesc nu pot [i toate lucrurile [i faptele bune s-au luat de la mine.
B\trânul i-a zis:
– Frate, î]i ajunge ce ai, rabd\ cu mul]umire [i te vei
folosi.
Iar el ]inea tot una, zicând:
– Cu adev\rat, p\rinte, pierdut este sufletul meu.
Atunci b\trânul a început a-i zice lui a[a:
– Crede-m\, frate, c\ nu voiam s\-]i zic cele ce ]i-am zis,
ca s\ nu-]i sl\beasc\ gândul, c\ci te v\d foarte în[elat de
vr\jma[ul diavol [i e[ti aruncat în trând\vie [i în dezn\d\jduire; ci ascult\ sfatul meu [i las\ p\rerea pe care o ai
c\ vie]uiai [i f\ceai bine când erai în via]a mireneasc\, de
vreme ce toate acele fapte ale tale din via]a mireneasc\ erau
pentru mândrie, precum [i a fariseului aceluia care pentru
bun\t\]ile lui cele cu mult\ mândrie, i se p\rea c\ este mai
pl\cut decât to]i oamenii lui Dumnezeu, [i cu acea p\rere,
a mândriei, [i-a pierdut toate ostenelile. Iar tu acum smerindu-te înaintea lui Dumnezeu [i p\rându-]i-se c\ nu faci
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nici o fapt\ bun\ înaintea Lui, aceast\ smerenie, fiule, î]i
ajunge pentru mântuirea sufletului, ca [i vame[ul care nici
o bun\tate nu f\cuse [i cu o smerenie ca aceasta s-a îndreptat. C\ mai pl\cut lui Dumnezeu este omul p\c\tos [i
lene[ [i cu inima înfrânt\ [i smerit\, decât cel ce face multe
bun\t\]i [i se înal]\ în gândul s\u, socotindu-se, c\ mai
pl\cut este înaintea lui Dumnezeu.
Acestea auzind fratele a luat mare folosin]\ [i mult\ mângâiere sufletului s\u [i s-a închinat b\trânului pân\ la p\mânt, zicând:
– S\ [tii, p\rinte, c\ ast\zi mi-ai mântuit sufletul, [i a[a
s-a dus, mul]umind lui Dumnezeu.
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Pentru post [i înfrânare,
nu numai de bucate, ci [i de
alte patimi v\t\m\toare de suflet
1) Zis-a un b\trân:
– Unii oameni sunt din firea lor t\cu]i [i posomorâ]i [i
nu gr\iesc, nici vorbesc mult, [i t\cerea acelora nu câ[tig\
dar. Al]ii sunt t\cu]i pentru lauda [i slava omeneasc\, [i
aceia nu se folosesc cu nimic din t\cerea lor. Iar al]ii sunt
t\cu]i pentru Dumnezeu [i aceasta este cu adev\rat fapt\
bun\ [i dobândesc dar de la Dumnezeu.
*
2) Ne spunea nou\ un ucenic al unui b\trân, despre b\trânul s\u, c\ dou\zeci de ani, nu s-a culcat s\ doarm\ [i
dormirea lui era [ezând pe un sc\una[, lucrând lucrul s\u,
iar mâncarea lui era la dou\ zile, uneori la trei [i chiar la
cinci zile.
*
3) Înc\ ne spunea nou\ [i aceasta, zicând:
– Într-una din zile, ne citeam noi pravila dup\ obicei împreun\ cu b\trânul meu, [i citind eu psalmii, am gre[it [i
am s\rit un cuvânt dintr-un psalm [i n-am priceput. Dup\ ce
am s\vâr[it slujba, mi-a zis b\trânul:
– Eu, fiule, când îmi fac pravila [i rug\ciunea, atunci mi
se pare c\ arde foc sub mine [i nu poate s\ umble mintea [i
gândul meu încoace [i încolo. }ie unde î]i era mintea [i
gândul t\u când citeai psalmii, de ai trecut un cuvânt din
psalmi? Nu [tii, c\ în vremea când î]i faci rug\ciunea înaintea lui Dumnezeu stai [i cu Însu[i Dumnezeu gr\ie[ti?
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*
4) Un b\trân oarecare s-a îmboln\vit de o boal\ foarte
grea [i curgea sânge din l\untrul lui iar unui frate, f\cându-i-se mil\ de dânsul i-a fiert pu]in\ mâncare [i aducându-i l-a rugat s\ m\nânce, zicând:
– Rogu-te, p\rinte, gust\ [i m\nânc\ pu]in din aceast\
mâncare, c\ ]i-am adus [i poate o s\-]i fie de folos.
B\trânul c\utând la dânsul, i-a zis:
– Domnul s\-]i primeasc\ dragostea, frate, dar adev\r
zic ]ie, c\ a[ vrea s\ m\ lase Dumnezeu a[a, în aceast\ boal\,
chiar [i pân\ la treizeci de ani.
{i n-a vrut s\ guste. Iar fratele mirându-se de aceast\
r\bdare a acelui b\trân, s-a dus luând mult folos.
*
5) Un b\trân oarecare, pustnic, se înfrâna s\ nu bea ap\
patruzeci de zile, [i când era c\ldur\ mare, î[i sp\la paharul cel de b\ut ap\ [i umplându-l cu ap\ îl punea înaintea sa.
Odat\, l-au întrebat fra]ii, zicând:
– De ce faci asta p\rinte, c\ de ap\ poste[ti [i nu bei, iar
paharul îl umpli cu ap\ [i-l pui înaintea ta?
B\trânul le-a r\spuns:
– Pentru ca v\zând paharul plin cu ap\ înaintea mea mai
mult\ sete [i poft\ s\-mi fie, [i s\ m\ silesc s\ p\timesc [i
s\ rabd, ca mai mult\ plat\ s\ iau de la Dumnezeu.
*
6) Ne spunea un b\trân, zicând:
– Fiilor, eu am petrecut în adâncul pustiului cu al]i p\rin]i [aptezeci de ani, postind, [i mâncarea noastr\ acolo nu
era alta decât legume [i pu]ine finice (curmale).
*
7) Zis-a un b\trân:
– Fra]ilor, îmbuibarea pântecelui este maica desfrân\ri,
iar postul [i înfrânarea este bog\]ia sufletului; deci aceasta
s\ ne silim s\ o câ[tig\m cu smerit\ în]elepciune, p\zindu-ne
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de mândrie, pl\cere [i de lauda oamenilor care este maica
tuturor r\ut\]ilor.
*
8) Zis-a iar\[i:
– Fiilor, bine este a-l s\tura pe cel s\rac [i fl\mând [i a[a
s\ poste[ti.
*
9) Zis-a iar\[i:
– Fiilor, trebuie ca noi mai mult cu cuvintele cele dumnezeie[ti s\ ne hr\nim [i cu înv\]\turile sfin]ilor p\rin]i s\
pr\znuim, nu numai pântecele s\-l hr\nim [i s\-l s\tur\m
[i de suflet s\ nu purt\m grij\, ci duhovnice[te s\ pr\znuim veselindu-ne.
*
10) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân înduhovnicit
care tr\ia în lavra p\rintelui Petru, c\ a [ezut într-o pe[ter\
cincizeci de ani, [i în acei ani nici pâine n-a mâncat, nici
vin n-a b\ut, ci numai pâine de t\râte, de trei ori pe s\pt\mân\.
*
11) Un sihastru oarecare tr\ia în adâncul pustiului de
treizeci de ani. Mâncarea lui era o buruian\ oarecare, ce
cre[tea în acea pustie. Mai târziu a început a gândi [i a gr\i
în sine, zicând:
– În zadar m\ nec\jesc de atâ]ia ani aici, în aceast\
pustie [i nu m\nânc decât aceast\ buruian\ [i nici o descoperire sau vedenie în vis sau aievea nu v\d, sau nici o
minune n-am f\cut, precum f\ceau al]i p\rin]i înainte de
mine. Ci mai bine s\ las aceast\ pustie f\r\ de nici un folos
[i s\ ies în lume, c\ [i acolo cel ce vrea s\ se mântuiasc\, se
mântuie[te.
Aceasta gândind el [i vroind s\ plece din pustie în lume,
i s-a ar\tat îngerul Domnului [i stându-i înainte, i-a zis:
– Ce vrei s\ faci, b\trânule? Pentru ce prime[ti în inima ta acele gânduri [i sfaturi vr\jm\[e[ti? Adic\, pentru
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c\ nu faci minuni, s\ ie[i în lume? Dar ce minune mai mare
decât aceasta dore[ti, c\ de atâ]ia ani tr\ie[ti, aici în aceast\
pustie [i Dumnezeu te hr\ne[te, te înt\re[te, te p\ze[te [i
nimic nu-]i lipse[te ca [i unuia din lavr\? Deci, pentru ce te
supui sfatului vr\jma[ului? De acum s\ nu te mai supui gândurilor [i sfatului vr\jm\[esc ci [ezi aici, în acest loc pân\
la sfâr[itul t\u, [i te roag\ lui Dumnezeu ca s\-]i dea smerenie [i r\bdare!
Iar el fiind înt\rit de sfatul îngerului, a petrecut acolo
toat\ vremea vie]ii sale [i s-a mântuit.
*
12) Zis-a un b\trân:
– De vrei s\ vorbe[ti de gre[eala [i p\catul vreunui frate,
socote[te c\ de vei crede c\ îl vei îndrepta pe el, sau îl vei
folosi pe altul, atunci s\ gr\ie[ti, iar în alt chip de vei vorbi,
adic\ cu r\utate numai ca s\-l mustri [i s\-i descoperi, s\-i
ar\]i gre[eala [i p\catul lui înaintea altora, s\ [tii c\ nu o s\ scapi
de dumnezeiasca certare, ci [i tu singur în aceea[i gre[eal\
[i p\cat, sau într-altul mai r\u vei c\dea, p\r\sindu-te ajutorul lui Dumnezeu [i de al]ii fiind mustrat, te vei ru[ina.
*
13) Zis-a un b\trân oarecare:
– Fiilor [i fra]ilor, s\ în]elege]i [i s\ [ti]i to]i, c\ nici una
din faptele cele bune nu este a[a de iubit\ [i pl\cut\ lui
Dumnezeu, [i de nici una nu se bucur\ Dumnezeu a[a de
mult, ca atunci când se întâmpl\ omului s\ cad\ în vreo
scârb\ oarecare, ori în ce chip ar fi, iar el cu mul]umire
rabd\ bucuros, pân\ la sfâr[it. La fel [i de la cel ce este bolnav
cu trupul s\u, nu cere Dumnezeu, nici cearc\ de la dânsul
post, înfrânare la mâncare [i b\utur\, sau alt\ osteneal\ de
nevoin]\ a trupului, decât r\bdare, mul]umire [i rug\ciune
duhovniceasc\ [i s\-i fie mintea [i gândul pururea la Dumnezeu. Iar postul [i osteneala trupeasc\ le face omul pentru înfrânarea zburd\rilor necuratelor pofte [i a patimilor
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trupului, c\ boala trupului este mai presus [i mai tare decât
postul [i decât orice alt\ nevoin]\ [i osteneal\ a trupului.
Pentru aceasta, de la bolnav nu se cere, nici se cearc\ post,
înfrânare [i alte osteneli, ci datoria lui este s\ mul]umeasc\
pururea, cu osârdie [i cu toat\ inima lui Dumnezeu, rugându-se s\-i dea r\bdare.
*
14) Zis-a un b\trân oarecare:
– Se bucur\ c\lug\rul tân\r, când se apropie ziua vreunui praznic, [tiind c\ atunci o s\ se pun\ la mas\ mai bune
bucate, iar celui ce este adev\rat c\lug\r, mâncarea cea mai
bun\ [i b\utura lui sunt umilin]a [i lacrimile.
*
15) Zis-a un b\trân oarecare ucenicului s\u, înv\]ându-l:
– Fiule, p\zindu-te, poart\ grij\ ca niciodat\ s\ nu ias\
cuvânt r\u [i necuvios din gura ta.
*
16) Odat\, preotul Schitului a mers la arhiepiscopul
Alexandriei pentru o trebuin]\ bisericeasc\. Dac\ s-a întors [i a venit la Schit, îl întrebau fra]ii, zicând:
– Cum ai umblat, avvo? Ce ai v\zut în ora[?
R\spuns-a lor:
– Eu, fra]ilor, alt\ fa]\ de om n-am v\zut în cetate, decât
pe arhiepiscopul.
Iar ei auzind aceasta, se minunau [i dup\ acest cuvânt
al lui, au început to]i fra]ii foarte tare a p\zi acel obicei,
adic\ a-[i p\zi ochii lor de vederile nefolositoare.
*
17) Un frate oarecare avea o sor\ dup\ trup, care era
c\lug\ri]\ într-o m\n\stire de maici [i auzind el c\ s-a îmboln\vit sora lui [i urma s\ moar\, a mers s\ o cerceteze de
boala ei, fiindc\ n-o v\zuse de mult\ vreme. Ea îns\ fiind
foarte în]eleapt\ [i cuvioas\, se p\zea s\ nu vad\ niciodat\
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b\rbat cu ochii, nu numai str\ini, dar nici pe fratele ei nu
vroia s\-l vad\. Deci, surorile i-au spus c\ a venit fratele ei
[i a[teapt\ la poart\, vrând s\ intre în m\n\stire, s-o vad\
[i s-o cerceteze în boala ei. Ea auzind c\ a venit fratele ei cu
atâta dorin]\ s\ o vad\ a l\crimat [i a suspinat din inim\ [i
chemând pe o sor\ care era mai b\trân\ [i foarte în]eleapt\ [i
cu frica lui Dumnezeu, a rugat-o s\ mearg\ afar\ la poarta
m\n\stirii, unde st\ [i a[teapt\ fratele ei [i s\-i spun\ a[a:
– Aceste cuvinte ]i-a spus ]ie sora ta: prea dulcele [i prea
doritorul meu frate, pentru osteneala ce ai f\cut de ai venit
aici, dorind s\ m\ vezi [i s\ m\ cercetezi pe mine, sora ta,
Domnul Dumnezeul nostru s\-]i pl\teasc\ cu darul [i mila
bun\t\]ii Sale. Iar, ca s\ m\ vezi cu ochi t\i aici, în acest veac,
de nici un folos sau mângâiere adev\rat\ nu ne este nou\.
Ci mergi, frate, [i te întoarce cu pace la chilia ta [i fii îng\duitor [i ne vom vedea în veacul viitor, unde este bucuria
[i mângâierea cea adev\rat\.
Acestea auzind el, s-a întors [i a venit cu mult folos [i
cu mare mângâiere [i n\dejde la chilia lui.
*
18) Spunea un frate c\ umblând prin ni[te mun]i mari,
a g\sit un b\trân în vârful unui munte înalt, având chilie
bun\, zidit\ [i f\cut\ din piatr\ [i acoperit\ cu lespezi late
[i o ograd\ împrejurul chiliei, unde se afla un izvor de ap\
curat\. {i-mi spunea mie acel b\trân, zis-a fratele, c\ i s-au
împlinit lui cincizeci de ani de când nu s-a pogorât din
vârful acelui munte înalt, iar hrana lui erau r\d\cinile [i
buruienile care cre[teau pe vârful muntelui [i b\utura lui,
apa de izvor.
*
19) Au fost doi fra]i care vie]uiau aproape, iar unul din
ei b\ga în ascuns pâine în pâinile cele cinci ale celuilalt, sau
altceva b\ga în tain\ în lucrurile celuilalt frate de aproape.
Acela îns\ nepricepând, se mira c\ se înmul]esc ale lui.
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Într-o zi venind în prip\, l-a prins f\când acestea [i a
început a se certa cu el zicându-i:
– Cu cele trupe[ti ale tale ai furat cele duhovnice[ti ale
mele [i cerea de la el f\g\duin]\ s\ nu mai fac\ mai mult
aceasta [i a[a l-a iertat.
*
20) Au povestit unii despre un b\trân c\ a poftit odinioar\ s\ m\nânce o smochin\ [i luând-o a spânzurat-o înaintea
ochilor s\i [i se muncea c\indu-se, c\ i-a venit pofta, nebiruindu-se de poft\.
*
21) Se povestea [i un lucru ca acesta:
– Era un b\trân mare [i v\z\tor cu mintea [i s-a întâmplat ca el odat\ s\ [ad\ cu mai mul]i fra]i la mas\ [i când
mâncau ei, lua aminte b\trânul cu duhul [i vedea c\ unii
m\nânc\ miere, al]ii pâine, iar al]ii baleg\. {i se minuna [i
se ruga lui Dumnezeu, zicând:
– Doamne, descoper\-mi taina aceasta, c\ acelea[i bucate fiind puse pe mas\ înaintea tuturor, când m\nânc\ se
v\d a[a schimbate.
{i i-a venit lui glas de sus, zicând:
– Cei ce m\nânc\ miere, sunt cei ce cu fric\, cu cutremur [i cu bucurie duhovniceasc\ [ed la mas\ [i neîncetat
se roag\ [i rug\ciunea lor ca t\mâia se suie la Dumnezeu.
Cei ce m\nânc\ pâine, sunt cei ce mul]umesc pentru împ\rt\[irea celor d\ruite de la Dumnezeu, iar cei ce m\nânc\
baleg\, sunt cei ce cârtesc [i zic: aceasta este bun\, aceasta
este putred\. Deci nu trebuie s\ zicem acestea sau a[a s\
socotim, ci mai vârtos s\ prosl\vim pe Dumnezeu [i laude
s\-l în\l]\m Lui, ca s\ se plineasc\ cuvântul cel zis de Apostol: ori de mânca]i, ori de be]i, ori altceva de face]i, toate
spre slava lui Dumnezeu s\ le face]i.
*
22) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
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– Iat\, m\ duc undeva cu fra]ii [i ni se pune nou\ înainte s\ mânc\m [i poate fra]ii, ori pentru înfrânare, ori dup\
mas\ fiind, nu voiesc s\ m\nânce, iar mie îmi este foame.
Ce voi face?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Dac\ ]ie î]i este foame, ia aminte la cei ce [ed câ]i
sunt! Socote[te [i cele puse înainte [i partea ce socote[ti c\
]i se cuvine ]ie, aceasta m\nânc-o [i nu-]i este ]ie gre[eal\;
trebuin]a ta ]i-ai împlinit. Iar de te vei birui [i vei mânca
mai mult, aceasta î]i este ]ie prihan\.
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Pentru multe feluri de patimi
[i r\zboaie ale desfrân\rii, ce se ridic\
asupra robilor lui Dumnezeu
1) La un frate oarecare s-a ridicat dracul desfrân\rii cu
mare [i iute r\zboi asupra lui, atât de mult, încât ardea ca
focul înfierbântarea necuvioas\ în trupul s\u. Iar el se înt\rea [i se împotrivea atât de tare, încât nici gândul s\u nu-l
l\s\ s\ se abat\ spre acea necur\]ie. {i a[a, mult\ vreme
luptându-se [i împotrivindu-se acelui r\zboi diavolesc, cu
darul lui Dumnezeu a biruit [i a fugit de la dânsul acel
r\zboi, neputând nimic s\-i fac\ împotriva r\bd\rii lui. {i
îndat\ a sim]it str\lucire de lumin\ sufleteasc\ în inim\.
*
2) A zis un b\trân c\tre un frate ce era sup\rat de desfrânare:
– Frate, au doar\ dormind vrei s\ te mântuie[ti? Du-te,
lucreaz\, ostene[te-te, caut\ [i vei afla. Privegheaz\ în rug\ciune, bate [i ]i se va deschide [i a[a, Domnul Dumnezeu,
v\zând silin]a [i r\bdarea ta, î]i va da biruin]\ asupra acestei ispite!
*
3) Zis-a un b\trân:
– R\zboiul desfrân\rii în acest chip este ca [i cum ar trece
cineva pe lâng\ târg sau pe lâng\ cârcium\, [i trecând îi va
veni lui în nas mirosul fierturilor [i a fel de fel de fripturi.
Deci, de se va birui [i se va supune, ca o musc\, acelor mirosuri, el î[i va l\sa drumul s\u, se va abate acolo [i va mânca
pân\ se va s\tura. Iar de nu va b\ga de seam\ [i nu va vrea
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s\ se abat\ s\ m\nânce, m\car de îi [i vor mirosi bucatele
acelea, el tace [i trece [i î[i p\ze[te calea, scuturându-[i
gândul cel spurcat din inim\, rugându-se lui Dumnezeu [i
zicând: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, ajut\-mi mie [i gone[te pe vr\jma[ii ce se lupt\ cu mine! Aceasta
s\ î]i fie împotriva a toate gândurile vr\jm\[e[ti [i a[a vor
fugi de la tine.
*
4) Un frate oarecare, fiind sup\rat de gândurile cele din
pofta desfrân\rii, a mers la un b\trân mare [i l-a rugat,
zicând:
– Rogu-te, p\rinte, f\ rug\ciune lui Dumnezeu pentru
mine, c\ m\ sup\r\ foarte r\zboiul desfrân\rii, [i pentru
rug\ciunea Sfin]iei tale m\ va izb\vi Dumnezeu de acea
sup\rare!
R\spuns-a lui b\trânul:
– Bine, fiule, voi face rug\ciune.
{i a[a b\trânul a început a se ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, iar fratele s-a dus la chilia lui. {i dup\ câteva
zile iar a venit fratele la acel b\trân, jeluindu-se c\ nu se
poate izb\vi de acea sup\rare [i rugându-l s\ se roage cu
deadinsul lui Dumnezeu pentru dânsul. Iar b\trânul iar a
început a se ruga lui Dumnezeu pentru dânsul, zicând:
– Doamne, arat\-mi mie fapta acestui frate [i de unde-i
vine lui acea dezn\d\jduire [i lucrare diavoleasc\ într-însul,
c\ m-am rugat }ie pentru el [i nu s-a izb\vit de sup\rare.
{i Dumnezeu i-a descoperit lui pe acel frate [i l-a
v\zut pe el [ezând [i duhul desfrân\rii aproape de dânsul
cu care glumea [i râdea [i se mângâia. Pe îngerul lui îl
vedea stând departe [i mâniindu-se pe el pentru c\ nu
alerga la ajutorul lui Dumnezeu, ci se îndulcea cu
necuvioasele sale gânduri [i tot gândul [i-l da spre
mângâierea vr\jma[ului. {i a priceput b\trânul c\ partea
fratelui este pricina r\zboiului s\u [i chemându-l, i-a zis:
– Fiule, eu am cunoscut c\ pricina acelui r\zboi e[ti tu
însu]i, pentru c\ te îndulce[ti [i te mângâi [i te dezmierzi
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cu acele gânduri spurcate pe care tu însu]i, de voia ta le
gânde[ti [i le prime[ti.
{i a[a l-a înv\]at cum s\ se împotriveasc\ [i s\ stea împotriva gândurilor sale. Iar fratele, mult folosindu-se cu rug\ciunea b\trânului, a mers la chilia sa.
*
5) Un b\trân oarecare, l-a v\zut pe ucenicul s\u c\ este
foarte sup\rat [i nec\jit de dracul curviei. {i i-a zis lui:
– Fiule, vrei s\-L rog pe Dumnezeu s\ dep\rteze de la
tine [i s\ te p\r\seasc\ acel r\zboi?
Iar el a zis:
– Ba nu, p\rinte, c\ de[i m\ sup\r\ [i m\ nec\je[te acel
r\zboi [i m\ ostenesc muncindu-m\, dar v\d din osteneal\
roada r\bd\rii întru mine. Pentru aceasta, mai vârtos te roag\
pentru mine, p\rinte, s\-mi dea Dumnezeu r\bdare ca s\
pot purta cu mul]umire aceast\ ispit\.
Zis-a lui b\trânul:
– Acum, fiule, am cunoscut c\ e[ti în sporire [i c\ m\
întreci.
*
6) Era în Schit un frate oarecare foarte silitor [i nevoitor spre mântuirea sa. Acestui frate i-a adus vr\jma[ul în
gând aducerea aminte de o femeie foarte frumoas\ pe care
o v\zuse în Egipt [i îl sup\ra gândul cu acea femeie [i avea
pururea r\zboi mare [i se muncea. Apoi, dup\ iconomia
lui Dumnezeu, a venit la Schit un frate din Egipt. {i întrebându-l pe el fra]ii unele [i altele [i ce veste are din Egipt,
între alte vorbe, el a spus [i aceasta:
– Cutare femeie a cut\rui om a murit [i aceasta era chiar
femeia pentru care avea r\zboi acel frate.
Iar fratele auzind c\ a murit femeia la care pururea îi
era gândul, muncindu-l pofta desfrân\rii, s-a bucurat. {i sculându-se, a mers în Egipt la locul unde era ea [i dac\ a ajuns
acolo, a g\sit un copil aproape de mormântul unde era îngropat\. Chemându-l pe acel copil, l-a întrebat zicând:
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– Fiule, [tii unde este îngropat\ cutare femeie?
Zis-a copilul:
– {tiu, p\rinte, c\ am fost [i eu acolo când au îngropat-o.
Zis-a lui fratele:
– Dac\ [tii, fiule, unde este îngropat\, te poftesc dar s\
mergi cu mine s\-mi ar\]i mormântul ei pentru ca s\ fac o
rug\ciune la mormânt, c\ ea mi-a fost rudenie!
{i a mers copilul cu dânsul [i i-a ar\tat mormântul ei.
Iar el a a[teptat pân\ s-a f\cut sear\. {i dac\ a înnoptat, s-a
apucat [i a dezgropat pe acea femeie [i luând [tergarul a
[ters putreziciunea trupului ei cel r\u mirositor [i astupând iar\[i mormântul cu ]\rân\, s-a întors la chilia lui. Iar
când îi veneau gânduri de poft\ spurcat\, el scotea acel
[tergar cu spurc\ciunea [i îl punea înaintea ochilor s\i, zicând în sine:
– Iat\, tic\loase, pofta care dore[ti, îndulce[te-te dar!
{i a[a se lupta cu spurcatele gânduri, pân\ când s-a luat
[i s-a dep\rtat de la dânsul acel r\zboi.
*
7) Doi fra]i au mers împreun\ la un târg, ca s\-[i vând\
lucrul mâinilor lor [i dac\ au intrat în târg, s-au desp\r]it
unul de altul. Iar unul, cu me[te[ugul [i îndemnarea
diavolului, s-a în[elat [i a c\zut în p\catul desfrân\rii. Dup\
aceea, aflându-l pe el fratele, i-a zis:
– S\ mergem, frate, la locul [i chiliile noastre.
Acesta a zis:
– Eu, frate, ast\zi nu voi merge cu tine.
Iar fratele auzind acel cuvânt, s-a minunat [i l-a întrebat zicând:
– Pentru ce, frate, zici c\ nu vei merge cu mine?
El a oftat [i i-a spus, zicând:
– Eu, frate, dup\ ce te-ai dus tu [i te-ai dep\rtat de
mine, am c\zut cu o femeie în p\catul desfrân\rii [i de aceea
nu voi merge acum cu tine la chilia mea.
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Fratele auzind acestea [i v\zându-l foarte mâhnit, scârbit [i dezn\d\jduit [i vrând ca s\-i scoat\ sufletul din pieirea dezn\d\jduirii, i-a zis:
– Frate [i eu dac\ m-am desp\r]it de tine, am c\zut în
acela[i p\cat. Pentru aceea dar, frate, s\ mergem degrab\
la chiliile noastre [i cu osârdie s\ ne poc\im [i Dumnezeu ne
va ierta gre[eala [i p\catul nostru.
{i a[a, ascultând fratele, a mers la chilia sa [i mergând
la b\trânul, [i-au m\rturisit amândoi împreun\ c\derea lor
în p\catul curviei. Iar b\trânul le-a dat canon de poc\in]\;
[i amândoi, cu dragoste primind canonul, se rugau lui Dumnezeu unul pentru altul. V\zând Dumnezeu silin]a [i osteneala pe care o f\cea fratele cel ce nu c\zuse în p\cat pentru dragostea [i mântuirea fratelui s\u, peste pu]ine zile i-a
iertat p\catul. {i l-a în[tiin]at Dumnezeu pe b\trânul, c\
pentru multa dragoste a fratelui ce n-a gre[it, s-a iertat p\catul celui ce a gre[it.
– Iat\ fra]ilor, a zis b\trânul, aceasta este dragostea cea
adev\rat\, ca s\-[i pun\ cineva sufletul s\u pentru mântuirea fratelui s\u.
*
8) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Ce voi face, avvo, c\ m\ sup\r\ pururea gândurile
desfrân\rii [i nu-mi dau odihn\ nici m\car un ceas [i pentru aceasta mare scârb\ are sufletul meu!
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Fiule, doctoria acestei boli, adic\ a gândurilor spurcate, este aceasta: când vei sim]i c\-]i seam\n\ diavolul
gânduri spurcate în inim\, nu le primi, nici nu le l\sa s\
înceap\ a se înr\d\cina în inima ta, ci îndat\ mut\-]i gândul t\u la orice alt lucru [i a[a nu vor putea prinde r\d\cin\ gândurile vr\jma[ului. Iar de vei l\sa cât de pu]in [i
nu-]i vei muta gândul într-alt\ parte, la alt lucru oarecare,
atunci acel gând spurcat, îndat\ prinde r\d\cin\ [i începe
pofta necur\]iei. C\ci obiceiul vr\jma[ului diavol a[a este:
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arunc\ gânduri necurate [i le seam\n\ în inima noastr\,
îns\ nu ne sile[te spre s\vâr[irea r\ut\]ii ci ne las\ în voia
noastr\, ori s\ primim gândurile [i sfaturile lui, ori s\ nu le
primim.
Zis-a fratele:
– Dar ce voi face, p\rinte, c\ eu sunt foarte neputiincios [i nu pot s\ stau împotriva spurcatelor gânduri?
R\spuns-a b\trânul:
– P\ze[te-te, fiule, pricepe [i cunoa[te gândurile [i sfaturile vicleanului vr\jma[, care, când le vei sim]i sem\nându-se în inima ta, nu le r\spunde, nici nu z\bovi cu dânsele,
ci îndat\ scoal\-te [i te închin\ lui Dumnezeu pân\ la p\mânt, rugându-te a[a: Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui
Dumnezeu, ajut\-mi [i m\ miluie[te, pe mine p\c\tosul!
Zis-a lui fratele:
– Eu, p\rinte, aceasta m\ silesc [i o zic, dar nu simt folos
[i umilin]\ în inima mea, fiindc\ nu este în limba noastr\
aceast\ rug\ciune [i nu în]eleg ce zic [i ce m\ rog.
Zis-a lui b\trânul:
– Fiule, nu te îndoi de aceasta, c\ nu este pe limba ta [i
nu în]elegi ce zici, sile[te-te cu tot dinadinsul [i zi-o [i Dumnezeu î]i va ajuta ]ie. C\ci precum a zis avva Pimen [i al]i
mul]i sfin]i p\rin]i, c\ [i descânt\torii care descânt\ [i cheam\
[erpii [i vin, nici aceia nu în]eleg ce zic, c\ci acel descântec
nu-l zic în limba lor, îns\ auzind descântecul, vin [i se supun, c\ în]eleg puterea acelor cuvinte. A[a [i noi, fiule,
m\car de nu sunt în limba noastr\ acestea [i nu le în]elegem, îns\ dracii auzind c\ zicem noi cuvintele [i în]elegând ei puterea lor, fug [i se dep\rteaz\.
*
9) Doi fra]i dintr-o m\n\stire, fiind foarte sup\ra]i [i
birui]i de r\zboiul [i pofta curviei, neputând s\ mai sufere
acel foc [i r\zboi în trupul lor, s-au sf\tuit împreun\ [i ie[ind din m\n\stire, s-au dus la ]ar\ într-un sat, [i s-au însurat [i tr\iau cu so]iile lor aproape unul de altul. Iar dup\
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câtva timp a început amândurora a le veni urâciune, sim]ire, cuno[tin]\, c\in]\ [i umilin]\ în inimi. {i a[a au început
iar amândoi a se sf\tui, zicând:
– Frate, ce-am câ[tigat [i ce folos am dobândit noi c\
ne-am supus spurcatei pofte [i patimi trupe[ti, lep\dând
sfântul cin îngeresc [i venind în aceast\ spurcat\ via]\ dup\
care vom merge în muncile cele ve[nice? Deci, frate, s\
l\s\m so]iile [i s\ mergem iar\[i în pustie, s\ ne poc\im.
Iar Dumnezeu v\zând c\in]a [i poc\in]a noastr\, î[i va face
mil\ de noi [i ne va ierta, precum [i pe al]i mul]i p\c\to[i
câ]i s-au poc\it, i-a iertat [i i-a miluit.
Acestea sf\tuindu-se ei [i învoindu-se [i a[a t\inuindu-se de so]ii, le-au l\sat [i au venit în pustie la m\n\stirea
din care ie[iser\ [i c\zând cu umilin]\ la picioarele p\rintelui lor, l-au rugat s\-i primeasc\, m\rturisindu-[i c\derea [i p\catul lor. Iar p\rintele v\zând c\in]a [i umilin]a
lor, f\cându-i-se mil\ de dân[ii, i-a primit [i le-a dat canon
de poc\in]\ [i de iertare. A poruncit iconomului s\u s\-i
pun\ la închisoare un an deplin neie[i]i, la locuri deosebite
unul de altul [i s\ le dea ca mâncare [i b\utur\, pâine [i
ap\ amândurora întocmai. Iar dac\ s-a plinit anul închisorii
[i al canonului lor, a poruncit p\rintele [i i-a scos de la închisoare. {i unul era galben la fa]\ [i uscat ca chipul mortului iar cel\lalt era vesel [i luminat la fa]\ ca [i cum ar fi
fost la o mare desf\tare de care lucru foarte se minunau
fra]ii, [tiind c\ pâine [i ap\ li se d\duse amândurora la fel.
{i l-au întrebat pe cel galben [i uscat la fa]\ s\ spun\ cum
tr\ia [i ce f\cea [i ce gânduri îl luptau pe el [ezând la închisoare. Iar el le-a spus, zicând:
– Eu, fra]ilor, alte gânduri nu aveam, decât c\
gândeam la r\ut\]ile faptelor pe care le-am f\cut [i la
ve[nicele munci [i de frica aceea mi s-a lipit trupul de
oase.
Dup\ aceea l-au întrebat [i pe cel\lalt zicând:
– Iar tu ce gândeai [ezând la închisoare?
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R\spuns-a lor acela zicând:
– Eu nu gândeam altceva, f\r\ numai mul]umeam [i
sl\veam pe Dumnezeu c\ m-a miluit [i m-a scos din via]a
cea spurcat\ [i m-a izb\vit din robia lumeasc\ [i de muncile cele ve[nice [i iar m-a adus în via]a [i cinul îngeresc.
{i au cunoscut p\rin]ii c\ amândoi au f\cut întocmai
poc\in]a lor c\tre Dumnezeu [i a[a s-au mântuit.
*
10) Era un p\rinte b\trân în Schit [i c\zând într-o
boal\ mare, îi slujeau lui fra]ii. Iar el v\zând c\ pururea se
ostenesc [i se nec\jesc fra]ii pentru dânsul slujindu-i la
boal\, s-a sf\tuit în sine, zicând:
– Decât s\ se osteneasc\ [i s\ se nec\jeasc\ fra]ii, slujindu-mi mie la boal\, mai bine s\ merg eu în Egipt, la o
rudenie oarecare a mea.
Deci, g\tindu-se el, voia s\ mearg\ a[a bolnav precum
era. Avva Moise [i cu al]i p\rin]i îl sf\tuiau zicând:
– Las\-te, p\rinte, nu merge în Egipt, c\ci vei c\dea în
desfrânare!
Iar el auzind acestea, s-a sup\rat pe ei zicând:
– Dar nu vede]i c\ zilele vie]ii mele au trecut peste, optzeci de ani [i trupul meu s-a vestejit [i a amor]it. Cum gândi]i [i gr\i]i acestea despre mine?
{i neascultând sfatul p\rin]ilor, a plecat [i a mers în
Egipt, la rudenia lui. {i auzind de dânsul iubitorii de Hristos cre[tini, îi aduceau hran\ [i cele ce îi trebuiau. Auzind
[i o fecioar\ oarecare, iubitoare de Hristos de venirea acelui
p\rinte, s-a bucurat foarte. Pentru dragostea lui Hristos
venea acea fecioar\ de multe ori la dânsul [i-i slujea ca unui
p\rinte b\trân [i sfânt. Dup\ pu]in\ vreme s-a ridicat din
boal\ iar din lucrarea [i me[te[ugirea [i în[el\ciunea diavolului, s-a poticnit [i a c\zut cu acea fecioar\ în p\catul desfrân\rii, [i îndat\ a luat ea [i a z\mislit în pântece. Oamenii
v\zând-o cu pântecele mare, au adus-o la judec\tor [i judec\torul a întrebat-o cu cine a gre[it [i cine este cel ce a
stricat-o. Iar ea a spus, zicând:
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– Sihastrul cel b\trân de care a]i auzit c\ a venit bolnav
de la Schit, acela m-a stricat.
Judec\torul auzind aceasta despre acest p\rinte b\trân
[i sfânt, n-a crezut-o. B\trânul îns\, auzind c\ a chemat judec\torul pe fat\ [i a întrebat-o cu cine a gre[it [i cine a
stricat-o, [i a spus ea cu cine a gre[it dar n-au crezut-o, s-a
sculat el singur [i s-a dus la judec\tor [i a spus el însu[i [i a
m\rturisit p\catul lui înaintea tuturor, zicând:
– Cu adev\rat, eu am f\cut acest p\cat, eu am gre[it, eu
am stricat aceast\ nevinovat\ fecioar\, eu sunt vrednic de
pedeaps\, iar ea este nevinovat\. Ci v\ rog, dac\ va na[te
pruncul ce este z\mislit într-însa, s\-l ]in\ [i s\-l p\zeasc\
pân\ îl va înt\ri [i dup\ ce îl va în]\rca s\ mi-l dea mie [i ea
s\ r\mân\ nevinovat\ [i f\r\ nici o grij\.
Atunci a zis judec\torul cu to]i împreun\:
– Bine ai zis, p\rinte, a[a s\ fie!
{i a[a a [i f\cut. C\ci fata a n\scut prunc de parte b\rb\teasc\ [i l-a ]inut pân\ l-a în]\rcat, iar dup\ ce l-a în]\rcat,
l-a dus [i l-a dat lui, fiindc\ a a[teptat [i el acolo pân\ la
acea vreme. Dup\ ce i-a dat pruncul [i a venit vremea praznicului Schitului, s-a sculat [i a plecat de acolo luând pruncul
cu sine [i a venit la Schit în ziua praznicului, fiind adunat\
mul]ime de p\rin]i [i oameni. Intrând în biseric\ cu copilul
în bra]e s-a închinat p\rin]ilor cu glas mare, zicând:
– Ierta]i-m\, p\rin]i sfin]i, c\ eu am c\lcat porunca voastr\ [i nu v-am ascultat când m\ sf\tuia]i s\ nu ies în lume
c\ voi c\dea în curvie. Iat\, acesta este rodul neascult\rii!
P\zi]i-v\, fra]ilor [i v\ ruga]i lui Dumnezeu pentru mine
p\c\tosul, c\ eu iat\, acum la b\trâne]ile mele am p\timit
aceasta.
Iar p\rin]ii auzind [i v\zând aceasta, au plâns to]i [i s-au
rugat lui Dumnezeu pentru dânsul. El, dup\ ce a ie[it din
biseric\, a mers la chilia lui [i iar\[i a pus început vie]ii
sale, rugându-se lui Dumnezeu, c\indu-se [i plângând în
toate zilele.
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*
11) Un frate oarecare era sup\rat foarte de dracul desfrân\rii [i patru duhuri necurate se luptau cu dânsul, închipuindu-se în chipul unor femei frumoase. Patruzeci de zile
l-au luptat pe el, vrând s\-l în[ele [i s\-l spurce. Iar el îmb\rb\tându-se viteje[te împotriva patimii, a r\mas nebiruit.
{i v\zând Dumnezeu nevoin]a lui cea bun\ [i r\bdarea
lui, n-a mai slobozit de atunci ispit\ spurcat\ asupra lui.
*
12) Un frate oarecare din Tebaida ne spunea nou\, zicând:
– Eu, fra]ilor am fost feciorul unui jertfitor idolesc. Deci,
când eram copil, îl vedeam pe tat\l meu de multe ori seara
[i diminea]a mergând în capi[te, închinându-se [i t\mâind
idolii. Odat\ am mers [i eu dup\ tat\l meu în tain\, ne[tiindu-m\ el, ca s\-l v\d ce face, dac\ merge în capi[te [i
cum se închin\. Iar dac\ am mers [i am intrat în capi[te, l-am
v\zut pe satana [ezând ca un împ\rat pe un scaun împ\r\tesc [i to]i osta[ii lui stând înaintea sa. {i a venit unul din
draci [i i s-a închinat. Iar el l-a întrebat, zicând:
– De unde vii [i ce ai f\cut?
R\spuns-a dracul [i a zis:
– Iat\ în cutare parte am fost [i am ridicat sfad\, r\zboi
mare [i mult\ v\rsare de sânge am f\cut între oameni [i
am venit s\-]i spun.
Zis-a lui satana:
– În câte zile ai f\cut acestea?
R\spuns-a dracul:
– În treizeci de zile.
Mâniindu-se a poruncit [i l-a b\tut pe el, zicând:
– Numai aceast\ slujb\ mi-ai f\cut în atâtea zile?
Apoi a venit altul, închinându-i-se iar el l-a întrebat [i
pe acela, zicând:
– De unde ai venit?
R\spuns-a:
– Am fost pe mare [i am ridicat furtun\ asupra unei
cor\bii cu mul]ime de oameni [i s-au înecat to]i [i am venit
s\-]i spun.
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Apoi l-a întrebat, zicând:
– În câte zile ai f\cut aceasta?
R\spuns-a:
– În dou\zeci de zile.
{i a poruncit de l-au b\tut [i pe el, zicând:
– Pentru ce numai a[a pu]in lucru [i a[a pu]in\ slujb\
mi-ai f\cut în atâtea zile?
Iat\ [i al treilea a venit [i i s-a închinat. Atunci l-a întrebat [i pe el:
– De unde ai venit?
Iar acela a r\spuns zicând:
– În aceast\ cetate s-a f\cut o nunt\. {i am pornit sfad\
[i r\zboi mare între nunta[i, între mire [i mireas\ [i mult\
v\rsare de sânge am f\cut [i am venit s\-]i spun.
{i l-a întrebat pe dânsul, zicând:
– În câte zile ai f\cut aceasta?
{i a zis:
– În cinci zile.
{i a poruncit ca s\-l bat\ [i pe acela, zicând:
– Pentru ce în cinci zile numai atâta slujb\ [i lucru mi-ai
f\cut?
Dup\ aceasta a venit altul [i i s-a închinat. {i l-a întrebat [i pe acela, zicând:
– Dar tu de unde ai venit?
R\spuns-a acela, zicând:
– Eu, st\pâne, patruzeci de ani sunt de când pururea
m\ lupt cu un c\lug\r sihastru în pustie, iar în aceast\ noapte
l-am împins [i l-am aruncat în desfrânare.
Satana auzind aceasta, s-a sculat [i l-a s\rutat [i luând
cununa care era pe capul lui, a pus-o pe capul aceluia. {i l-a
pus pe scaun aproape de dânsul, zicând:
– Cu adev\rat, bun lucru [i pl\cut\ slujb\ mi-ai f\cut,
vrednic e[ti de cinstea mea c\ ai f\cut o biruin]\ ca aceasta.
Acestea eu v\zându-le cu ochii mei [i cu urechile mele
auzindu-le, am cunoscut c\ mare este cinul c\lug\resc. {i
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a[a, l\sând lumea, am venit în pustie, pov\]uindu-m\ Domnul Dumnezeu la calea mântuirii.
*
13) Era un c\lug\r sihastru care tr\ia într-un munte în
pustie, aproape de locul lui Antonie. {i era cucernic foarte,
silitor [i nevoitor pentru mântuirea sa [i mul]i p\rin]i s-au
folosit de via]a [i cuvintele lui. Fericita via]\ a acestuia zavistuindu-o pizma[ul bun\t\]ilor, diavolul, i-a pus în gândul lui aceasta, în chip de smerenie, c\ nu este vrednic s\
se osteneasc\ fra]ii pentru dânsul [i s\-i slujeasc\, c\ci veneau fra]ii la dânsul pentru înv\]\tura [i folosul sufletesc
[i luându-i lucrul mâinilor lui, mergeau la târg [i îl vindeau
[i alte slujbe cu mare evlavie îi f\ceau. Deci s-a socotit c\ nu
este vrednic ca s\-i slujeasc\ fra]ii, ci s-ar c\dea mai vârtos
pentru smerenie, s\ slujeasc\ el fra]ilor [i m\car slujba sa
s\ [i-o fac\ el însu[i. Mai bine s\ mearg\ el însu[i la târg
s\-[i vând\ lucrul mâinilor lui, [i cump\rându-[i cele ce îi
trebuiesc, s\ se întoarc\ iar\[i în pustie, la locul [i chilia sa,
s\ nu-i mai îngreuieze pe al]ii cu slujba lui. Acestea îl sf\tuia pe el vr\jma[ul diavol, zavistuindu-i via]a cea lini[tit\
[i folosul celor mul]i ce veneau la dânsul de se foloseau.
C\ci pretutindeni se sile[te [i se nevoie[te vr\jma[ul s\ prind\
pe cineva în cursele sale [i s\ împiedice pe cei ce se nevoiesc întru Domnul. Iar el nepricepând [i necunoscând me[te[ugul [i vicle[ugul vr\jma[ului, s-a supus ca unui sfat
bun [i folositor acelui gând, ca s\ fac\ a[a. {i a ie[it din
chilie [i s-a pogorât din munte, plecând la târg s\-[i vând\
lucrul mâinilor sale. A[a, cel ce mai înainte era sl\vit [i minunat, [i de mul]i cunoscut pentru via]a lui cea mult\, mai
pe urm\ a fost batjocorit de vr\jma[ [i, pentru nesocotin]a
sa, s-a poticnit, vai! C\ci vorbind cu o femeie oarecare, a
c\zut cu dânsa în spurcat\ desfrânare. Abia atunci a cunoscut [i a priceput, c\ acel gând [i sfat a fost al diavolului,
c\ruia s-a supus [i s-a în[elat. {i s-a bucurat vr\jma[ul de
c\derea lui. Bâtrânul voia s\ se arunce pe sine în dezn\d\jduire, zicând:
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– O, vai mie! Ce-am f\cut, c\ pe Duhul lui Dumnezeu
L-am scârbit [i pe sfin]ii îngeri, [i am smintit pe sfin]ii p\rin]i, care mul]i tr\ind prin mijlocul târgurilor, l-au biruit
pe diavol? Iar eu nici unuia dintr-aceia nu m-am asem\nat.
{i a[a, de mult\ scârb\ [i sup\rare fiind cuprins, nu
[tia ce s\ fac\. {i de împu]inarea sufletului, nu gândea c\
este poc\in]\ [i primirea celor ce se întorc cu adev\rat\
poc\in]\ c\tre Dumnezeu [i c\rora li se trimite iar\[i darul
lui Dumnezeu. Ci de mult\ scârb\ a inimii sale îl îndemna
diavolul în gândul lui, s\ se arunce pe sine [i s\ sar\ într-o
ap\ mare ce trecea pe acolo, ca s\ se înece, fiind dezn\d\jduit de mântuirea lui. Iar spre mai mare bucurie a diavolului, [i de mult\ durere a sufletului s\u, i-a sl\bit trupul.
{i de nu l-ar fi ajutat Domnul Dumnezeu cu mila Sa s\ nu
moar\ cu moarte rea ca aceea [i vremelnic\ [i ve[nic\, s-ar
fi s\l\[luit sufletul lui în iad.
Încetul cu încetul venindu-[i în fire, s-a gândit în sine s\
adauge osteneal\ peste osteneal\, nevoin]\ peste nevoin]\
[i rugându-se cu lacrimi [i cu tânguire lui Dumnezeu, s-a
întors în munte, la chilia sa, [i închizându-se, [edea f\r\
ie[ire, rugându-se lui Dumnezeu cu lacrimi, cu post, cu mult\
priveghere [i cu umilin]\, pururea plângându-[i c\derea
sa. {i citind înv\]\tura Sfintelor Scripturi, s-a topit [i i s-a
uscat trupul, rugându-se [i cerând de la Dumnezeu semn
de în[tiin]are pentru iertarea sa. Iar fra]ii veneau de multe
ori la dânsul, ca [i mai înainte, pentru folosul sufletesc, [i
b\teau în u[a lui dup\ obicei, dar el gr\ia c\tre dân[ii din\untrul chiliei, zicând:
– Ierta]i-m\, p\rin]ilor [i fra]ilor, [i nu m\ sup\ra]i, de
vreme ce m-am f\g\duit cu toat\ inima, mea [i am dat
cuvântul Domnului Dumnezeului meu ca s\ m\ poc\iesc
în acest an. Deci nu voi deschide u[a nim\nui din cei ce
vor veni la mine. Ci v\ rog, p\rin]ilor [i fra]ilor, s\ ruga]i
pe Dumnezeul nostru pentru mine p\c\tosul!
Îns\ nu îndr\znea s\ spun\ cuiva c\derea sa, ca nu cumva
auzind fra]ii, s\ se îngre]o[eze [i s\ se sminteasc\. {i a[a a
petrecut tot acel an, postind [i c\indu-se din tot sufletul.
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Când a venit ziua Pa[tilor Învierii lui Hristos, a g\sit o
candel\ [i a pus într-însa untdelemn. Apoi, a început cu
osârdie a ruga pe Dumnezeu s\-l ierte de acea gre[eal\ [i
c\dere a sa. Iar de-[i va face mil\ s\-l ierte, s\-i arate semn
lui, adic\ Însu[i Domnul Dumnezeu s\-i aprind\ candela cu
dumnezeiescul foc [i a[a î[i va cunoa[te iertarea sa. {i a pus
candela înaintea icoanei, neaprins\ [i a îngenuncheat [i a pus
capul [i fata sa la p\mânt [i a început a se ruga, zicând a[a:
– Dumnezeule îndurate [i mult milostive, Care nu voie[ti moartea p\c\tosului, ci s\ se întoarc\ [i s\-[i vin\ întru
cuno[tin]a sa cea adev\rat\, c\tre Tine am alergat, Mântuitorul lumii, mântuie[te-m\ [i pe mine care Te-am mâniat
pe Tine cu mul]imea f\r\delegilor mele [i nu m\ da pân\ în
sfâr[it bucurie diavolului! C\ iat\, ascultând eu sfatul vicleanului, m-am dep\rtat de Tine [i m-am omorât cu faptele mele cele rele. C\ci Tu, St\pâne, n-ai venit s\ chemi pe
cei drep]i, ci pe cei p\c\to[i la poc\in]\. {i Tu înve]i ca s\
miluim pe aproapele nostru. Miluie[te-m\ [i pe mine tic\losul, milostive[te-Te spre smerenia mea, c\ e[ti bun [i milostiv spre zidirea Ta [i }ie toate ]i se pot! C\ iat\, s-a apropiat de iad sufletul meu, f\ [i cu mine mila Ta, c\ f\ptura
Ta sunt! Tu în ziua cea de pe urm\ a înfrico[\toarei judec\]i, trupurile cele risipite [i putrezite vrei s\ le înviezi;
ridic\-m\ [i pe mine care zac jos, în p\cate! Auzi-m\ [i pe
mine, Doamne, Dumnezeul meu, c\ a sl\bit sufletul meu [i
mi s-a topit trupul meu pe care l-am spurcat. De aceea, nu
mai pot s\ tr\iesc, fiind cuprins de frica Ta, pentru c\ n-am
nici un semn de în[tiin]are pentru iertarea p\catelor mele.
Ci m\ rog p\rinte[tii Tale bun\t\]i, înviaz\-m\ pe mine risipitul [i m\ cur\]e[te pe mine spurcatul [i porunce[te s\
se aprind\ candela aceasta cu focul T\u cel din cer, ca s\
v\d [i spre mine nevrednicul mila Ta [i s\-mi cunosc iertarea p\catelor! S\ tr\iesc de acum înainte via]a mea, p\zind sfintele Tale porunci [i întru frica Ta cu toat\ inima mea
s\-]i slujesc ]ie în toate zilele vie]ii mele.
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A[a rugându-se cu mult\ umilin]\ [i lacrimi, a s\vâr[it
rug\ciunea. Dup\ ce a sfâr[it rug\ciunea, [i-a ridicat capul
de la p\mânt [i a c\utat s\ vad\, oare aprinsu-s-a candela?
Dac\ a v\zut c\ este întuneric [i nu i s-a aprins candela, iar a
pus capul la p\mânt, rugându-se [i zicând a[a:
– {tiu, Doamne [i v\d c\ am fost biruit [i n-am c\utat cu
ochii mei [i r\u înaintea Ta am f\cut [i în loc s\ fiu încununat, am voit pentru spurcata dulcea]\ a poftei trupe[ti
s\ merg în muncile cele ve[nice! Ci Te îndur\ de mine,
Doamne, Dumnezeul meu, [i m\ iart\ [i m\ miluie[te dup\
mare mila Ta! Iat\, iar îmi m\rturisesc toat\ ru[inea mea
înaintea iubirii Tale de oameni [i înaintea sfin]ilor T\i îngeri [i a tuturor sfin]ilor. {i de nu s-ar face sminteal\, a[
m\rturisi [i înaintea tuturor oamenilor, spurcata mea fapt\
cea de ru[ine. Pentru aceea, te rog pe Tine, Dumnezeul
meu, milostive[te-Te spre mine [i m\ miluie[te [i m\ înva]\ s\ fac voia Ta, c\ Tu e[ti Dumnezeul meu!
Dup\ aceasta, iar a mai ridicat capul de la p\mânt s\
vad\ dac\ nu i s-a aprins candela, [i a v\zut c\ nu s-a
aprins. {i iar\[i a pus capul [i fa]a sa la p\mânt [i a început
mai cu mare umilin]\ a se ruga cu plângere mare, cu
tânguire, cu strigare [i cu suspinare dintru adâncul inimii
sale. {i lacrimi ca ni[te izvoare slobozea din ochi. {i a[a, cu
mare umilin]\ [i cu mult\ osârdie, de trei ori rugându-se,
l-a ascultat [i l-a miluit Dumnezeu. C\ci sculându-se [i ridicându-[i capul de la p\mânt, a v\zut candela aprins\ [i
arzând cu mult\ str\lucire de lumin\. {i s-a bucurat foarte,
[i s-a înt\rit cu n\dejdea în bucuria inimii sale. {i se minuna de mila [i de darul lui Dumnezeu, c\ l-a în[tiin]at [i
l-a încredin]at de iertarea lui, netrecând cu vederea rug\ciunea. Cu mare bucurie a ridicat mâinile sale, mul]umind
lui Dumnezeu, [i zicând a[a:
– Mul]umescu-]i }ie, Doamne, Dumnezeul meu, c\ eu
spurcat [i nevrednic fiind, m-ai miluit cu acest mare [i minunat nou semn! Cu milostivirea Ta, miluie[ti f\ptura Ta.
85

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

{i a[a m\rturisindu-se [i mul]umind lui Dumnezeu, s-a
luminat de ziu\ [i bucurându-se [i veselindu-se întru Domnul, a uitat de mâncarea trupeasc\ [i atunci [i-a descuiat
u[a chiliei lui. Iar acel foc din candel\ l-a p\zit cu mult\ grij\
toat\ via]a sa, pururea turnându-i untdelemn ca nu cumva
s\ se sting\. De atunci iar s-a s\l\[luit în dânsul darul Sfântului Duh. {i s-a f\cut sl\vit de to]i, numit [i îmbun\t\]it
cu via]a sa, smerit [i blând întru m\rturisire [i întru frica
lui Dumnezeu. Iar când i s-a apropiat vremea sfâr[itului [i
a ie[irii sale din trup, i s-a în[tiin]at cu câteva zile mai înainte ziua mor]ii sale. {i a[a, cu pace adormind, a mers la
ve[nica odihn\.
*
14) Un frate oarecare a mers într-un loc la un pârâu, ca
s\ ia ap\ [i a g\sit acolo o femeie sp\lând c\m\[i în pârâu
[i prin lucrarea diavolului îndat\ a c\zut cu dânsa în p\catul desfrân\rii. Dup\ s\vâr[irea p\catului, luând ap\ în
vasul s\u, a plecat s\ mearg\ la chilie cu apa. Iar diavolul
vrând s\-l arunce în dezn\d\jduire, îi aducea gânduri rele
înainte, zicându-i a[a:
– O, tic\loase, pentru ce mai mergi tu acum la chilia ta,
fiindc\ p\cat mare ai f\cut [i l-ai mâniat pe Dumnezeu atât
de mult, încât nu mai este nici o n\dejde de mântuirea ta;
ci mai bine de acum du-te în lume!
Fratele cunoscând c\ aceste gânduri sunt sfaturi ale vr\jma[ului, care vrea pân\ la sfâr[it s\-l în[ele [i s\-l piard\, a
zis c\tre acele gânduri:
– De unde a]i venit voi la mine [i m\ îndemna]i s\ m\
dezn\d\jduiesc [i s\ m\ duc în lume? Nu v\ ascult, nici nu
voi face dup\ sfatul vostru, c\ nu am gre[it nimic, îns\ de am
gre[it, iar\[i este poc\in]\ [i milostivirea lui Dumnezeu
este gata pururea.
A[a mergând la chilia lui, [edea în lini[te, rugându-se
lui Dumnezeu [i p\zindu-[i orânduiala sa nesmintit\, dup\
obiceiul s\u, rugându-se lui Dumnezeu cu lacrimi, cu plângere [i cu suspinare pentru iertarea p\catului. Iar Domnul
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Dumnezeu, v\zând curajul [i poc\in]a lui, a descoperit
aceasta unui p\rinte b\trân, ce era aproape cu chilia lui de
dânsul, zicând a[a:
– Cutare frate a c\zut [i iar s-a sculat, [i îmb\rb\tându-se, a biruit.
Iar b\trânul în]elegând acestea pentru acel frate, a mers
la dânsul [i l-a întrebat, zicând:
– Fiule, cum te mântuie[ti?1
R\spuns-a lui fratele:
– Bine, cu rug\ciunile tale!
Zis-a b\trânul:
– Nu ]i s-a întâmplat vreo ispit\ oarecare în aceste zile?
Zis-a fratele:
– Nu, p\rinte!
Zis-a b\trânul:
– Fiule, nu t\inui de mine ceea ce ]i s-a întâmplat, c\
Dumnezeu mi-a ar\tat ce ]i s-a întâmplat, c\ci ai c\zut, [i
sculându-te, ai biruit!
Atunci, fratele i-a spus toat\ întâmplarea. Iar b\trânul
i-a zis:
– Cu adev\rat, socotin]a ta [i priceperea ta, fiule, au risipit [i au surpat puterea vr\jma[ului.
{i a[a, b\trânul a mers la chilia sa, iar fratele a petrecut
întru poc\in]\ toate zilele vie]ii sale [i a[a pentru poc\in]a
lui s-a mântuit.
*
15) Un frate oarecare fiind trimis de b\trânul s\u cu ascultare la ]ar\ [i mergând pe drum a ajuns la un pârâu
aproape de un sat, în câmp. V\zând el o femeie tân\r\, singur\ pe câmp, sp\lând c\m\[i în pârâu, i s-a aprins foarte
trupul lui de spurcata poft\ trupeasc\. V\zând c\ nu este
nimeni s\-l vad\, a mers la dânsa [i a început a-i gr\i [i a o
pofti s\-i fac\ voia. Ea, m\car c\ era tân\r\, era foarte în]eleapt\ [i i-a r\spuns a[a:
1

Cum petreci?
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– P\rinte, acest lucru pentru care m\ pofte[ti, nu este
lucru mult [i cu z\bav\ [i pot prea lesne [i f\r\ de z\bav\
a-]i face voia dup\ pofta ta. Dar, de voi face eu aceasta dup\
voia ta, voi fi pricinuitoare de mult\ scârb\, sup\rare [i osteneal\ pentru tine.
Zis-a ei fratele:
– Cum [i pentru ce s\ fii pricinuitoarea scârbei mele [i
ce scârb\ s\ am eu, sau osteneal\, cum zici?
R\spuns-a femeia, zicând:
– P\rinte, dup\ s\vâr[irea p\catului, îndat\ te vei vedea
foarte în[elat [i va începe s\ te mustre cugetul. Dup\ aceea,
ori te vei dezn\d\jdui de mântuire, ori mult\ poc\in]\ [i osteneal\ î]i trebuie, ca s\ revii în rânduiala [i m\sura în care
e[ti acum. Eu te sf\tuiesc s\ te la[i de acel lucru r\u [i necuvios [i mergi curat, nevinovat [i f\r\ prihan\ în calea ta
[i roag\-te lui Dumnezeu [i pentru mine p\c\toasa.
Iar el auzind de la dânsa aceste cuvinte, s-a umilit cu
inima [i a plecat în calea sa minunându-se de în]elepciunea
acelei femei [i mul]umind lui Dumnezeu c\ l-a izb\vit de
c\derea în acel p\cat. Dup\ ce s-a s\vâr[it slujba [i ascultarea sa, s-a întors [i a venit la b\trânul s\u [i i-a spus toat\
întâmplarea cu acea femeie. Atunci s-a mirat [i b\trânul de
în]elepciunea ei. Apoi l-a rugat fratele pe b\trânul s\u s\
nu-l mai trimit\ din m\n\stire în lume. {i a[a a petrecut neie[ind din m\n\stire pân\ la moartea sa.
*
16) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Ce voi face, p\rinte, c\ m\ sup\r\ gândurile curviei?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Fiule, de aceste gânduri se cade s\ te p\ze[ti dup\ cât
î]i este ]ie cu putin]\. Pentru c\ din aceste gânduri, dac\
omul cade în p\cat, vine la dezn\d\jduire. C\ci precum este
corabia pe mare, care este purtat\ de valurile m\rii [i de i
se va rupe cârma, p\time[te [i se nec\je[te, dar tot înoat\,
tot a[a [i lemnul cârmei de se va rupe, tot mai are oarecare
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n\dejde, fiind corabia întreag\, iar dac\ se va sparge corabia
[i începe a se cufunda, nu mai este n\dejde de mântuire.
A[a [i c\lug\rul, de se sup\r\ de alte patimi, n\d\jduie[te
c\ le va. birui prin poc\in]\. Iar de cade în spurcata curvie,
îndat\ urmeaz\ [i dezn\d\jduirea.
*
17) Întrebat-a un frate pe un b\trân, zicând:
– Ce voi face, p\rinte, c\ m\ sup\r\ spurcatele gânduri
ale desfân\rii?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Aceasta f\, fiule, de socote[ti c\ vor fi de vreun folos
acele gânduri, prime[te-le [i te supune [i urmeaz\ lor! Iar
de socote[ti c\ nu vor fi de folos, dac\ vin la tine, nu le primi,
ci îndat\ leap\d\-le, gone[te-le [i le dep\rteaz\ de la tine!
*
18) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân, care mergând
pe un drum, a v\zut urme de femeie pe nisip, pe lâng\
drum. Iar el mergând, tot astupa cu piciorul acele urme,
zicând:
– Nu cumva s\ le vad\ vreun frate neputincios [i din
vederea acestora s\ înceap\ a-l sup\ra pe el gândurile [i r\zboiul desfrân\rii.
*
19) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân înduhovnicit,
c\ mergând la o m\n\stire, a v\zut acolo un copil înv\]ând
carte [i n-a vrut s\ [ad\ câtu[i de pu]in acolo, ci îndat\ a
ie[it din acea m\n\stire, de[i îl rugau p\rin]ii s\ petreac\
cu dân[ii. Atunci, fra]ii care erau cu dânsul, l-au întrebat:
– De ce, avvo, dac\ l-ai v\zut pe acel copil, nu ai vrut
s\ mai z\bove[ti câtu[i de pu]in în acea m\n\stire? Au
doar\, avvo [i tu te temi?
R\spuns-a lor b\trânul:
– Eu nu m\ tem, fiilor, dar pentru ce s\ primesc f\r\ de
nici o nevoie r\zboiul pe care îl ur\[te sufletul meu?
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*
20) Spuneau p\rin]ii c\ închipuindu-se diavolul în chipul unui b\trân virtuos, a mers la o m\n\stire [i b\tând în
poarta m\n\stirii, a ie[it un copil înaintea lui ca s\-l întrebe; iar diavolul v\zându-l pe copil, i-a zis:
– Dac\ tr\ie[ti tu aici, eu nu am ce face, c\ toat\ treaba
mea o vei face tu [i tu le vei sluji fra]ilor în locul meu.
*
21) Ziceau p\rin]ii c\ pe copiii care vin în m\n\stiri [i în
sih\strii nu-i aduce Dumnezeu, ci diavolul, ca s\ sminteasc\
[i s\ r\zvr\teasc\ pe cei ce vor vrea s\ petreac\ cu lini[te în
curata [i cinstita via]\ c\lug\reasc\.
*
22) Un frate oarecare tr\ia în pustie [i îl sup\ra foarte pe
el dracul desfrân\rii. Iar el v\zându-se întru atâta sup\rare
de atâta foc [i poft\ spurcat\ [i g\sind un bârlog de urs, a
intrat acolo [i a [ezut [ase zile, nemâncând nimic. Când a
venit ursul, v\zându-l fratele, s-a temut [i s-a sp\imântat
foarte [i a strigat, zicând:
– Doamne, de [tii Tu c\ voi c\dea în p\catul necur\]iei
ca s\-mi spurc trupul meu, mai bine voiesc s\ fiu mâncat
de aceast\ fiar\! Iar de [tii c\ nu voi c\dea în p\catul necur\]iei, izb\ve[te-m\ de fiara aceasta!
{i îndat\ a auzit glas gr\ind:
– Elibera]i-l [i-l l\sa]i a[a!
Imediat a sim]it c\ s-a luat de la dânsul acel r\zboi [i
sup\rarea. {i venind ursul, a [ezut lâng\ el [i nu i-a f\cut
nimic. Iar el ie[ind, a mers cu pace la chilia sa.
*
23) Un frate oarecare fiind sup\rat de pofta desfrân\rii,
a mers la un b\trân [i [i-a m\rturisit neputin]a [i sup\rarea sa. Apoi l-a poftit, s\-L roage pe Dumnezeu pentru
dânsul, s\-l izb\veasc\ din acea sup\rare. B\trânului, f\cându-i-se mil\ de acel frate, s-a rugat lui Dumnezeu cu osârdie timp de [apte zile. În a opta zi, iar\[i a venit fratele
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dup\ cum i-a fost lui porunca [i l-a întrebat pe el b\trânul,
zicând:
– Cum î]i mai este, fiule?
Zis-a lui fratele:
– Nicicum, p\rinte, nu m-am sim]it mai u[urat.
B\trânul, auzind acestea, s-a mirat [i dac\ s-a f\cut
sear\ [i noapte, iar a început a se ruga pentru fratele. {i cu
osârdie rugându-se el pentru fratele, a venit diavolul [i
stând înaintea lui, a zis:
– Crede-m\, b\trâne, c\ din ziua dintâi când ai început
a te ruga lui Dumnezeu pentru acel frate, îndat\ am fugit
[i m-am dep\rtat de la dânsul. Dar el are dracul lui [i pricina r\zboiului lui sunt gâtlejul [i pântecele, iar eu cu acestea nici o treab\ nu am. El însu[i î[i este pricinuitor r\zboiului s\u, mâncând bine [i dormind f\r\ m\sur\. De acolo
vine r\zboiul de care sufer\ el.
*
24) Un frate oarecare, ce tr\ia în Enat, în m\n\stirea
Alexandriei, a c\zut în p\catul desfrân\rii [i dup\ c\dere,
de multa lui scârb\ l-a adus pe el vr\jma[ul la dezn\d\jduire. El mai venindu-[i în fire [i v\zându-se biruit de
scârb\ [i dezn\d\jduit, singur, ca un doctor iscusit fiind, a
pus gândul s\u spre buna n\dejde, zicând:
– Cred în marea milostivire a lui Dumnezeu, c\ va face
[i cu mine p\c\tosul [i m\ va ierta!
Iar când gr\ia el întru sine acestea, diavolii i-au zis:
– Cum [tii tu c\ î[i va face mil\ cu tine?
{i le r\spundea lor, a[a:
– Dar voi cine sunte]i [i ce grij\ ave]i, de î[i va face
Dumnezeu mil\ cu mine ori de nu î[i va face? C\ voi sunte]i fiii întunericului, ai gheenei [i ai pieirii ve[nice, iar
Dumnezeu este bun [i milostiv. Voi ce treab\ ave]i?
Acestea gr\indu-le lor fratele, au fugit dracii ru[ina]i de
la dânsul, neputând s\-i mai fac\ nimic. Iar fratele, cu n\dejdea [i cu ajutorul lui Dumnezeu, s-a poc\it [i s-a mântuit.
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*
25) Zis-a un b\trân:
– Precum am\r\ciunea pelinului sminte[te [i stric\ dulce]ile mierii, a[a [i p\catul trupesc sminte[te [i lipse[te pe
om de Împ\r\]ia Cerului, [i-l d\ pe el gheenei. Iar tu, smeritule c\lug\r, fugi, fere[te-te [i te dep\rteaz\ de spurcatul
p\cat trupesc, ca s\ nu fii lipsit de Împ\r\]ia cerurilor!
*
26) Întrebat-a un frate pe un b\trân oarecare zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, ce voi face ca s\ m\ mântuiesc?
Zis-a lui b\trânul:
– P\ze[te, fiule, ce î]i voi zice [i te vei mântui, întâi, sile[te-te de înva]\ psalmi [i rug\ciuni suflete[ti c\tre Dumnezeu, pentru c\ acelea te vor p\zi de robia vr\jma[ului [i
s\ nu-]i la[i pravila ta ca s\ nu cazi în mâinile vr\jma[ilor t\i.
Iube[te toat\ p\timirea rea [i scârba întru r\bdare [i se vor
smeri întru tine patimile tale. Ia aminte foarte, ca întru nimic s\ nu te socote[ti pe tine c\ e[ti ceva, c\ci din aceasta
î]i va veni umilin]\ [i plângere pentru p\catele tale. P\ze[te-te [i-]i fere[te limba de minciun\, c\ci ea gone[te frica
lui Dumnezeu de la om! M\rturise[te-]i toate faptele tale,
toate cugetele [i gândurile tale duhovnicescului t\u p\rinte
[i ajutorul lui Dumnezeu te va acoperi! Str\duie[te-te cu
toat\ osârdia ta spre lucrul mâinilor tale, prin care se va
s\l\[lui întru tine frica lui Dumnezeu. P\ze[te-te de vorba
mult\ cu femeile, mai vârtos cu cele tinere! S\ nu ai mult\
iubire cu cei tineri, nici s\ dormi într-un a[ternut cu dân[ii!
P\ze[te-]i ochii când ]i se întâmpl\ s\ te dezbraci, ca s\ nu-]i
vezi goliciunea trupului! C\ [i din vederea goliciunii trupului se ridic\ r\zboi necurat asupra c\lug\rului. De ]i se va
întâmpla s\ stai la vreo mas\ cu oameni cinsti]i [i te vor
sili s\ bei vin, pentru cinstea [i dragostea lor prime[te pân\
la trei pahare, iar mai mult s\ nu îndr\zne[ti! De vei vedea
c\ te silesc s\ bei mai mult, atunci mai bine scoal\-te [i fugi
de la masa lor decât s\ calci porunca sfin]ilor p\rin]i. De la
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locul în care ]i se întâmpl\ ]ie adeseori poticnirea [i c\derea în spurcatul p\cat [i îl mânii pe Dumnezeu, fugi [i te
dep\rteaz\, pentru c\ în acel loc nu vei putea s\ te poc\ie[ti! Aceste porunci, fiule, de le vei p\zi, cred lui Dumnezeu c\ te vei mântui.
*
27) Zis-a un b\trân:
– Sarea este din ap\ [i când se apropie de ap\, se tope[te [i piere! A[a [i c\lug\rul, din femeie este n\scut [i de
se va apropia de ea, se va topi [i va pieri.
*
28) Ne spunea nou\ un frate oarecare o întâmplare a lui,
zicând:
– Odat\, mi s-a întâmplat mie tulburarea gândurilor [i
foarte mare poft\ de femeie, încât nu [tiam ce s\ fac de sup\rarea aceea [i cu n\lucirile de noapte. {i eram aproape
cu gândul s\ las pustia [i s\ m\ întorc în lume. A[a tulburat fiind, mi-a venit un gând: s\ merg în adâncul pustiului, s\-i cercetez pe p\rin]ii care se afl\ acolo. {i îndat\ am
ie[it [i am plecat umblând dou\zeci de zile în pustie, [i
cercetând pe p\rin]ii care au îmb\trânit acolo cu pustniceasc\ via]\, între ei am g\sit mai mare în iscusin]\, în
în]elegere [i pustniceasc\ via]\ pe Sfântul p\rintele Pamvo.
Lui am îndr\znit a-i spune toate gândurile mele. Iar b\trânul mi-a zis:
– Fiule, nu te mira de acest lucru, c\ aceasta nu doar
din sl\biciune o p\time[ti, ci din nevoin]a [i silin]a ta. C\
la aceast\ patim\ mai vârtos se cade c\lug\rului a p\r\si
grijile cele multe din afar\, din lume [i vorba mult\ cu oamenii. De vreme ce r\zboiul desfrân\rii este în trei chipuri:
întâi se ridic\ asupra c\lug\rului, când este trupul lui s\n\tos; al doilea, din gândirea faptelor celor mai dinainte [i
al treilea, din zavistia diavoleasc\ [i dintr-alte pricini. C\ci
iat\, fiule, m\ vezi c\ sunt b\trân [i sunt [aptezeci de ani de
când tr\iesc aici, în aceast\ chilie, îngrijindu-m\ de mântuirea
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mea [i la b\trâne]e [i la vârst\ ca aceasta am ispit\ [i sup\rare. {i s\ crezi, fiule, c\ doisprezece ani neîncetat, ziua
[i noaptea, m-a sup\rat dracul desfrân\rii, ziua cu gânduri
spurcate, iar noaptea cu ar\t\ri [i cu n\luciri necuvioase,
a[a încât socoteam în gândul meu, c\ s-a dep\rtat Dumnezeu de mine [i pentru aceasta sunt biruit de patimi, îns\
eu mai bucuros doream s\ mor decât s\-mi spurc trupul.
A[a am mers în pustie, ca s\ m\ dau mâncare fiarelor [i
aflând vizuin\ de urs, am intrat într-însa [i m-am aruncat
jos la p\mânt, ca venind ursul s\ m\ m\nânce. {i f\cându-se
sear\, au venit ur[ii [i m-au mirosit de la picioare pân\ la
cap [i socoteam c\ m\ vor mânca, îns\ ei dup\ ce m-au mirosit peste tot trupul, m-au l\sat [i ie[ind afar\ din vizuin\,
s-au dus nef\cându-mi nimic r\u. Atunci am cunoscut c\
m-a miluit Dumnezeu [i ie[ind de acolo am mers la chilia
mea [i nu dup\ mult\ vreme iar a început s\ m\ supere
dracul curviei, încât de atâta sup\rare [i scârb\ începuse a-mi
veni gânduri de hul\ împotriva lui Dumnezeu. Iar vr\jma[ul v\zându-m\ pe mine a[a de tulburat, s-a pref\cut în
chipul unei fete arabe pe care o v\zusem odat\ în vremea
seceri[ului strângând spice pe urma secer\torilor [i care
venind la mine, a [ezut în bra]ele mele. Iar mie a[a mi s-a
întunecat mintea, încât mi se p\rea c\ s\vâr[esc p\catul
trupesc. Dar scârbindu-m\ foarte, cu mare mânie am lovit-o
cu palma peste obraz [i îndat\ s-a f\cut nev\zut\, îns\ din
lovitura aceea, doi ani n-am putut duce mâna la gur\, de
mare [i spurcat\ putoare nesuferit\. De aceea, de mare scârb\
[i împu]inare a sufletului îmi venea dezn\d\jduire. {i de
mult\ sup\rare, iar am mers în pustie, unde umblând a[a
sup\rat, am g\sit un pui de aspid\ [i prinzându-l l-am luat
[i l-am pus pe trupul meu cel de tain\ [i-l frecam cu capul
de trupul meu, c\ doar m\ va mu[ca s\ mor, îns\ nicidecum n-a vrut s\ m\ mu[te. Atunci am auzit glas de sus
gr\ind [i zicându-mi:
– Pamvo, întoarce-te [i mergi la chilia ta [i nu te mai
scârbi de acestea. C\ci pentru aceasta te-am l\sat s\ fii în
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aceste ispite, ca s\ nu te înal]i cu firea, socotindu-te în gândul t\u c\ e[ti mare, nici s\ socote[ti c\ vei putea face ceva
f\r\ ajutorul lui Dumnezeu. De acum, s\-]i cuno[ti neputin]a [i s\ nu te n\d\jduie[ti în faptele [i în bun\t\]ile tale,
ci în mila [i ajutorul lui Dumnezeu.
– A[a m-am întors [i am venit la chilia mea [i de atunci
nu m-a mai sup\rat acel r\zboi, ci cu ajutorul lui Dumnezeu
sunt în pace [i mi-am dat în seama lui Dumnezeu toat\
grija mea.
*
29) Un frate oarecare petrecând multe ispite de la neprietenul, c\dea totdeauna în desfrânare [i petrecea nevoindu-se a nu-[i l\sa chipul c\lug\resc, ci f\cea câte pu]in\
slujb\ [i se ruga lui Dumnezeu cu suspinuri, zicând:
– Doamne, ori de voiesc, ori de nu voiesc, mântuie[te-m\!
{i zicea acestea în toate zilele [i de c\dea în curvie [i de
nu c\dea. Odat\, a c\zut în obiceiul p\catului noaptea [i s-a
sculat [i îndat\ a început a cânta un canon. Iar dracul se
mira de n\dejdea lui [i de nemâhnirea lui [i i s-a ar\tat în
vederea ochilor [i i-a zis, când cânta:
– Cum nu te ru[inezi cu totul a sta înaintea lui Dumnezeu, sau a pomeni numele Lui?
I-a zis fratele:
– {tii c\ chilia aceasta este nicoval\, odat\ vei lovi cu ciocanul [i odat\ vei lua, iar eu voi r\bda luptându-m\ cu tine
pân\ la moarte, ori unde te voi ajunge în ziua de apoi [i cu
jur\mânt î]i fac ]ie încredin]are, c\ a[a s\-mi ajute Cel ce a
venit s\ mântuiasc\ pe p\c\to[i, c\ nu voi înceta pârându-te
pe tine lui Dumnezeu, pân\ ce vei înceta a te lupta cu mine
[i voi vedea cine va birui, tu sau Dumnezeu.
Dac\ a auzit dracul acestea, a zis c\tre dânsul:
– Într-adev\r, de acum nu m\ voi mai lupta cu tine, ca
s\ nu-]i agonisesc ]ie cunun\, luptându-m\ pentru r\bdarea
ta; [i s-a dus dracul.
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*
30) Un c\lug\r oarecare din m\n\stirea p\rintelui Severian, a fost trimis la ascultare de p\rintele lui în p\r]ile Eleteropolului2. Acolo a venit la un oarecare b\rbat iubitor de
Hristos [i avea acel om numai o fat\, iar mama fetei murise
mai înainte de vreme. {i a f\cut acel c\lug\r, în casa acelui
om, câteva zile, iar cel ce pururea ur\[te binele cre[tinesc,
diavolul, b\ga fratelui gânduri viclene [i-i da r\zboi de desfrânare spre fat\ [i cerca vreme îndemânatic\ s\ strice fecioara. Diavolul care d\dea r\zboi, a aflat [i vremea cea îndemânatic\. C\ci tat\l s\u se dusese la Ascalon pentru o
treab\. Iar dac\ a v\zut fratele c\ nu este nimeni în casa
lor, decât el [i fata, a mers la dânsa vrând s\ o apuce cu sila,
dar ea dac\ l-a v\zut pe dânsul tulburat [i întru tot aprins
de poft\, i-a gr\it:
– Nimic s\ nu te tulbure, nici s\-mi faci mie ceva necuvios, c\ci tat\l meu nici ast\zi, nici mâine nu va veni. Ci întâi m\ ascult\ pe mine ce-]i voi gr\i [i [tie Dumnezeu c\ [i
eu cu osârdie voi face ceea ce pofte[ti.
Dup\ aceea cu smerenie a gr\it c\tre dânsul:
– Într-adev\r, p\rinte [i frate, câ]i ani sunt de când e[ti
în m\n\stirea ta?
Iar el a r\spuns:
– {aptesprezece.
{i i-a zis lui:
– Dar ai [tiin]\ ce este femeia?
– Nu, i-a r\spuns, fratele.
Gr\it-a fata:
– Dar voie[ti s\-]i pierzi osteneala de atâ]ia ani într-un
ceas? {i câte lacrimi ai v\rsat, ca s\-]i pui trupul t\u curat
înaintea lui Hristos, iar acum pentru pu]in\ dulcea]\ voie[ti
s\ fii lipsit de acea osteneal\ mult\? Ascult\: de vrei s\ p\c\tuie[ti cu mine, ai unde m\ duce s\ m\ ]ii [i s\ m\
hr\ne[ti?
2

Aceasta [i cea dup\ aceasta sunt din Limonar.
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{i a gr\it fratele:
– Nu!
Atunci a r\spuns fata iar\[i:
– Într-adev\r, nu te mint, c\ de m\ vei silui, o s\ fii vinovat de multe r\ut\]i.
A gr\it ei c\lug\rul:
– Pentru ce?
R\spuns-a ea:
– Întâi, o s\-]i pierzi sufletul; al doilea, o s\ dai seam\ [i
pentru sufletul meu. {i aceasta s\ o mai [tii, sfinte p\rinte,
c\ci cu jur\mânt î]i spun, [i a[a s\-mi ajute Cel Ce a venit s\
mântuiasc\ pe cei p\c\to[i, c\ de m\ vei silui, singur\, cu o
funie m\ voi spânzura [i te vei afla c\ ai f\cut [i ucidere, [i
la judecata lui Hristos vei fi judecat ca un uciga[ de suflete.
Ci te rog, p\rinte, mai înainte s\ fii tu vinovat de atâtea r\ut\]i, du-te cu pace la m\n\stirea ta [i apoi roag\-te mult în
rug\ciunile tale [i pentru mine.
Iar fratele, venindu-[i întru sine, s-a umilit [i îndat\ a
ie[it din casa ei [i s-a dus la m\n\stire, la p\rintele lui, a
f\cut metanie [i i-a spus toate. {i s-a rugat p\rintelui, ca de
acum s\ nu-l mai scoat\ din m\n\stire afar\. A[a a f\cut în
m\n\stire trei luni [i s-a dus c\tre Domnul.
*
31) Spusu-ne-a nou\ P\rintele Teodor, c\ a fost în muntele Eleonului un sihastru foarte nevoitor [i-l bântuia pe
dânsul foarte mult dracul desfrân\rii. Iar odat\, tare sup\rându-l, a început b\trânul a sta împotriva dracului [i i-a gr\it:
– Pân\ când m\ vei sup\ra a[a? De acum dep\rteaz\-te
de la mine, c\ ai îmb\trânit cu mine.
{i i s-a ar\tat lui dracul [i i-a zis la ar\tare:
– Jur\-te mie, c\lug\re, c\ nu vei spune nim\nui ce-]i voi
zice [i de acum nu te voi mai bântui.
{i s-a jurat b\trânul gr\ind:
– M\ jur pe Cel Ce locuie[te în cer, c\ nu voi spune nim\nui din ce-mi vei zice.
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Atunci i-a gr\it dracul:
– Nu te mai închina acelui chip [i nu te voi mai bântui.
B\trânul avea zugr\vit chipul St\pânei noastre, Prea
Cinstitei N\sc\toarei de Dumnezeu, ]inând în mâini pe Domnul nostru Iisus Hristos.
{i a gr\it b\trânul c\tre drac:
– Las\-m\ s\ m\ mai gândesc.
Iar a doua zi a spus p\rintelui Teodor, care ne-a spus
nou\ aceasta, c\ el locuia atunci la o anume m\n\stire.
Iar b\trânul i-a zis:
– Adev\rat, frate, batjocorit e[ti, c\ te-ai jurat dar bine ai
f\cut c\ ai spus, iar mai de folos î]i este într-aceast\ parte
s\ nu la[i nici o întinare s\ r\mân\, decât s\ nu te închini
chipului Domnului nostru Iisus Hristos cu Maica Lui.
{i l-a înv\]at [i l-a înt\rit cu mai multe cuvinte [i s-a dus
la locul lui. {i iar i s-a ar\tat lui dracul [i a gr\it:
– Ce poate fi aceasta, c\lug\re, oare nu te-ai jurat c\ nu
vei spune nim\nui? Cum ai spus toate câte am vorbit c\tre
tine? Î]i gr\iesc ]ie, c\lug\re, ca un c\lc\tor de jur\mânt o s\
fii judecat în ziua judec\]ii.
{i i-a r\spuns lui b\trânul:
– Ce m-am jurat, m-am jurat [i c\ sunt c\lc\tor de jur\mânt înc\ [tiu, dar St\pânului meu sunt c\lc\tor de jur\mânt, iar pe tine nu te voi asculta, c\ de la tine este sfatul
cel r\u [i c\lcarea de jur\mânt ca un vinovat ce e[ti acestora. Iar în ziua judec\]ii, Domnul va c\uta.
*
32) Era un b\trân oarecare [i avea un ucenic, care era
luptat de dracul curviei, [i-l îndemna b\trânul, zicând:
– Rabd\, fiule, de vreme ce este r\zboi dr\cesc.
El îns\ i-a r\spuns:
– De acum nu mai pot r\bda, avvo, de nu voi merge s\
fac fapta.
{i s-a f\cut b\trânul c\ [i el are lupt\ [i i-a zis:
– {i eu am r\zboi, s\ mergem dimpreun\ [i s\ facem
fapta aceasta [i s\ ne întoarcem la chilia noastr\.
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Deci, avea b\trânul un galben [i luându-l îl ducea cu
sine. Dac\ au ajuns la locul [tiut, gr\i b\trânul c\tre ucenicul s\u:
– Stai afar\ s\ intru eu mai întâi, iar tu mai pe urm\.
{i intrând b\trânul, a dat galbenul desfrânatei [i o ruga
s\ nu-l spurce pe ucenicul lui. {i a dat femeia cuvânt b\trânului c\ nu-l va spurca pe fratele. {i ie[ind b\trânul, a zis
fratelui:
– Intr\!
Deci, intrând el, i-a zis femeia:
– Mai a[teapt\, fr\]ioare, c\ de[i sunt p\c\toas\, îns\ am
lege [i ni se cade nou\ a o împlini mai întâi.
Deci, i-a poruncit lui s\ stea deoparte [i s\ fac\ cincizeci
de metanii [i ea în alt\ parte la fel. Dac\ au f\cut dou\zeci,
sau treizeci de metanii, s-a umilit fratele [i i-a zis:
– Cum, rugându-m\ lui Dumnezeu, voi s\ fac aceast\
fapt\ pâng\rit\?
{i îndat\ a ie[it nespurcându-se. {i v\zând Dumnezeu
osteneala b\trânului, a ridicat r\zboiul de la fratele [i s-a întors la chilia lui sl\vindu-L pe Dumnezeu.
*
33) Era un episcop oarecare [i i s-a întâmplat o boal\
cumplit\, încât nu mai tr\gea nimeni n\dejde de via]\.
Deci era acolo o m\n\stire de femei [i în[tiin]ându-se stare]a c\ nu mai trag n\dejde de episcopul lor, luând cu ea
dou\ b\trâne surori a mers s\-l cerceteze. {i dac\ a vorbit
cu dânsa episcopul, una din ucenicele ei stând la picioarele
episcopului, s-a atins de piciorul lui, vrând a pricepe cum
îi este. Acestuia din pip\it i-a venit r\zboi [i a rugat pe b\trân\, zicându-i:
– De vreme ce nu am pe cineva din cei doctori s\-mi
slujeasc\, las\ pe sora ta s\-mi slujeasc\.
Iar ea negândind ceva r\u, a l\sat-o. Deci luând putere
de la diavolul, i-a zis ei:
– F\-mi pu]in\ fiertur\ s\ m\nânc [i i-a f\cut precum
i-a zis.
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Apoi, mâncând el, s-a [i culcat cu ea [i a f\cut p\catul;
iar ea luând în pântece, au apucat-o clericii, zicându-i:
– Spune-ne nou\, cine te-a f\cut a[a?
Iar ea nu voia s\ spun\. Episcopul le-a zis:
– L\sa]i-o, c\ eu am f\cut acest p\cat.
{i ridicându-se din boal\, a intrat în biseric\, a pus omoforul s\u pe prestol [i ie[ind a luat un toiag în mân\ [i a
plecat la m\n\stire, unde nu-l [tia nimeni. Stare]ul m\n\stirii aceleia avea darul mai înainte vederii [i a cunoscut c\
va s\ vin\ episcopul la m\n\stire [i a poruncit portarului,
zicând:
– P\ze[te, frate, c\ episcopul va s\ vin\ ast\zi aici.
Portarul socotea c\ pe ap\ va veni [i n-a în[tiin]at pricina. Egumenul, îns\ în[tiin]ându-se, a ie[it în întâmpinarea
lui [i s\rutându-l, i-a zis:
– Bine ai venit, st\pâne!
Iar el se mira foarte c\ a fost cunoscut [i dorea s\ fug\
la o alt\ m\n\stire, îns\ egumenul i-a zis:
– Oriunde vei merge, cu tine merg [i rugându-l mult,
l-a b\gat în m\n\stire.
Acolo, episcopul poc\indu-se cu poc\in]a cea adev\rat\ a [i r\posat cu pace, încât [i semne s-au f\cut la ie[irea
sufletului lui.
*
34) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Ce voi face, p\rinte, c\ pântecele meu m\ sup\r\ [i
nu pot s\-l opresc? De aceea zburd\ trupul meu. Zisa lui
b\trânul:
– De nu vei pune întru el fric\ [i post, nu vei îndrepta
pa[ii t\i pe c\rarea lui Dumnezeu.
{i i-a adus aceast\ pild\, gr\ind:
– Un om avea un m\gar [i dac\ îl înc\leca, îl da în l\turi din drum [i îl purta încoace [i încolo. {i luând omul
un toiag, îl b\tea [i-i zicea m\garul: nu m\ bate, c\ de acum
m\ voi îndrepta pe cale. {i dac\ au mers pu]in, a desc\lecat
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de pe el [i a pus toiagul pe dânsul [i nu [tia m\garul c\
este toiagul deasupra lui. {i dac\ l-a v\zut pe st\pân nepurtând toiag, nu l-a b\gat în seam\ [i a început a se abate încoace [i încolo prin ]arin\. Atunci st\pânul lui a alergat [i
luând toiagul l-a b\tut pân\ ce s-au îndreptat picioarele a
merge drept. A[a se cade a face pentru trup [i pentru
pântece.
*
35) Pogorâtu-s-a odat\ o corabie în la]urile Diochiei [i
s-a lipit de marginea muntelui unde erau c\lug\ri. {i o femeie ie[ind din corabie [edea pe un dâmb. Venind dup\
aceea un frate [i v\zând-o, s-a întors la b\trânul gr\ind:
– Iat\ o femeie st\ lâng\ ap\, lucru care n-a fost niciodat\ aici.
Iar b\trânul, dac\ a auzit, luând un toiag a ie[it [i alergând striga:
– Ajuta]i, fra]ilor, c\ au venit aici tâlharii!
{i v\zându-l to]i, alergau cu be]e asupra cor\biei [i dac\
au v\zut cor\bierii pornirea lor, au priceput [i luând femeia
de pe deal [i tr\gând funiile, au îndreptat corabia s\ mearg\
în larg.
*
36) Un b\trân oarecare avea pe lâng\ dânsul doisprezece ucenici. Deci, s-a întâmplat, din ispita diavolului, ca
unul dintr-în[ii s\ mearg\ în sat [i s\ cad\ cu o femeie în
p\cat [i totdeauna pleca dup\ utrenie în sat [i venea doar
diminea]a, înc\ fiind întuneric. Apoi, a aflat b\trânul [i fra]ii
fapta [i pentru ca s\-l acopere, nu-l v\deau. Iar fra]ii de multe
ori au strigat asupra egumenului, zicând:
– Cum îl la[i pe el a[a [i nimic nu-i zici?
Odat\ îns\ a mers b\trânul la fratele, înc\ de diminea]\
fiind [i l-a aflat numai ce venise din sat. {i se întâmplase
de schimbase în grab\ mantia sa [i o l\sase pe aceea [i luase
haina femeii. Deci, i-a zis lui b\trânul:
– Unde ai fost frate?
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Iar el a min]it, zicând:
– Pân\ în cutare loc am fost pentru o trebuin]\.
{i i-a zis b\trânul:
– A cui este haina aceasta?
{i dac\ a v\zut fratele c\ este a femeii, s-a aruncat la picioarele b\trânului, zicând:
– Iart\-m\, st\pâne, c\ nu voi mai face aceasta de acum
înainte!
B\trânul l-a iertat [i l-a mângâiat, zicându-i:
– P\ze[te-te de acum înainte, fiule, c\ ce câ[tigi, sau ce
folos ai din acea spurc\ciune, decât numai aici, de la oameni, ocar\ [i ru[ine, iar în veacul ce va s\ fie, focul nestins
[i viermii cei neadormi]i [i f\r\ de sfâr[it. Nu mai face, fiule,
nu mai face, m\ rog ca s\ nu te mai t\v\le[ti cu aceast\
fapt\ urât\.
{i cu iubirea de oameni a lui Dumnezeu [i cu îndelunga r\bdare a b\trânului, s-a întors fratele cel cu totul
spurcat [i s-a f\cut monah iscusit [i to]i fra]ii dimpreun\
au mul]umit lui Dumnezeu pentru îndreptarea lui. {i au
zis b\trânului:
– Rug\mu-te, p\rinte, spune-ne nou\, pentru ce ai r\bdat atâta fratelui?
Iar el le-a zis:
– Îl vedeam pe diavolul de o mân\ ]inându-l [i tr\gându-l în lume, iar eu îl ]ineam cu îndelung\ r\bdarea mea
de cealalt\ mân\, ca nu cumva dojenindu-l s\ mearg\ în
lume. Iar când a vrut Dumnezeu s\ mântuiasc\ f\ptura sa,
l-am apucat [i de cealalt\ mân\ [i l-am v\zut cu totul mântuit. Deci, bun\ este r\bdarea împreun\ cu rug\ciunea,
când se va întâmpla fratelui nostru ispitire, c\ doar fiind
cumva îmbunat Dumnezeu, se va îndura [i va mântui pe
cel ce a gre[it. C\ dojana [i înfruntarea cea f\r\ de vreme,
nu face niciun bine.
*
37) Un frate c\l\torea împreun\ cu mama sa, b\trân\
fiind. Ajungând ei la un râu, nu putea b\trâna s\ treac\.
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Deci, luând fiul ei haina sa, [i-a învelit mâinile [i a[a luând-o, a trecut de cealalt\ parte. Apoi i-a zis lui mama:
– Fiule, pentru ce ai înf\[urat mâinile tale?
Iar el a zis:
– Pentru c\ trupul femeii foc este [i din aceasta vine
amintirea altor femei [i de aceea am f\cut a[a, s\ nu m\
ating de trupul t\u gol.
*
38) Un sihastru oarecare din p\r]ile Egiptului, [edea
singur într-o chilie în pustie [i era vestit. Dar din lucrarea
diavolului, o femeie neru[inat\ auzind despre dânsul, zicea
celor tineri:
– Ce îmi ve]i da, s\-l surp pe sihastrul acesta?
Iar ei s-au tocmit s\-i dea orice.
{i ie[ind ea seara, a venit la chilia lui, ca [i cum s-ar fi
r\t\cit [i stând la u[\, a b\tut. Iar b\trânul ie[ind [i v\zând-o, s-a tulburat [i a zis:
– Cum ai venit aici?
Ea îns\ plângând, a r\spuns:
– R\t\cindu-m\, am venit aici, ci f\ mil\ cu mine [i nu
m\ l\sa s\ m\ m\nânce fiarele.
Deci f\cându-i-se lui mil\, a b\gat-o în\untru. Apoi
noaptea, a început diavolul s\-i semene gândurile desfrân\rii.
Iar el cunoscând r\zboiul vr\jma[ului, a zis întru sine:
– Me[te[ugurile vr\jma[ului întuneric sunt, iar Fiul lui
Dumnezeu lumin\ este.
{i sculându-se, a aprins lihnariul (candela) [i fiindc\
flac\ra poftei înc\ cre[tea într-însul [i cumplit îl aprinsese
pe b\rbat, a zis iar\[i întru sine:
– Cei ce fac acestea merg în chinuri. Deci, de aici te
cearc\ de po]i suferi focul cel ve[nic.
{i punându-[i degetul s\u în focul lihnariului, nu l-a
luat pân\ ce nu a ars cu totul. C\ci pentru mul]imea înfoc\rii trupului arzând, el de foc nu sim]ea atât. Deci, dup\
ce a ars cel dintâi, l-a pus pe cel de-al doilea, dup\ aceea pe
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cel de-al treilea; [i a[a f\când pân\ diminea]\, toate degetele mâinilor lui le-a ars. Iar tic\loasa aceea v\zând ce a f\cut
b\trânul, de fric\ a încremenit [i cu totul a amor]it. Tinerii
ce se tocmiser\ cu ea, f\cându-se diminea]\, au venit la sihastru [i l-au întrebat, zicând:
– Venit-a asear\ aici o femeie?
{i le-a r\spuns lor:
– A venit [i doarme în\untru.
Iar ei intrând au aflat-o moart\. Apoi i-au zis lui:
– Avvo, a murit.
Atunci b\trânul descoperindu-[i mâinile sale, le-a ar\tat lor, zicând:
– Iat\ ce mi-a f\cut fiica diavolului, mi-a pr\p\dit degetele!
{i povestindu-le lor cele despre sine, a zis:
– Scris este, nu r\spl\ti r\u pentru r\u, ci s\ ne rug\m
s\ învieze.
{i f\când el rug\ciune, a sculat-o [i a slobozit-o. Iar ea
ducându-se, s-a în]elep]it de aici înainte.
*
39) Un sihastru oarecare era feciorelnic [i nu [tia nicidecum de femeie [i ce este desfrânarea [i zicea c\ m\dularul acesta îl are omul pentru a de[erta udul, precum este
la buriu canaua spre a de[erta apa dintr-însul. {i c\utând
el cu ochii s\i a v\zut pe draci ca pe ni[te arapi împrejurul
lui, pornindu-i patima. Deci, se aprindea [i poftea, dar din
ne[tiin]\ nu [tia ce pofte[te, într-una din zile i-a ar\tat lui
diavolul un b\rbat f\când p\catul cu o femeie [i v\zând
Dumnezeu r\utatea cea mare a dracului, l-a acoperit pe
frate, pov\]uindu-l s\ mearg\ la un b\trân iscusit, care, înv\]ându-l cum trebuie s\ se lupte împotriva dracilor, l-a
slobozit. {i întorcându-se fratele, s-a luptat rugându-se lui
Dumnezeu [i i-a dat Dumnezeu de a sporit atât de mult,
încât de mare dar s-a învrednicit. C\ci cuno[tea pentru sufletul fiec\ruia din fra]ii ce mureau, de se afl\ în bine sau
în r\u [i unde va s\ mearg\ fiecare.
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*
40) A zis cineva din p\rin]i, despre gândurile curviei
care se nasc în inim\ [i nu se s\vâr[esc cu lucrul:
– Precum cel ce va vedea vie [i va pofti cu toat\ inima
s\ m\nânce struguri, dar temându-se s\ nu fie prins [i ca
un fur s\ fie omorât nu va intra, ci pe lâng\ gard trecând,
pânde[te în vie [i se uit\ împrejurul ei [i aceasta f\când, de
va fi prins, nu este omorât unul ca acesta, c\ nici n-a s\rit
peste gard, nici a gustat, dar b\t\i ia, c\ poftind s-a aflat
pândind. A[a [i cel ce pofte[te, dar nu s\vâr[e[te p\catul
cu lucrul, vrednic este, nu de moarte, ci de b\t\i.
*
41) Un frate c\l\torea împreuna cu altul [i l-au biruit gândurile spre desfrâu [i mergând a vestit p\rin]ilor, zicând:
– Ce voi face, c\ nu mi se mângâie inima pentru c\ m-am
aplecat r\zboiului vr\jma[ului? Sunt ca [i cum a[ fi f\cut
p\catul.
{i i-au zis lui p\rin]ii:
– Nu este p\cat des\vâr[it, c\ci vr\jma[ul a venit s\ te
ispiteasc\, iar Dumnezeu te-a acoperit.
Fratele auzind aceasta, nu s-a încredin]at, fiind biruit
de scârb\. {i i-au povestit lui p\rin]ii, zicând:
– Doi fra]i trimi[i fiind din chinovie la un sat, c\l\toreau împreun\. {i asupra unuia s-a sculat r\zboi de la diavolul de cinci ori s\ p\c\tuiasc\. El îns\ sculându-se, f\cea
rug\ciune [i nu s-a biruit de gânduri, dar s-a sup\rat tare.
Deci, întorcându-se ei c\tre p\rintele lor, era fa]a fratelui
aceluia tulburat\ [i întrebându-se care este pricina tulbur\rii, a pus metanie, zicând:
– Roag\-te, p\rinte, pentru mine, c\ am c\zut în desfrânare, [i i-a povestit cum a fost luptat de gânduri.
Iar b\trânul fiind v\z\tor cu mintea, a v\zut pe capul
lui cinci cununi [i i-a zis:
– Îndr\zne[te, fiule, c\ nu te-ai biruit ci mai vârtos ai
biruit cu faptul c\ nu ai s\vâr[it p\catul. Deci [i tu frate, a
105

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

zis b\trânul, îndr\zne[te [i nu te scârbi, c\ nu ai f\cut p\catul, fiindc\ mare lupt\ este când omul având prilej, se
înfrâneaz\. {i mare plat\ ia pentru aceasta. C\ci nu este
r\zboi mai tare decât acesta [i mai iute. Pentru aceea a-l
birui pe acesta este foarte greu [i cu osteneal\. C\ ce socote[ti despre fericitul Iosif: oare f\r\ osteneal\ a ispr\vit el
un lucru ca acesta? Nu, ci cu mult\ osteneal\ [i lupt\ [i ca
într-o priveli[te era ceea ce se f\cea [i Însu[i Dumnezeu [i
mul]imile sfin]ilor îngeri priveau de sus spre nevoitorul
luptându-se cu diavolul [i cu toat\ oastea lui cea rea, aprinzând pofta b\rbatului [i pe femeie mai mult s\lb\ticind-o.
Deci, când a biruit nevoitorul, toate o[tile îngerilor cu
mare glas au dat laud\ lui Dumnezeu, zicând:
– A biruit nevoitorul, f\când biruin]\ mare! Bine este,
deci, frate, a nu face r\ul nici cu gândul, iar de e[ti ispitit,
nevoie[te-te ca s\ nu fii biruit [i s\ faci cu lucrul.
*
42) A zis un b\trân:
– Dac\ desfrânarea se lupt\ cu trupul t\u, vezi din care
pricin\ s-a pornit r\zboiul asupra ta [i o îndrepteaz\. Sau
din desf\tare, sau din somn mult, sau din mândrie, sau de
te socote[ti pe tine mai bun decât pe altul, sau ai osândit pe
cineva când gre[ea. Fiindc\ afar\ de acestea, nu se lupt\
omul spre desfrânare.
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Pentru multe feluri de n\luciri [i
în[el\ciuni diavole[ti, cu care
am\ge[te [i în[al\ vr\jma[ul pe mul]i,
vrând ca s\-i sminteasc\ din calea mântuirii, s\-i dep\rteze de Dumnezeu
[i s\ le fie în zadar osteneala lor
1) Era un oarecare sihastru iscusit [i tr\ia în pustie cu
mult\ înfrânare, postire [i priveghere [i alte osteneli pentru
mântuirea sa, a[a încât se socotea pe sine c\ a ajuns la m\sura p\rin]ilor celor de demult. Pe acesta a început vr\jma[ul diavol a-l am\gi [i a-l în[ela cu n\luciri diavole[ti. I
se ar\ta lui adesea în chip de înger, ca [i cum ar fi de la
Dumnezeu trimis pentru pustniceasc\ lui via]\ cea iscusit\, ca s\-l pov\]uiasc\ [i s\-l înve]e cele ce i se cad lui. {i
a[a, mult\ vreme ar\tându-i-se în chipul îngerului luminat,
multe lucruri ne[tiute îi ar\ta [i îi spunea. Iar el nesocotind
vicle[ugul vr\jma[ului, s-a încredin]at cum c\ este îngerul
[i îi sluje[te pentru via]a sa pl\cut\ lui Dumnezeu. Tat\l
acestui sihastru înc\ era viu [i tr\ia la ]ar\. {i dup\ mult\
vreme auzind el despre feciorul lui sihastru, unde tr\ie[te
[i în ce loc în pustie, a dorit s\ mearg\ acolo, s\-l mai vad\
cu ochii mai înainte de moartea sa, fiindc\ numai pe acel
fecior îl avea [i de mul]i ani nu-l v\zuse. {i a[a, luându-[i
traista [i o secure în mân\, a plecat [i a ajuns în acea pustie. Apropiindu-se de acel loc, unde era chilia sihastrului,
acel înger al satanei care pururea se ar\ta sihastrului, i-a
gr\it lui zicând:
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– P\ze[te-te [i ia aminte de tine c\ diavolul s-a închipuit în chipul tat\lui t\u [i vine la tine cu o traist\ [i cu o
secure în mân\ vrând s\ te omoare. Deci, ia-]i [i tu degrab\ securea în mân\ [i ie[i înaintea lui [i apropiindu-te de
dânsul, apuc\ înainte [i-l love[te cu securea [i-l omoar\.
Iar el încredin]ându-se acelui înger [i ascultându-l a
ie[it [i v\zându-[i tat\l venind cu securea în mân\, precum i-a spus, s-a apropiat de el [i lovindu-l cu muchia securii în cap, l-a omorât [i îndat\ l-a apucat necuratul duh
[i l-a muncit pân\ l-a omorât [i pe el.
*
2) Un frate oarecare când a p\r\sit lumea [i a venit în
pustie s\ se c\lug\reasc\, având un copila[, l-a luat cu sine
[i venind în pustie s-a c\lug\rit [i î[i ]inea [i copila[ul s\u
cu dânsul. Acestui frate adeseori i se ar\ta diavolul în chilie,
în chip de înger luminat [i multe lucruri ne[tiute îi spunea
[i despre cele viitoare ce aveau s\ fie. I le spunea lui [i se
izbândeau [i erau a[a, se împlineau toate cum i le spunea,
pân\ s-a încredin]at bine, cum c\ este îngerul lui Dumnezeu trimis la dânsul ca s\-l înve]e [i s\-l pov\]uiasc\ spre
lucrurile [i faptele cele folositoare [i pl\cute lui Dumnezeu.
Deci, odat\ a început a-i povesti lui [i a-i spune despre patriarhul Avraam, cum i-a poruncit Dumnezeu s\-l junghie
pe Isaac, fiul s\u cel iubit, jertf\ bine primit\ lui Dumnezeu. Despre aceasta auzind Avraam, nimic n-a cârtit, ci
îndat\ l-a luat pe Isaac, fiul s\u cel iubit [i l-a dus f\r\ nicio
mil\ s\-l junghie dup\ porunc\ [i pentru acest lucru l-a
blagoslovit Dumnezeu pe Avraam [i l-a f\cut mare [i sl\vit. Deci [i tu f\ acum acest lucru bine primit [i foarte iubit
lui Dumnezeu, mai vârtos decât toate bun\t\]ile lumii. Ia-]i
fiul acesta [i-l du la cutare loc, [i-l înjunghie acolo cu cu]itul [i a[a vei fi blagoslovit de Dumnezeu [i mai mult vei
fi sl\vit decât Avraam în zilele acestea, îns\ el nepricepând
[i necunoscând vicle[ugul vr\jma[ului, a f\cut a[a cum i-a
zis lui. A luat copilul s\u [i l-a dus la locul unde i s-a ar\tat
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lui vicleanul vr\jma[ [i sco]ând cu]itul l-a ascu]it [i apucând
copilul [i vrând s\-l pun\ la p\mânt, cu fa]a în sus, s\-l
junghie, copilul fiind iste], a cunoscut ce vrea s\-i fac\ [i smucindu-se din mâinile lui, a fugit [i a[a a sc\pat.
*
3) Era un sihastru iscusit, ce tr\ia în pustie [i care se închisese într-o pe[ter\ [i cu multa lui înfrânare, cu postul,
cu privegherea întru rug\ciuni, cu alte nevoin]e, osteneli [i
fapte bune, întrecea [i îi covâr[ea pe al]ii. Dar nep\zindu-se
[i nesocotind în[el\ciunea vicleanului diavol, fu batjocorit
de vr\jma[ul [i a c\zut în cumplit\ ispit\. C\ci am\gindu-l
pe el vr\jma[ul, îi ar\ta lui în vis feluri [i feluri de vedenii
[i cele ce vedea el în vis se izbândeau aievea, pân\ s-a încrezut deplin visurilor. Dup\ ce s-a încrezut deplin visurilor
într-o noapte i-a ar\tat lui diavolul, neamul [i soborul cre[tinesc cu apostolii [i cu mucenicii, fiind la un loc întunecat,
ponegrit [i pedepsit, de tot binele lipsit, plin de toat\ ru[inea [i necur\]ia [i erau to]i mâhni]i [i scârbi]i. Iar în
dreptul lor era neamul jidovesc, cu Moise [i cu to]i proorocii, într-un loc luminat, lini[tit, plin de lumin\, plin de
toat\ mângâierea, bucuria [i veselia. {i îl sf\tuia în[el\torul, zicând:
– Iat\, acum vezi [i neamul vostru cre[tinesc la ce loc
[i în ce chip se afl\ [i neamul jidovesc. Deci, de vei vrea s\
fii înso]it [i împ\rt\[it fericirii [i bucuriei neamului jidovesc, te sf\tuiesc s\ mergi [i s\ prime[ti t\ierea împrejur,
legea [i credin]a jidoveasc\.
Iar el, dup\ cum am zis, fiind foarte încredin]at visurilor, a f\cut a[a precum l-a sf\tuit vr\jma[ul. Ie[ind din
pe[tera lui [i l\sând pustia [i via]a pustniceasc\, a venit în
lume, de[i erau [aizeci de ani de când nu ie[ise din pustie
[i mergând la [coala [i soborul jidovilor, le-a spus lor cum
a v\zut în vis neamul cre[tinesc în loc întunecat [i pedepsit,
iar neamul jidovesc la loc luminat, plin de bucurie [i de veselie. Iar jidovii auzind aceasta, s-au bucurat [i l-au îndemnat
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s\ primeasc\ legea lor. Iar el cu mare bucurie a primit t\ierea împrejur pe trupul s\u [i toat\ legea lor [i a[a a pierit.
Aceasta i s-a întâmplat lui, pentru c\ n-a câ[tigat dreapta
socoteal\, [i s-a deprins din tinere]ile sale numai voii [i sfaturilor gândurilor sale a se supune, iar sfatul cel bun [i folositor al p\rin]ilor [i al fra]ilor, niciodat\ nu l-a încercat.
*
4) La un frate oarecare, într-o noapte citindu-[i pravila
[i rugându-se lui Dumnezeu, pe la miezul nop]ii, dup\
obiceiul s\u, vicleanul diavol pref\cându-se în chip de înger luminat, a intrat în chilie [i a început a-l ferici, zicând:
– Fericit e[ti, robule [i osta[ule cel bun al lui Dumnezeu,
c\ nu te leneve[ti s\ te scoli din somnul t\u la rug\ciunea
[i slujba lui Dumnezeu.
{i l-a întrebat fratele, zicând:
– Dar cine e[ti tu, de ai venit la mine s\ m\ ferice[ti [i
s\ m\ lauzi a[a?
R\spuns-a acela, zicând:
– Eu sunt îngerul lui Dumnezeu [i am venit la tine s\
te p\zesc [i s\ te izb\vesc de toate cursele [i în[el\ciunile
vr\jma[ului, s\ te pov\]uiesc spre faptele cele bune [i pl\cute lui Dumnezeu.
Zis-a lui fratele:
– De ai fi tu cum zici, îngerul lui Dumnezeu, n-ai veni
la mine noaptea, s\-mi sminte[ti pravila [i rug\ciunea, ci
ai veni ziua. Deci, eu nu te socotesc a fi îngerul lui Dumnezeu, de[i e[ti a[a de str\lucitor, ci mi se pare c\ e[ti îngerul întunericului, c\ci pentru aceea te ar\]i tu noaptea,
nu ziua.
Vicleanul vr\jma[ auzind aceasta, n-a mai putut suferi
nici nu a putut s\ mai zic\ ceva, decât atât:
– O, c\lug\r r\u, fii blestemat, [i aceasta zicând, s-a
f\cut nev\zut.
*
5) Unui frate oarecare i s-a ar\tat diavolul într-o noapte,
în chip de înger luminat [i i-a zis lui:
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– Eu sunt Gavriil [i sunt trimis la tine s\-]i aduc o
veste bun\.
Iar fratele i-a r\spuns:
– Cred c\ vei fi fost trimis la al]ii, c\ci eu sunt p\c\tos
[i nu sunt vrednic s\ v\d înger.
Aceasta zicând el, îndat\ a pierit vicleanul dinaintea
lui s-a f\cut nev\zut.
*
6) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân oarecare, c\ [ezând în chilia lui [i nevoindu-se pentru mântuire îl vedea
aievea pe diavol umblând [i-l hulea. Iar diavolul v\zânduse pe sine c\ de multe ori este batjocorit de acest b\trân, i
s-a ar\tat lui, zicând:
– Eu sunt Hristos!
B\trânul v\zându-l, [i-a închis ochii.
Zis-a diavolul:
– Pentru ce î]i închizi ochii? Caut\ de m\ vezi, c\ eu sunt
Hristos.
R\spuns-a lui b\trânul:
– Eu nu vreau s\-L v\d pe Hristos cu ochii mei în lumea aceasta.
Acestea auzind diavolul, s-a f\cut nev\zut.
*
7) Ne spunea nou\ avva Or, zicând:
– Eu, fiilor, [tiu un om oarecare în pustia aceasta, care
zece ani mâncare p\mânteasc\ n-a mâncat. Ci îngerul lui
Dumnezeu îi aducea lui odat\ la trei zile mâncare cereasc\
[i-i da în gur\ [i aceea îi era în loc de mâncare [i de b\utur\. {i [tiu pe un om ca acela, la care a venit un pâlc de
diavoli lumina]i, str\lucind în chipul unei cete de îngeri [i
o c\ru]\ de foc, cu cai de foc [i mul]ime de osta[i înarma]i,
întocmai cum ar veni un împ\rat. Venind [i apropiindu-se
de dânsul, i-au zis:
– Omule tu ai ispr\vit toate faptele cele bune, vino
acum [i te închin\ mie [i te voi lua în c\ru]a aceasta [i te
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voi în\l]a de pe p\mânt la cer, ca pe Ilie Tesviteanul [i te
voi a[eza la un loc împreun\ cu dânsul.
El auzind acestea, zicea în gândul s\u:
– Eu în toate zilele [i nop]ile m\ închin Împ\ratului [i
Dumnezeului meu. Acesta cine este de îmi zice mie s\ m\
închin lui?
Acestea socotindu-le în gândul s\u, a r\spuns aceluia
ce-i zicea s\ i se închine:
– Eu îl am pe Domnul Iisus Hristos, Împ\ratul [i Dumnezeul [i Mântuitorul meu, C\ruia pururea m\ închin ziua
[i noaptea. Iar ]ie ]i se închin\ cei ce sunt cu tine.
Acestea auzind diavolul, îndat\ a pierit [i s-a f\cut nev\zut cu c\ru]a cu cai [i cu toate o[tile lui. Acestea le spunea b\trânul ca despre altcineva, t\inuindu-[i via]a sa. Iar
p\rin]ii care erau cu dânsul, ne-au spus nou\, c\ el însu[i
era acela, c\ruia i s-au întâmplat acestea.
*
8) Un frate oarecare [edea cu t\cere lini[tit\ în chilia lui,
p\zindu-[i pravila [i orânduiala. Vr\jma[ul diavol, vrând
s\-l am\geasc\ [i s\-l în[ele, într-o noapte culcându-se fratele în chilia lui, s-a închipuit vicleanul în chip de înger luminat [i mergând la dânsul l-a de[teptat, zicând:
– Scoal\-te, robul lui Dumnezeu, la rug\ciunea [i pravila ta!
Fratele, de[teptându-se din somn, l-a v\zut pe el str\lucind luminat, dar îndat\ s-a f\cut nev\zut. Sculându-se
fratele, s-a apucat de rug\ciune [i de obi[nuita lui pravil\,
socotind c\ îngerul lui Dumnezeu este acel ce l-a de[teptat.
Când a fost a doua noapte, dac\ s-a culcat fratele [i
numai a adormit, iar\[i a venit vicleanul [i l-a de[teptat,
zicând:
– Scoal\-te, robul lui Dumnezeu, la rug\ciunea [i pravila ta!
{i a[a de multe ori, în multe nop]i f\cându-i, cum adormea, venea [i îl de[tepta.
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Odat\ a mers fratele la un b\trân, care nu era prea
departe de dânsul [i i-a spus, zicând:
– P\rinte, pe mine, de ceva vreme, în toate nop]ile,
dac\ m\ culc [i adorm, îndat\ vine îngerul [i m\ de[teapt\
la rug\ciune.
Zis-a lui b\trânul:
– Dar în ce chip vine la tine îngerul [i cum te de[teapt\?
R\spuns-a lui fratele:
– Dup\ ce m\ culc [i adorm, îndat\ vine la mine îngerul,
str\lucind luminat [i apropiindu-se m\ de[teapt\, zicând:
scoal\-te, robul lui Dumnezeu, la rug\ciunea [i pravila ta!
Iar eu de[teptându-m\ [i deschizând ochii îl v\d pe dânsul
str\lucind luminat [i îndat\ fuge [i se face nev\zut. A[a îmi
face în toate nop]ile [i nici cât de pu]in nu m\ las\ s\ dorm.
Zis-a lui b\trânul:
– Fiule, acela nu este îngerul care dore[te binele [i mântuirea ta, ci este vicleanul diavol, care vrea [i î]i dore[te
pieirea [i vrea s\ te am\geasc\ pân\ te vei încredin]a lui
deplin. Apoi te va în[ela [i te va pierde, precum [i pe mul]i
al]ii i-a pierdut. Deci, tu, fiule, nu-l asculta, ci când va mai
veni la tine s\ te de[tepte, zi-i a[a: Eu, când îmi va veni vremea de sculat [i îmi va fi voia s\ m\ scol, m\ voi scula [i
f\r\ de tine, iar pe tine nu te ascult [i nici nu te voi asculta.
Aceast\ înv\]\tur\ luând fratele, de la acel b\trân, a mers
la chilia sa. Iar dac\ a venit noaptea [i s-a culcat fratele s\
doarm\, vicleanul îndat\ ce a adormit a [i venit la dânsul
[i l-a de[teptat, dup\ cum se obi[nuise, zicând:
– Scoal\-te, robul lui Dumnezeu, la rug\ciunea [i pravila ta!
Iar fratele i-a r\spuns, dup\ cum îl înv\]ase pe el
b\trânul:
– Eu, când îmi va veni vremea [i voi vrea s\ m\ scol,
m\ voi scula f\r\ de[teptarea ta, iar pe tine nu te ascult,
nici nu te voi asculta.
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Acestea auzind vicleanul, a oftat, zicând:
– O, c\lug\r nebun [i f\r\ de minte [i blestemat, ai mers
la b\trânul cel r\u [i mincinos [i te-a în[elat. La acel b\trân
a mers ieri un frate, [i l-a rugat foarte, ca s\-i fac\ lui bine,
s\-l împrumute cu un galben, fiindu-i de mare trebuin]\,
dar n-a vrut s\-l împrumute, ci a min]it zicând c\ nu are [i
avea un galben. Deci, din aceasta s\ [tii [i s\ cuno[ti c\ acela
este un b\trân r\u [i mincinos [i te-a în[elat, fiind prost [i
f\r\ minte.
Acestea zicând vicleanul, s-a f\cut nev\zut. Iar fratele,
dup\ ce s-a f\cut ziu\, a mers la acel b\trân [i i-a spus, cum
i-a zis el vicleanului diavol, precum l-a înv\]at pe el [i ce i-a
r\spuns lui vicleanul [i cum i-a spus lui de un frate ce a
venit de s-a rugat s\-i fac\ lui bine, s\-l împrumute cu un
galben [i nu l-a împrumutat zicând c\ nu are, de[i avea.
Deci l-a întrebat pe b\trân:
– Sunt a[a acestea, p\rinte?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Cu adev\rat a[a este, fiule! A venit la mine un frate
[i a cerut s\-i dau un galben împrumut [i am un galben,
îns\ am zis c\ nu am, pentru c\ [tiam c\ nu îi este de folos
acel lucru pentru care cere galbenul, ci mai vârtos de v\t\marea sufletului îi era. Pentru aceea am socotit mai bine s\
spun o minciun\ [i s\-l izb\vesc pe frate de v\t\marea
sufleteasc\. Astfel nu i-am dat galbenul, zicând c\ nu am.
Ci tu, fiule, p\ze[te-te [i cunoa[te-l pe vicleanul vr\jma[,
care umbl\ s\ te în[ele!
{i mult fiind înv\]at [i înt\rit de b\trânul, a mers la
chilia sa.
*
9) Un frate oarecare, Avramie, tr\ia în pustie [i era foarte
înd\r\tnic, neascult\tor [i nesupus, umblând numai dup\
voia gândului s\u [i a p\rerii sale. Acesta, cu foarte mult\
dorin]\ poftea Sfânta preo]ie [i multe n\luciri [i vedenii îi
ar\ta lui în[el\torul noaptea în vis pe care el, socotindu-le
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cu am\nuntul, le credea c\ sunt adev\rate. {i de vreme ce
multe din cele ce vedea în vis, se izbândeau aievea, se încredea foarte mult visurilor sale.
Odat\ a venit la dânsul diavolul în vis, în chipul lui
Hristos [i cu îngerii s\i [i i-a zis:
– V\zut-am multa [i marea ta poft\ [i dorin]\, pe care
de mult o ai pentru Sfânta preo]ie. Bun [i ales lucru dore[ti, c\ci în vremurile acestea cu mare nevoie se câ[tig\
preo]ia [i numai cei ce sunt boga]i [i de neam sl\vit o pot
câ[tiga. C\ci arhiereii s-au f\cut acum to]i lacomi, mândri,
m\re]i [i iubitori de cinste. Pentru aceea eu însumi am
venit la tine, v\zându-]i multa [i marea ta dorin]\, s\ te hirotonesc [i s\ te fac preot.
Acestea zicând, au început îngerii a cânta cântare dulce
[i vesel\: axios, adic\ vrednic! {i a[a l-au tuns pe el [i l-au
f\cut preot [i dup\ ce l-au preo]it, l-au, l\sat [i s-au ridicat
cu îngerii în\l]ându-se la cer.
Aceasta f\cându-se, s-a de[teptat fratele din somnul s\u
[i se minuna [i se bucura foarte de acel vis minunat. A[a a
crezut c\ este preot cu adev\rat. {i mul]umea lui Hristos
c\ l-a f\cut preot [i a început a-[i citi pravila cu începere
preo]easc\. Dup\ aceea a mers la biserica p\rin]ilor, ca s\
liturghiseasc\, fiind ziua duminicii. {i se adunaser\ p\rin]ii
de prin pustie la biseric\. Atunci a venit [i el [i intrând în
biseric\, a mers drept în altar [i cu mare îndr\zneal\ a luat
sfintele ve[minte s\ se îmbrace, neîntrebând pe nimeni. Dar
preo]ii bisericii care erau în altar, v\zându-l c\ ia sfintele ve[minte preo]e[ti, l-au întrebat, zicând:
– Ce vrei s\ faci? Pentru ce iei ve[mintele?
El le-a r\spuns:
– Eu vreau s\ m\ îmbrac, s\ liturghisesc ast\zi.
Zis-au lui:
– Dar cum vrei s\ faci tu aceasta, nefiind preot [i cum
îndr\zne[ti de intri în sfântul altar, unde numai preo]ii [i
slujitorii lor intr\? {i cum îndr\zne[ti de iei ve[mintele
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preo]e[ti, de care nu ]i se cade ]ie nici s\ te atingi? Au doar\
ai înnebunit?
R\spuns-a lor, zicând:
– Nu! Nu am înnebunit, ci [i eu sunt preot ca [i voi.
Iar ei [tiind c\ nu este preot, l-au scos afar\ din Sfântul
altar. Atunci a început a se gâlcevi [i a striga în gura mare,
zicând:
– Pentru ce s\ m\ scoat\ pe mine afar\ din altar, c\ [i eu
sunt preot [i m-a preo]it Însu[i Domnul Hristos cu Sfin]ii
îngeri.
Iar p\rin]ii v\zând [i auzind acestea de la dânsul, l-au
cunoscut c\ este am\git [i în[elat de vr\jma[ul diavol. Atunci
au cunoscut p\rin]ii c\ pentru înd\r\tnicia, neplecarea [i
nesupunerea lui, i s-a întâmplat aceasta. {i au poruncit p\rin]ii de i-au pus fiare mari în picioare [i l-au trimis la o
m\n\stire afar\ din pustie [i au poruncit s\ fie acolo în paz\
[i s\-l smereasc\ cu ascult\ri grele, f\r\ de odihn\, pân\ ce
se va smeri [i î[i va cunoa[te neputin]a [i în[el\ciunea sa.
{i a[a i-au f\cut, pân\ ce a venit el întru cuno[tin]\ [i a cunoscut în[el\ciunea [i smerindu-se, s-a poc\it.
*
10) Spunea cineva despre un c\lug\r c\ se ruga lui Dumnezeu s\-l învredniceasc\ s\ fie ca Isaac patriarhul. {i dup\
mult\ rug\minte a lui i-a venit un glas de la Dumnezeu,
gr\ind lui:
– Nu vei putea s\ fii ca Isaac patriarhul.
{i a zis c\lug\rul:
– De nu voi putea s\ fiu ca Isaac, m\car s\ fiu ca Iov.
Glasul iar a gr\it c\tre dânsul:
– De vei birui pe diavolul ca [i el, vei putea s\ fii ca el.
{i s-a f\g\duit c\lug\rul a[a [i a auzit glas:
– Mergi în chilia ta [i te treze[te!
Iar dup\ câteva zile, i s-a ar\tat diavolul în chipul unui
voinic oarecare [i a venit la c\lug\r, zicând:
– P\rinte, rogu-m\ Sfin]iei tale, fie-]i mil\ de mine, c\
sunt un voinic gonit de împ\ratul [i ia acestea de la mine,
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adic\ dou\ sute de lire de aur, o fat\ [i un fecior, [i-i p\ze[te la tine într-un loc ascuns, c\ eu m\ voi duce într-alt\
]ar\.
{i c\lug\rul ne[tiind vânarea diavolului, a zis:
– F\tul meu, nu voi putea s\-i iau eu, c\ sunt un om slab
[i nu voi putea s\-i p\zesc.
{i-l îndemna vicleanul voinic pe c\lug\r [i iar i-a zis
c\lug\rul:
– Mergi, f\tul meu, la acea piatr\ de le ascunde!
Iar mai pe urm\ l-a ascultat c\lug\rul [i a luat aurul,
copilul [i fata, batjocorit fiind de dracul. Iar dup\ pu]ine
zile a ridicat r\zboi c\lug\rului spre fat\ [i a stricat-o [i s-a
c\it de lucrul ce f\cuse [i a ucis-o. Dup\ aceea i-a zis lui
gândul:
– Ucide-l [i pe fecior, s\ nu ]i se v\deasc\ lucrul.
A[a l-a ucis [i pe fecior [i i-a zis lui gândul iar\[i:
– Ia aurul ce ]i-a dat [i fugi în alt\ ]ar\ pentru gâlceava
celui ce ]i-a dat aurul.
{i sculându-se de acolo, s-a dus într-alt loc [i a început
din aur a zidi biseric\. {i sfâr[ind el lucrul, iat\ a venit diavolul în chip de voinic [i a început a striga [i a gr\i acolo:
– Nevoie mare, ajuta]i-mi! Acest c\lug\r din aurul ce i-am
dat eu a ridicat biserica aceasta.
{i s-a sculat norodul acelui loc [i cu toat\ ocara l-a gonit pe acel viclean voinic. Dar el l\udându-se, a mers de
acolo gr\ind c\ altele va face c\lug\rului, care nu i-a trecut
prin minte vreodat\ [i a[a l\udându-se s-a dus. Iar c\lug\rul nu se odihnea nici noaptea, nici ziua, luptându-se cu
cugetele, pân\ ce l-a biruit cugetul a se duce din acel loc,
zicând:
– A ajuns a se v\di lucrurile mele, a[a c\ lua-voi aurul
ce mi-a r\mas [i m\ voi duce într-alt\ cetate mai departe,
unde voinicul acela nu va mai putea veni.
Deci a mers într-alt\ cetate [i a c\zut acolo în curvie cu
fata unui c\l\u, pe care st\pânul locului aceluia îl avea la
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t\ierea vinova]ilor. {i vorbind tat\l ei, a dat-o lui nevast\.
Dup\ ceva vreme a murit tat\l fetei [i a venit st\pân nou în
locul st\pânului cel vechi. {i a c\utat dup\ tocmeala cr\iasc\, un om s\-i slujeasc\ la t\ierea vinova]ilor [i au zis
oamenii:
– Nou\ a[a ne este obiceiul, cel ce a luat fata mortului,
acela s\ ia [i slujba, m\car de n-ar [i voi. {i este la noi unul
ca acela, care [i cinul c\lug\resc ni se pare c\ a ]inut.
Iar el a zis:
– Merge]i de-l aduce]i la mine.
{i-l aduser\ la st\pân [i i-a zis s\-i slujeasc\ neap\rat.
{i a c\zut un om oarecare în osând\ de moarte [i a primit
porunc\ cel care odinioar\ fusese c\lug\r, iar acum ucig\tor.
De m\ ve]i crede, firea milosârdiei nu m\ las\ f\r\ de lacrimi a trece povestea acestui s\rac. {i i-a poruncit lui st\pânul s\ adune smoal\ [i alte chinuri, pentru cei osândi]i.
F\când el aceasta, iat\ [i satana a venit în chip de voinic [i
a început a striga unele ca acestea, încât [i norodul se strânsese la glasul lui, c\ci cerea de la st\pânitor dreptate [i izbândire cu st\ruin]\.
R\spuns-a st\pânul [i a zis c\tre dânsul:
– Contene[te, voinice [i ia aminte [i mai cu în]elegere
spune despre tine! Nu striga l\trând ca un câine.
Iar voinicul a gr\it c\tre st\pân:
– Acest c\l\u era odat\ c\lug\r. Iar eu fiind gonit de
oarecare vr\jma[i ai mei, i-am dat aur mult, un copil al meu
[i o fat\. Deci porunce[te s\-mi iau înapoi ce i-am dat.
St\pânul a primit cu dulcea]\ aceste lucruri [i l-a întrebat pe cel ce era odinioar\ c\lug\r, iar acum c\l\u:
– Oare cuvintele acestui voinic adev\rate sunt?
Iar el zise:
– A[a este.
{i ispitindu-l a întoarce cele date lui, a spus despre uciderea feciorului, a fetei [i cheltuirea aurului. Dar neavând
st\pânul ce lua de la dânsul, a poruncit s\ fie pedepsit cu
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moartea blestematul c\l\u. Astfel, ducându-l la locul de
pierzare, i-a ie[it înainte voinicul [i vr\jma[ul lui [i i-a zis:
– Oare [tii, p\rinte, cine sunt eu?
Iar el zise:
– Adev\rat, tu e[ti voinicul de la care acum cunosc tot
r\ul.
Voinicul a zis c\tre dânsul:
– Eu sunt de care ai auzit: Satana. Eu i-am în[elat pe Adam
[i Eva, cei dintâi zidi]i, eu bat r\zboi cu oamenii [i nu las
pe niciunul s\ se mântuiasc\, sau s\ fie ca Isaac, sau ca Iacob,
ci m\ nevoiesc s\-i fac ca Ahitofel, sau ca Iuda Iscarioteanul, sau ca [i Cain [i ca b\trânii cei din Babilon [i ca cei
ce sunt asemenea lor. S\ m\ crezi c\ [i tu fusese[i batjocorit de mine [i nu ai [tiut s\ te lup]i cu r\zboiul cel ascuns.
{i dracul zicând acestea [i altele multe decât acestea,
numaidecât s-a f\cut nev\zut. Iar acel s\rac c\lug\r [i vârtos uciga[, a p\timit moarte de spânzurare, batjocorit fiind
de dracul, pentru m\rirea de[art\ [i în\l]area min]ii lui.
*
11) Doi fra]i s-au dus în pustia cea mai din\untru [i
[ase zile se desp\r]eau unul de altul, iar în a [aptea zi întâlnindu-se, f\ceau rug\ciunile [i mâncau împreun\, nimic
mai mult vorbind între dân[ii. Deci, mergând dracii la unul
dintr-în[ii, îl am\geau în multe feluri [i îi ar\tau mai înainte veniri de fra]i [i cele ce se f\ceau în multe locuri.
Acestea v\zându-le [i auzindu-le el c\ se fac întocmai, credea
lor, socotind c\ sunt îngeri cei ce îi vestesc lui mai înainte
acestea. L-au oprit s\ se mai duc\ [i la fratele s\u în ziua
cea orânduit\.
Deci, s-a dus odat\ s\-l cerceteze pe un frate în m\n\stire [i a ar\tat unora din m\n\stire, întrebând ca pentru
altul de este cu putin]\ ca cineva s\ [tie cele din lume. Iar
ei auzind [i cunoscând c\ el este cel în[elat, l-au cercetat,
zicând:
– Dac\ te îndeletnice[ti cu acestea, s\ nu mai vii la noi.
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{i îndat\ s-a poc\it, lep\dând toate, întorcându-se la
locul s\u, au venit iar\[i dracii dup\ obicei, s\-l am\geasc\,
dar el îi numea mincino[i [i îi certa. {i îndat\ s-au pref\cut
în dobitoace necuvânt\toare [i îngrozindu-l, s-au dus.
*
12) C\tre alt b\trân au zis dracii:
– Voie[ti s\-L vezi pe Hristos?
{i le-a r\spuns:
– Anatema vou\ [i celui pentru care zice]i! C\ci în Hristosul meu cred, Care a zis: De va zice vou\ cineva, iat\ aici
este Hristos, iat\ acolo este, voi s\ nu crede]i.
{i auzind dracii, s-au f\cut nev\zu]i.
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Pentru gândurile cele de hul\
care vin în inima omului, hulitoare
spre Dumnezeu, spre Preacurata
Fecioara Maica lui Hristos
Dumnezeu, spre sfin]ii lui
Dumnezeu [i spre Sfintele Taine
Întrebare3
1) Oare, de unde se întâmpl\ de vin [i intr\ în inima
omului, f\r\ de voia [i învoirea lui, ni[te gânduri rele,
necurate [i hulitoare spre Însu[i Domnul Dumnezeu [i spre
Preacurata [i pururea Fecioara Maria, Maica lui Hristos
Dumnezeu [i spre Sfin]ii lui Dumnezeu, în vremea rug\ciunii [i în vremea cuminec\rii cu Sfintele Taine? Pentru
care mul]i au c\zut întru dezn\d\jduire, socotindu-se pe ei
f\r\ Dumnezeu [i mai r\i decât p\gânii [i decât dobitoacele cele necuvânt\toare, atât de mult, încât de aceea nici
cre[tini nu se mai socoteau a fi [i mul]i de aceast\ sup\rare
s-au oprit de la Sfânta Împ\rt\[ire. Unii au vrut ori s\ sar\
în ap\ s\ se înece, ori într-alt chip s\ se omoare, socotindu-se
c\ ei nu mai au iertare de p\catul acesta, nici nu mai este
n\dejde de mântuirea lor, pentru c\ au hulit pe Însu[i Domnul Dumnezeu, aducându-[i aminte [i socotind cuvântul
Domnului ce este scris în Sfânta Evanghelie, care zice: „Tot
p\catul [i hula se va ierta oamenilor, iar hula care este asupra
Duhului Sfânt nu se va ierta, nici în acest veac, nici în
3

Dintre ale lui Anastasie Sinaitul, pu]in schimbat\.
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veacul ce va s\ fie”. Deci, de unde vin în inima omului ni[te
gânduri rele [i spurcate [i hulitoare de Dumnezeu, ca acelea care sunt f\r\ voia omului? {i în ce chip poate omul s\
se izb\veasc\ [i s\ scape de pieirea acelor gânduri pierz\toare de suflet?
R\spuns
De acea ispit\, de vei citi cu luare aminte, vei afla folos,
c\ ispit\ ca aceea se întâmpl\ la mul]i dac\-l sloboade Dumnezeu pe diavol, ca s\-i ispiteasc\ pentru în\l]area [i mândria lor, ca s\-i smereasc\ [i s\-[i vin\ întru cuno[tin]\, s\-[i
cunoasc\ neputin]a lor [i s\ se poc\iasc\ de mândria lor.
Iar unora fiind smeri]i [i cucernici, li se întâmpl\ lor o ispit\ ca aceea, din zavistia [i pizma vr\jma[ului diavol. Pentru aceea [i multora din prea cuvio[ii p\rin]i care tr\iau
prin pustie cu mult\ înfrânare [i pustniceasc\ via]\, li se întâmpla lor de c\deau în acea boal\ [i în ispita diavoleasc\
a gândurilor rele [i hulitoare asupra Dumnezeirii. Precum
zice Sfântul Ioan Sc\rarul [i al]i Sfin]i P\rin]i, c\ de mult\
sup\rare [i scârb\ ce aveau pentru acele gânduri diavole[ti hulitoare de Dumnezeu, c\deau în dezn\d\jduire, întru sl\biciune [i boal\ sufleteasc\ [i trupeasc\, încât li se
ve[tejeau [i li se schimbau fe]ele de multe osteneli, foame
[i sete, r\bdare cu privegheri [i rug\ciuni, c\ doar s-ar
izb\vi de acele gânduri hulitoare, dar nu se puteau izb\vi.
{i când le veneau lor acele gânduri hulitoare asupra lui Dumnezeu, li se p\rea c\ se va desface p\mântul [i-i va înghi]i,
sau va c\dea foc din cer [i-i va arde. Dar toate le p\timeau
[i le r\bdau pentru nesocotin]a, ne[tiin]a [i nepriceperea
lor, c\ nu se socoteau, nici [tiau, nici pricepeau aceasta, c\
tot adev\ratul dreptm\ritor cre[tin care se teme de Dumnezeu [i face poruncile Lui, nevinovat este de ni[te gânduri
spurcate, rele [i hulitoare de Dumnezeu ale vicleanului
diavol care nu sunt cu voia [i învoirea omului, ci sunt ni[te
n\v\liri diavole[ti asupra omului, f\r\ de voia lui. Pentru care gânduri omul nu are nicio vin\ sau p\cat, nici
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pedeaps\ de la Dumnezeu, fiindc\ omul nu le prime[te nici
nu le urmeaz\ lor, ci îi cad lui n\past\. C\ci cum ar putea
cineva din cre[tini s\-L huleasc\ pe Dumnezeu, c\ruia I se
închin\ [i I se roag\? Noi cre[tinii, Aceluia ne închin\m [i
ne rug\m [i-L binecuvânt\m ziua [i noaptea, în toat\ vremea [i în tot ceasul. Aceluia îi mul]umim [i pe Dânsul îl
pream\rim. Aceluia îi slujim, pe Acela îl chem\m pururea
întru ajutorul nostru, înaintea Lui st\m [i îl rug\m [i pe El
Unul îl [tim Dumnezeu, Tat\l, Fiul [i Sfântul Duh, într-o
Dumnezeire, sl\vit de toat\ f\ptura. Pentru Acela toate chinurile [i mucenicia cu bucurie le primim, le r\bd\m [i le
p\timim. De aceea suntem nec\ji]i [i sup\ra]i [i lupta]i de
vr\jma[i, pentru Acela suntem goni]i, pentru Acela ne lep\d\m de lume [i de toate cele ce sunt într-însa. De aceea îi
l\s\m pe p\rin]ii, fra]ii [i surorile noastre [i ne l\s\m so]iile [i fiii no[tri, înc\ [i via]a noastr\ [i trupul nostru le d\m
la munci [i la pedepse cu osârdie. Cum s-ar putea ca s\ hulim [i s\ gr\im de r\u [i s\-L oc\râm pe Dumnezeul nostru,
pentru Care în toate zilele murim? Îns\ acele gânduri rele
[i hulitoare sunt ispitele vicleanului duh al satanei, care
vrea s\ ne sminteasc\ [i s\ ne despart\ pe noi de Dumnezeul nostru. Nimeni nu poate s\ fac\ aceasta precum mai
sus am zis, s\ se închine lui Dumnezeu [i s\-L huleasc\,
nici elinii cei p\gâni. Nici chiar diavolii, care ne aduc [i ne
arunc\ în inimi gânduri rele [i hulitoare ca acelea, nu îndr\znesc s\-L huleasc\ pe Dumnezeu. Precum despre aceasta
m\rturise[te Sfântul Apostol Iacov, fratele Domnului, zicând: tu crezi c\ este un Dumnezeu [i bine faci, c\ [i dracii
cred [i se cutremur\. Deci, lucru ar\tat este, c\ ei nu îndr\znesc s\-L huleasc\, înc\ [i de Domnul Hristos cu fric\
[i cu cutremur se rugau s\ nu-i trimit\ pe ei în chinuri [i Îl
m\rturiseau [i Îl gr\iau de bine, zicând: ce este nou\ [i }ie,
Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, Celui viu? Ai venit mai înainte de
vreme s\ ne munce[ti? {timu-Te pe Tine cine e[ti, Sfântul
lui Dumnezeu. Precum de aici este ar\tat [i cunoscut lucru
c\ diavolii vr\jma[i fiind neamului omenesc [i având
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pururea mare pizm\ [i zavistie asupra noastr\, arunc\ aceste
gânduri spurcate [i hulitoare de Dumnezeu în inima omului,
socotind vr\jma[ul c\ci cu acele gânduri hulitoare asupra
Dumnezeirii, ar putea omul s\ se scârbeasc\ [i s\ se dezn\d\jduiasc\ de mântuire, [i cu aceasta s\-l despart\ [i s\-l
îndep\rteze de Dumnezeu. Dar noi cre[tinii [i credincio[ii
lui Hristos, pentru acele gânduri str\ine ale vr\jma[ului
diavol, nicio osând\, cercetare, sau pedeaps\ nu avem de
la Dumnezeu. C\ de ar fi ale noastre [i din inima noastr\
acele gânduri hulitoare, pe care le-am gr\i noi [i le-am zice
cu gura noastr\! Ci noi mai mult voim s\ fim ar[i în foc
decât s\ gr\im cu gura noastr\ cuvinte de hul\ asupra
Dumnezeului nostru. De acestea noi în[tiin]ându-ne [i încredin]ându-ne, nici într-o seam\ s\ nu b\g\m acele gânduri,
ci când î]i va aduce diavolul [i va arunca în inima ta ni[te
gânduri hulitoare ca acelea, s\-i zici [i s\-i r\spunzi în gândul t\u a[a: s\ se întoarc\ boala ta pe capul t\u [i pe cre[tetul t\u [i hula ta s\ se pogoare asupra ta, viclene diavole [i
duhule necurate! Iar eu, Domnului Dumnezeului meu totdeauna m\ închin, Îl laud [i Îl sl\vesc [i niciodat\ nu-L voi
huli, c\ci cum a[ putea eu s\ hulesc [i prosl\vesc pe Domnul Dumnezeul meu? Cum a[ putea s\-L oc\r\sc când în
toate zilele [i în tot ceasul, cu tot sufletul [i inima mea Îl
pream\resc [i Îl rog pe Dânsul? Iar hula ta, viclene diavole, s\ se întoarc\ pe capul t\u! {i în acest chip po]i s\ te
izb\ve[ti de acea ispit\ diavoleasc\, nesocotindu-le [i neb\gând în seam\ acele gânduri ale lui, ci oc\rându-l [i batjocorind pe vr\jma[ul diavol, [tiind [i cunoscând noi c\ de la
el [i ale lui sunt acele gânduri hulitoare iar nu de la noi,
nici ale noastre. Ci de la noi [i ale noastre sunt alte gânduri
[i patimi care se nasc, adic\: curvia, preacurvia, îmbuibarea
pântecului, be]ia, zavistia, mânia, pizma, iubirea de argint,
clevetirea, învr\jbirea, scumpetea, nemilostivirea, tirania,
minciuna [i altele asemenea acestora. Aceste patimi sunt
din voia noastr\, de le vom face ori de nu le vom face. {i de
le vom gândi ori de nu le vom gândi, în cele ce facem noi
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cu voia noastr\, vinova]i [i gre[i]i suntem înaintea lui Dumnezeu [i numai de acele patimi [i p\cate [i gânduri rele
vom fi [i noi cerca]i [i întreba]i, care sunt sub puterea [i
st\pânirea [i voia noastr\. Iar de cele ce nu sunt în voia [i
st\pânirea noastr\, nu vom fi cerca]i, nici întreba]i [i gândurile cele hulitoare de Dumnezeu nu sunt în voia [i st\pânirea noastr\, ci sunt ni[te lucruri str\ine ale diavolului,
pentru care gânduri noi nevinova]i suntem. Cade-se a [ti
c\ aceste gânduri hulitoare de Dumnezeu, nu le duce diavolul s\ le arunce în inimile necredincio[ilor p\gâni [i ereticilor, pentru c\ spre aceia nu are el zavistie, nici pizm\,
nici r\zboi fiindc\ ei, cu necredin]a [i eresul lor, nu-i sunt
potrivnici, ci îi sunt supu[i. Ci toat\ silin]a [i nevoin]a lui
este împotriva dreptm\ritorilor cre[tini, ca s\-i împiedice [i
s\-i sminteasc\ din credin]a lor, s\-i scârbeasc\, s\-i dezn\d\jduiasc\, s\-i dep\rteze [i s\-i înstr\ineze de Dumnezeu.
C\ ne spunea un p\rinte oarecare din Schit, c\ mult\ scârb\
[i sup\rare avea de la spurcatele [i hulitoarele de Dumnezeu
gânduri diavole[ti. Iar odat\ ne[tiind ce s\ mai fac\ de mare
scârb\ [i sup\rare ce avea din acele gânduri dr\ce[ti, a mers
la fericitul Petru, arhiepiscopul Alexandriei [i mucenic [i
s-a jeluit lui [i i-a spus toat\ scârba [i sup\rarea ce o are din
pricina acelor gânduri hulitoare asupra Dumnezeirii [i asupra credin]ei cre[tine. Iar fericitul arhiepiscop i-a r\spuns,
zicând: mergi, fiule [i te îngrije[te pentru alte gre[eli ale tale,
iar acel p\cat pentru gândurile hulitoare asupra Dumnezeirii
[i asupra credin]ei cre[tine[ti care zici c\ te sup\r\, s\ fie
asupra mea. C\ tot cre[tinul dreptm\ritor, care sluje[te [i se
închin\ lui Dumnezeu cu credin]\, nu este vinovat de
acele diavole[ti gânduri hulitoare de Dumnezeu, ci diavolul le arunc\ în inima omului f\r\ voia lui, pentru pizma [i
zavistia lui cea mare, ce o are asupra omului cre[tin. C\ [i
mie, fiule, odat\ mi s-a întâmplat de m\ sup\rau gândurile
hulitoare [i mergând, m-am jeluit [i i-am spus Sfântului
Pafnutie m\rturisitorul [i mucenicul. Iar el m-a înt\rit,
zicând a[a: când m-au prins pe mine prigonitorii [i m-au
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dus s\ m\ munceasc\ pentru m\rturisirea lui Hristos, tocmai atunci, la acea judecat\ [i munc\, când m\ chinuiau [i
îmi ardeau trupul pentru Domnul Hristos [i cu cârlige de
fier m\ strujeau, vicleanul diavol îmi aducea gânduri de hul\
c\tre Dumnezeu, iar eu îi r\spundeam cu mânie, zicând: o,
duh viclean [i necurat, eu sufletul [i trupul [i toat\ via]a
mea mi le dau chinurilor [i mor]ii pentru Dumnezeul meu
[i tu îmi aduci mie gânduri de hul\ c\tre Domnul Dumnezeu? C\ de L-a[ huli pe Domnul Dumnezeul meu, dup\
vicleanul [i vr\jm\[escul t\u sfat, nu mi-a[ da trupul [i
sângele chinurilor [i focului pentru Dânsul; ci hula s\ se
întoarc\ pe capul t\u, viclene diavole! Acestea spunându-le
fericitul Petru arhiepiscopul, acelui p\rinte, l-a mângâiat [i
l-a înt\rit. Deci, din aceasta putem noi s\ cunoa[tem, c\ acele
gânduri diavole[ti hulitoare asupra Dumnezeirii, nu se pot
goni cu altceva, nici într-alt chip nu se poate izb\vi omul
cel sup\rat de dânsele, f\r\ numai s\ nu le bage niciodat\ în
seam\. C\ nu pot nimic s\-]i strice ]ie acelea, fiindc\ acele
gânduri nu sunt de la tine, ci de la diavol. Pentru aceea tu
n-ai s\ dai seam\ de acele gânduri. {i prea cuviosul p\rintele nostru Pamvo, ne spunea nou\, zicând: eu, fiilor, tr\ind în adâncul pustiului [i rugându-m\ lui Dumnezeu
pentru iertarea [i îndreptarea vie]ii mele, odat\ mi-a adus [i
mi-a aruncat diavolul în inim\ gânduri hulitoare asupra lui
Dumnezeu [i a Sfin]ilor Lui [i foarte tare m\ sup\rau. Iar
eu ne[tiind ce s\ fac de scârba [i sup\rarea ce aveam, am început cu osârdie a m\ ruga lui Dumnezeu s\ goneasc\ [i s\
dep\rteze de la mine aceste gânduri rele. {i cu a[a de mare
osârdie rugându-m\ lui Dumnezeu, am auzit glas de sus gr\indu-mi a[a: Pamvo, nu avea nici o grij\ de p\catele str\ine,
ci de ale tale îngrije[te-te c\ acele gânduri hulitoare sunt
ale vicleanului diavol.
*
2) Un frate l-a întrebat pe unul din p\rin]i despre gândul hulei, zicând:
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– Se nec\je[te sufletul meu, avvo, de dracul hulii, ci f\
mil\ [i spune-mi, din ce cauz\ mi se întâmpl\ [i ce voi face?
R\spuns-a b\trânul:
– Un gând ca acesta ni se întâmpl\ nou\ din clevetire,
def\imare [i osândire, dar mai vârtos din mândrie [i dintru a-[i face cineva voile sale [i a se lenevi în rug\ciunea sa,
[i din mânie [i iu]ime care sunt semne ale mândriei, c\ci
aceasta ne arunc\ pe noi în patimile ce s-au zis [i de acolo
se na[te gândul hulii [i de va z\bovi în suflet, îl d\ dracul
hulii la cel al curviei [i de multe ori îl aduce pân\ la ie[irea
din min]i, iar de nu se va de[tepta omul, piere.
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Cum trebuie ca rug\ciunea s\ fie
ajutat\ de fapt\ [i care sunt faptele
care fac ca rug\ciunea s\ fie neprimit\
1) A întrebat un b\trân dac\ se folosesc cei ce cer rug\ciunile p\rin]ilor, iar ei se lenevesc. {i i-a r\spuns:
– Mult poate rug\ciunea dreptului, precum este scris,
îns\ care se face, adic\ aceea care se ajutoreaz\ de cel ce cere
rug\ciunea, p\zindu-se cu toat\ osârdia [i cu durere în
inim\ de gânduri [i fapte rele. C\ de va petrece cu neb\gare de seam\, de nici un folos nu-i va fi, chiar dac\ Sfin]ii
se vor ruga pentru el. C\ unul zidind [i altul surpând, ce
au folosit, f\r\ numai osteneli?
La acestea a ad\ugat [i aceast\ istorioar\, zicând:
– Era un sfânt p\rinte al unei chinovii, împodobit cu
toat\ fapta bun\, dar mai vârtos cu smerita cugetare, cu
blânde]e, cu milostivirea c\tre s\raci [i cu dragostea. Acesta
se ruga mult lui Dumnezeu, zicând: Doamne, m\ [tii pe
mine cât sunt de p\c\tos, dar n\d\jduiesc, în îndur\rile
Tale, s\ m\ mântuiesc prin mila Ta. Deci, m\ rog bun\t\]ii
Tale, St\pâne, s\ nu m\ despar]i de ob[tea mea, ci împreun\ cu mine [i pe aceia îi învrednice[te împ\r\]iei Tale,
pentru nespusa Ta bun\tate. Deci, aceast\ rug\ciune neîncetat f\când-o, l-a încredin]at iubitorul de oameni, Dumnezeu, în acest chip: trebuia s\ se s\vâr[easc\ pomenire de
sfin]i la o alt\ m\n\stire, care nu era departe de dân[ii, [i îl
chemau p\rin]ii acelei m\n\stiri pe el împreun\ cu ucenicii lui. Iar el se lep\da. Dar a auzit în vis, zicându-i-se s\
mearg\ [i s\ trimit\ întâi pe ucenicii s\i, apoi s\ mearg\
singur. Deci, ducându-se ucenicii lui, z\cea un înger în
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chip de s\rac bolnav, în mijlocul drumului. Venind ucenicii la locul acela [i v\zându-l v\itându-se, l-au întrebat,
care e pricina. Iar el a zis: sunt bolnav [i eram c\lare pe
dobitoc, care trântindu-m\ a fugit [i iat\, nu are cine s\-mi
ajute. Iar ei au zis: ce putem s\-]i facem, avvo? Noi suntem
pe jos. {i l\sându-l, s-au dus. Apoi, dup\ pu]in timp a venit [i p\rintele lor [i l-a aflat z\când [i suspinând [i în[tiin]ându-se de pricin\ i-a zis: nu au venit ni[te monahi [i nu
te-au aflat a[a? Iar el a zis: ba da, au venit, dar ne[tiin]ându-se de pricin\, au trecut zicând: noi suntem pe jos, ce
putem s\-]i facem? Zis-a lui avva: po]i s\ umbli pu]in [i s\
mergem? Iar el a zis: nu pot! Atunci avva i-a zis: vino s\ te
iau în spate [i Dumnezeu ne va ajuta [i vom merge. Iar el a
zis: cum po]i atâta dep\rtare sa m\ duci în spate? Mergi [i
te roag\ pentru mine! Iar avva a zis: nu te voi l\sa, ci iat\
piatra aceea, te voi pune pe dânsa [i m\ voi apleca [i te voi
lua în spate. {i a[a a f\cut. La început îl sim]ea c\ este greu,
ca un om mare, apoi se f\cea mai u[or, tot mai u[or, încât
se minuna cel ce îl purta pe spate. {i deodat\ s-a f\cut nev\zut [i a venit glas c\tre el: pururea te rugai pentru ucenicii t\i s\ se învredniceasc\ împreun\ cu tine de Împ\r\]ia Cerurilor [i iat\ ca altele sunt m\surile tale [i altele
ale lor. Deci, f\-i pe ei s\ vin\ la lucrarea ta [i vei dobândi
cererea, c\ci eu sunt Dreptul Judec\tor, r\spl\tind fiec\ruia dup\ faptele lui.
*
2) Un frate s-a dus la unul din b\trâni în lavra lui Suca,
deasupra Ierihonului, [i i-a zis:
– Cum tr\ie[ti, p\rinte?
R\spuns-a lui b\trânul:
– R\u.
Zis-a lui fratele:
– Pentru ce tr\ie[ti r\u, p\rinte?
Iar b\trânul i-a zis:
– Iat\, am treizeci de ani de când stau înaintea lui Dumnezeu în toate zilele rugându-m\, [i în rug\ciunea mea
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uneori m\ blestem pe mine, zicând c\tre Dumnezeu: s\ nu
Te milostive[ti spre to]i cei ce fac f\r\delegea [i blestema]i
sunt cei ce se abat de la poruncile Tale, de la care eu pururea m\ abat, [i f\r\delegea o lucrez. Alteori c\tre Dumnezeu iar\[i zic: vei pierde pe to]i cei ce gr\iesc minciun\ [i
eu în fiecare zi gr\iesc minciuna [i în inima mea cugetând
rele, zic c\tre Dumnezeu c\ cugetarea inimii mele înaintea
Ta este pururea. {i neavând post câtu[i de pu]in, zic: genunchii mei au sl\bit de post. {i iar\[i dac\ am pomenire
de r\u asupra fratelui meu, zic c\tre Dumnezeu: iart\-ne
nou\ precum [i noi iert\m! {i toat\ grija având la a mânca
pâinea mea, zic: am uitat a mânca pâinea mea. {i dormind
pân\ diminea]a, cântând la miezul nop]ii m-am sculat ca s\
m\ m\rturisesc }ie. Neavând umilin]\ câtu[i de pu]in, zic:
ostenit-am întru suspinul meu; sau: f\cutu-s-au lacrimile
mele mie pâine ziua [i noaptea. {i cu totul fiind plin de mândrie [i de odihn\ trupeasc\, m\ batjocoresc pe mine [i
cânt: vezi smerenia mea [i osteneala mea [i las\ toate p\catele mele! Neg\tit fiind, zic: gata este inima mea, Dumnezeule! Pe scurt deci, toat\ pravila [i rug\ciunea mea mi se
face mie spre mustrare [i ru[ine.
Zis-a fratele:
– Eu socotesc, p\rinte, c\ acestea le-a f\cut David pentru sine.
Iar b\trânul suspinând, a zis:
– Ce zici, frate? De nu vom p\zi cele ce cânt\m înaintea lui Dumnezeu, la pierzare vom merge.
*
3) A zis un b\trân:
– În schit era un frate osârduitor la slujba sa, dar lene[
la celelalte. {i într-o zi, se arat\ satana la unul din b\trâni,
[i îi zice: O, minune! Cutare monah m\ strânge în bra]ele
sale ca s\ nu m\ duc de la dânsul f\când voile mele [i în
tot ceasul zice c\tre Dumnezeu: Doamne, izb\ve[te-m\ de
cel r\u!
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*
4) Ziceau b\trânii c\ oglinda c\lug\rului este rug\ciunea. {i iar\[i ziceau ei, c\ precum este cu neputin]\ a-[i
vedea cineva fa]a sa în ap\ tulbure a[a [i sufletul nu poate
s\ se roage de nu se va cur\]i de cele str\ine.
*
5) A zis un b\trân:
– Când omul se va p\zi s\ nu-l nedrept\]easc\ pe aproapele, atunci are îndr\zneal\ cu gândul s\u c\ rug\ciunea
lui s-a primit la Dumnezeu. Iar dac\ cineva îl va nedrept\]i pe aproapele, rug\ciunea lui este urât\ [i neprimit\.
C\ci suspinul celui nedrept\]it nu las\ rug\ciunea celui ce
l-a nedrept\]it s\ intre.
*
6) Povestit-a unul din p\rin]i:
– La Schit, când f\ceau Sfânta Liturghie clericii, se pogora ca un vultur peste Jertfa cea de tain\ [i nimeni nu-l
vedea, decât clericii, într-o zi a cerut unul de la diacon ceva.
Iar el i-a zis: nu am vreme acum. Apoi venind diaconul la
Jertfa cea de tain\, nu s-a pogorât asem\narea vulturului
dup\ obicei? {i a zis preotul c\tre diacon: pentru ce nu a
venit vulturul dup\ obicei? Negre[it pentru c\ în mine sau
în tine este vreo gre[eal\ care a oprit vulturul. Dep\rteaz\-te
deci de la mine [i de se va pogorî se va cunoa[te ca pentru
tine nu s-a pogorât. Dep\rtându-se diaconul, îndat\ s-a pogorât vulturul. Iar dup\ ce s-a sfâr[it slujba, a zis preotul
c\tre diacon: spune-mi, ce ai f\cut? Iar el a zis: nu m\ [tiu pe
mine s\ fi gre[it, f\r\ numai c\ venind un frate [i cerându-mi
cutare lucru, i-am r\spuns c\ nu am vreme. {i i-a zis lui:
deci pentru tine nu s-a pogorât, fiindc\ s-a mâhnit fratele asupra ta. {i ducându-se diaconul, s-a poc\it înaintea fratelui.
*
7) Un frate l-a întrebat pe un b\trân oarecare, zicând:
– Oare pentru care p\cat nu prime[te Dumnezeu rug\ciunea omului?
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R\spuns-a lui b\trânul:
– Pentru pizma [i ]inerea de minte a r\ului precum zice
Domnul: de vei aduce darul t\u la altar [i acolo î]i vei aduce
aminte c\ fratele t\u are ceva asupra ta, las\ darul t\u înaintea altarului [i mergi mai întâi de te împac\ cu fratele
t\u [i apoi venind, adu darul t\u. Iar de ai vreo vrajb\ [i
pizm\ asupra cuiva, atunci s\ [tii c\ rug\ciunea ta [i jertfa
ta nu este primit\ de Dumnezeu, ci mai vârtos scârbe[ti [i
mânii pe Dumnezeu în rug\ciunea ta.
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Cuvinte de înv\]\tur\ ale
prea cuvio[ilor [i purt\torilor de
Dumnezeu p\rin]i, pentru smerenie
1) Zis-a un b\trân:
– De este cineva cinstit [i l\udat de oameni mai mult decât m\sura lui, unul ca acela de mult bine se lipse[te. Iar cel
ce nu este nici cât de pu]in cinstit [i l\udat de oameni aici pe
p\mânt, acela va fi prosl\vit de Domnul Dumnezeu în cer.
*
2) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, oare, ce ar face cineva vrând
s\-[i poat\ câ[tiga lui smerenia?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Smerenia, fiule, este cununa de pietre scumpe a c\lug\rului. {i cel ce va vrea s\ câ[tige smerenia, acela pururea
s\ se sileasc\ s\-[i deprind\ firea sa în a-[i vedea numai ale
sale greut\]i [i p\cate [i a le cunoa[te, a se mâhni, a se def\ima [i a se îngriji pentru dânsele. Iar p\catele altora s\ nu
le ispiteasc\, nici s\ osândeasc\ pe nimeni din fra]i.
*
3) Zis-a un b\trân:
– S\ nu cumva s\ gânde[ti vreodat\ în gândul t\u c\
tu e[ti mai silitor si mai nevoitor spre faptele cele suflete[ti
decât ceilal]i fra]i, [i ca mai mult poste[ti [i c\ te ostene[ti, ci
smere[te-te cu darul lui Hristos [i cu dragoste nef\]arnic\
la to]i fra]ii, ca s\ nu cazi în duhul mândriei [i a[a s\-]i
pierzi osteneala. C\ci scris este: celui ce i se pare c\ st\, s\ se
p\zeasc\ s\ nu cad\. Ci cu dragostea s\ fii ca [i cu sare îndulcit pururea c\tre fratele t\u.
133

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

*
4) De vei porunci ceva fratelui t\u cu smerenie [i cu
frica lui Dumnezeu s\ fac\ vreo treab\ oarecare, el se va
supune cuvântului t\u, celui cu smerenie [i va face ceea ce
îi vei zice lui. Iar de vei porunci lui cu st\pânire, ca [i cum
l-ai st\pâni pe el, iar nu cu smerenie [i cu frica lui Dumnezeu, atunci, Dumnezeu care vede [i cunoa[te tainele inimilor,
nu-i va da lui îndemnare în inim\ s\ te asculte [i s\ fac\ cele
ce îi porunce[ti lui cu st\pânire. De vreme ce ar\tat este lucrul care se face pentru Dumnezeu, a[i[derea [i lucrul care
se face cu porunca st\pânitoare. C\ci lucrul care este al lui
Dumnezeu este cu smerenie, cu rug\minte [i cu blânde]e.
Iar poruncirea cu st\pânire este plin\ de mânie, de mâhnire [i de tulburare, fiind lucrul vicleanului.
*
5) Un frate a mers la un b\trân [i l-a întrebat, zicând:
– P\rinte, ce voi face, c\ m\ sup\r\ mândria [i trufia?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Bine faci, fiule, c\ doar tu ai f\cut cerul [i p\mântul.
Aceasta auzind fratele, s-a umilit cu inima [i f\când metanie pân\ la p\mânt b\trânului, a zis:
– Iart\-m\, p\rinte, c\ nici una din acestea n-am f\cut.
Zis-a lui b\trânul:
– Dac\ Cel ce a f\cut cerul [i p\mântul S-a smerit pentru noi, atunci noi, care suntem tin\ [i ]\rân\, pentru ce s\
ne trufim?
{i a[a s-a smerit fratele de cuvintele acelui b\trân, [i cu
mult folos a mers la chilia sa, smerindu-se [i umilindu-se
în inima lui.
*
6) Un b\trân oarecare a mers la un târg, s\-[i vând\ lucrul mâinilor lui. {i mergând el pe drum a întâlnit un om
îndr\cit muncindu-se. Apropiindu-se, îndr\citul l-a lovit pe
b\trân cu palma peste obraz, iar b\trânul a întors [i cealalt\ parte a obrazului s\-l mai loveasc\. Iar dracul v\zând
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smerenia b\trânului n-a putut r\bda, ci îndat\ a ie[it din
om [i a fugit. {i omul a r\mas s\n\tos [i a c\zut la picioarele b\trânului, mul]umindu-i lui c\ l-a izb\vit pe el, cu
rug\ciunea lui, de muncirea cumplitului diavol.
*
7) Zis-a un b\trân:
– Când î]i va aduce diavolul în inim\ gândul mândriei
[i al în\l]\rii [i va începe a-]i ridica [i a-]i în\l]a inima, socotind în mintea ta c\ ai împlinit toate poruncile lui Dumnezeu, atunci opre[te-]i acel gând [i începe a-]i da seama
cu am\nuntul [i a te ispiti, [i vezi, oare a[a este, cum î]i zice
]ie acel gând, sau nu? Adic\ ispite[te-]i inima, oare iube[ti
pe vr\jma[ii t\i? Oare te bucuri de binele lor? Oare î]i pare
r\u de scârba lor [i de c\derea lor? Oare te socote[ti pe tine
întru toate ca un tic\los [i netrebnic [i mai p\c\tos decât
to]i oamenii? {i m\car de vei [i plini acestea toate, nici a[a
s\ nu te înal]i cumva în gândul t\u, pentru c\ un gând ca
acela stric\ [i risipe[te faptele cele bune, pe care le s\vâr[e[te omul.
*
8) {i iar a zis:
– Cel ce este mult cinstit [i sl\vit de oameni în lumea
aceasta, acela în lumea cea viitoare va fi lipsit de slav\ [i
de cinste. Pentru c\ cinstea [i slava sa, [i-a luat-o de la oameni în lumea aceasta. Iar cel ce nu este sl\vit nici cinstit
de oameni în lumea aceasta, acela va fi cinstit în lumea cea
viitoare.
*
9) Zis-a un b\trân:
– În toate sup\r\rile [i scârbele ce ]i se vor întâmpla,
defaim\-te [i te tic\lo[e[te, zicând: pentru p\catele mele
mi s-a întâmplat aceast\ scârb\ [i deci mul]umesc Dumnezeului meu.
*
10) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
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– Care este lucrul str\inului?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Eu am v\zut odat\ pe un frate str\in, care a venit la
noi în biseric\ în vremea slujbei. Iar dup\ sfâr[irea slujbei,
a mers în trapez\ [i a [ezut [i el cu fra]ii la mas\ s\ m\nânce bucate. Iar unii din fra]i i-au zis: dar tu, frate, fiind
str\in, de ce faci îndr\zneal\ ca aceasta, de ai [ezut f\r\ blagoslovenie împreun\ cu noi la mas\? Scoal\-te de la mas\
[i ie[i de aici afar\! Iar el auzind aceasta, îndat\ s-a sculat
de la mas\ [i a ie[it afar\. Iar al]i fra]i s-au scârbit pentru
aceasta [i mergând, iar l-au chemat pe fratele cel str\in
în\untru [i i-au zis s\ [ad\ iar la mas\. Atunci, el îndat\ a
intrat [i a [ezut la mas\, precum i-au zis lui, nimic îndoindu-se sau mâhnindu-se. {i dup\ ce a mâncat bucate [i s-a
sculat de la mas\, l-au întrebat pe el fra]ii, zicând: spune-ne
nou\, frate, ce gândeai în inima ta când te-au scos afar\ de
la mas\? Credeam c\ te vei scârbi foarte mult. R\spuns-a
lor fratele, zicând: nu m-am scârbit, ci eu am pus în gândul
meu s\ m\ asem\n cu un câine, care când îl gone[te cineva
afar\, el iese [i când îl cheam\, iar vine. Acestea auzindu-le
fra]ii, foarte s-au folosit to]i de smerenia acelui frate str\in.
*
11) Odat\ au mers ni[te oameni mireni în Tebaida la
un b\trân, luând cu dân[ii un om îndr\cit, ca s\-l pofteasc\ pe acel b\trân s\ se roage lui Dumnezeu pentru
dânsul [i s\-l izb\veasc\ de acea munc\ diavoleasc\. Iar
b\trânul fiind poftit de dân[ii, a început a se ruga cu osârdie lui Dumnezeu pentru dânsul, [i dup\ ce a s\vâr[it rug\ciunea a gr\it necuratului duh, care era într-acel om [i a zis:
– Ie[i, duh necurat, din zidirea lui Dumnezeu!
Zis-a lui duhul cel necurat din om:
– Voi ie[i dac\ te voi întreba un cuvânt [i îmi vei
r\spunde.
Zis-a lui b\trânul:
– Întreab\ [i zi ce ai de zis!
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{i a zis diavolul:
– Aceasta voi s\ te întreb [i s\-mi spui mie: ce sunt caprele [i ce sunt oile?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Caprele eu sunt, iar oile Dumnezeu le [tie.
Acestea auzind diavolul, a strigat cu glas mare [i a zis:
– Iat\, pentru smerenia ta ies!
{i îndat\, în acel ceas a ie[it, iar omul a r\mas s\n\tos
[i a[a s-a dus la casa lui mul]umind [i sl\vind pe Dumnezeu.
*
12) Zis-a un b\trân:
– Voiesc s\ fiu biruit [i s\ am smerenie, decât s\ fiu biruitor [i s\ am mândrie.
*
13) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Ce este smerenia?
{i i-a zis b\trânul:
– Smerenia este a se socoti omul pe sine mai nevrednic
[i mai p\c\tos decât to]i [i tuturor supus.
{i a zis fratele:
– Cum este aceea, a fi tuturor supus?
Zis-a b\trânul:
– S\ nu încerci s\ vezi p\catele str\ine, ci ale tale p\cate [i r\ut\]i s\ le vezi [i neîncetat s\ te rogi lui Dumnezeu pentru iertarea ta.
*
14) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, un cuvânt pe care p\zindu-l,
s\ m\ mântuiesc!
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– De vei putea r\bda cu smerenie toate osândirile [i
oc\rile, de la oricine ]i se vor întâmpla ]ie, te vei mântui,
c\ci acesta este lucru mare [i mai de pre] decât toate bun\t\]ile.
137

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

*
15) Zis-a un b\trân:
– Nu te sili s\ ai îndr\zneal\ mult\ c\tre cel mai mare
[i nu merge adeseori la dânsul, c\ dintru aceasta începe a
se na[te în\l]area [i mândria în inima fratelui [i începe a
dori s\ fie mai mare [i poruncitor altora.
*
16) Un sihastru oarecare tr\ia în pustie [i avea un frate
mirean la ]ar\, într-un sat. Iar dup\ ceva vreme a murit
fratele lui, [i i-a r\mas un copila[ de trei ani. Iar sihastrul
auzind de moartea fratelui s\u, a mers acolo, a luat pruncul [i l-a dus cu sine în pustie la chilia lui, hr\nindu-l cu
finice [i cu alte verde]uri din pustie. {i n-a v\zut copilul
niciun om, decât pe b\trânul sihastru care îl hr\nea – de
când l-a dus în pustie –, nici femei, nici sat, nici pâine n-a
mâncat, nici n-a [tiut ce este [i cum este via]a lumii acesteia. Totdeauna era în pustie cu b\trânul, postind, rugându-se [i l\udând pe Dumnezeu. {i a[a a petrecut optsprezece ani [i a murit apoi copilul. Iar dup\ îngroparea lui, a
început sihastrul a se ruga lui Dumnezeu ca s\-i descopere
lui pentru acel copil, în care ceat\ de sfin]i este pus? {i i-a
ar\tat Dumnezeu, c\ci dup\ mult\ rug\ciune cu osârdie ce
a f\cut, a adormit [i a v\zut în vis un loc întunecat [i plin
de toat\ scârb\ [i în mijlocul acelui loc era copilul aruncat,
z\când în mare scârb\ [i sup\rare nespus\. Aceasta v\zând b\trânul, s-a mirat [i a început a gr\i c\tre Dumnezeu, zicând:
– Doamne, ce este nedreptatea aceasta? Au doar\ nu
era curat acest copil de toate spurc\ciunile trupe[ti [i necur\]iile lume[ti? El, care în toate zilele [i nop]ile Te pream\rea [i Te l\uda pe Tine, postea, priveghea [i se ostenea
[i cu nici un p\cat lumesc nu era atins! Dar acum ce este
aceasta, de-l v\d la acel loc de scârba pedepsit? Iar noi, care
suntem n\scu]i, crescu]i [i îmb\trâni]i în p\cate, ce n\dejde
de mântuire o s\ avem? O, amar [i vai mie!
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Acestea [i mai multe cu plângere [i cu tânguire gr\indu-le b\trânul, a stat înaintea lui îngerul Domnului [i a zis:
– Ce plângi a[a, b\trâne [i te tânguie[ti pentru acel copil,
care cu adev\rat de p\catele cele trupe[ti [i lume[ti neatins
a fost [i l-ai înv\]at a posti, a priveghea [i a se ruga? Dar
smerenia, adic\ a se smeri, pentru ce nu l-ai înv\]at? C\ avea
mândrie mare [i în\l]are în inima sa, socotindu-se pe sine
pentru cur\]enia [i via]a lui cea neatins\ de lume c\ este om
mare [i sfânt, mai vârtos decât to]i cei din lume [i cu acea
gândire trufa[\ în inim\ a [i murit. Deci, s\ cuno[ti c\ nu
este nedreptate la Dumnezeu, c\ci tot cel ce se înal]\ pe sine
cu gândul s\u, necurat este înaintea lui Dumnezeu, precum
zice proorocul.
Acestea zicând lui îngerul, s-a f\cut nev\zut. Iar b\trânul [i-a venit în fire [i în cuno[tin]\ [i a tot plâns neîncetat
pentru pieirea copilului, pân\ la sfâr[itul vie]ii sale.
*
17) Zis-a un b\trân:
– S\ [ti]i c\ alt drum c\tre mântuire nu este decât smerenia, dup\ cum scrie Evanghelia vame[ului. De va fi cineva neatins de p\cate spurcate, s\ nu cumva sa se înal]e
cu gândul s\u, socotindu-se pe sine f\r\ de p\cate, ci unul
ca acela mai vârtos s\ se smereasc\ [i s\ se p\zeasc\, socotindu-se mai p\c\tos decât to]i oamenii. Iar de se va în\l]a
cu gândul s\u, socotindu-se c\ este neatins de p\cate spurcate pentru c\ n-a c\zut în niciun p\cat trupesc [i lumesc,
ci este curat tot [i pururea gata [i vrednic de împ\rt\[irea
Sfintelor Taine; iar pe altul, pe care îl [tie el c\ a c\zut
cândva în vreun p\cat, îl socote[te nevrednic de Sfintele
Taine, unul ca acela cu astfel de gând înalt [i f\r\ de smerenie, este nevrednic, necurat [i urât lui Dumnezeu [i în
pieire merge [i nu-i va folosi cur\]enia lui, neavând smerenie. C\ mult mai pl\cut [i mai iubit este de Dumnezeu p\c\tosul smerit, decât dreptul mândru.
*
18) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
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– Ce este, p\rinte, c\ Domnul Hristos zice în Sfânta
Evanghelie: ferici]i sunt cei ce plâng, c\ aceia se vor mângâia? Iar Sfântul Apostol Pavel porunce[te în cartea sa,
zicând: bucura]i-v\ pururea [i iar\[i zic, bucura]i-v\! Deci,
cum [i în ce chip va face omul s\ plâng\ [i s\ se bucure [i
cum poate s\ încap\ aceasta [i s\ fie amândou\ împreun\:
[i plângerea [i bucuria?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Plângerea este grija pentru Dumnezeu [i pentru poruncile Lui, care na[te poc\in]a, iar poc\in]a na[te cuno[tin]a, postirea, rug\ciunea [i înv\]\tura. Iar bucuria este lini[tea în Dumnezeu [i blânde]ea. Când adic\ se arat\ cineva
bun [i cinstit la cuvânt, cu dragoste [i cu fa]\ vesel\ c\tre
cei ce vin la dânsul, iar în inima lui are plângere [i fa]a lui
este vesel\ [i cuvântul lui cu dragoste. {i a[a pot fi [i pot înc\pea amândou\ [i plângerea [i bucuria.
*
19) Era un sihastru oarecare b\trân, care de mul]i ani
tr\ia în pustie. Acestuia i-a venit gând în inim\, socotindu-se,
cum c\ el a s\vâr[it [i a împlinit toate bun\t\]ile [i poruncile lui Dumnezeu [i a început cu mare osârdie a se ruga
lui Dumnezeu, zicând:
– Doamne, Dumnezeul meu, arat\-mi mie de mi-a mai
r\mas ceva nes\vâr[it din faptele bune ca s\ le s\vâr[esc
pe toate!
Iar v\z\torul de inimi, Dumnezeu, vrând ca s\-i smereasc\ acel gând înalt, i-a descoperit lui în gând [i i-a gr\it,
zicând:
– Mergi la cutare m\n\stire, la arhimandrit [i ce î]i va
zice ]ie, a[a s\ faci!
Iar el de[teptându-se din somn, foarte s-a bucurat de
acea vedenie dumnezeiasc\ [i mul]umea lui Dumnezeu. {i
îndat\ a plecat la acel arhimandrit [i apropiindu-se de acea
m\n\stire, Dumnezeu i-a descoperit arhimandritului despre
venirea lui, zicând:
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– Iat\ cutare sihastru de la cutare pustie, vine la tine ca
s\ te întrebe, s\-i spui cuvânt pentru mântuirea sufleteasc\.
Deci, dac\ va veni, a[a s\-i faci tu: s\-i dai o pr\jin\ în mân\
[i s\-i încredin]ezi porcii m\n\stirii în seama lui [i s\-i porunce[ti s\-i p\zeasc\.
Între timp a sosit [i sihastrul la poarta m\n\stirii [i a
început a bate la poart\ ca s\-i deschid\ [i auzind portarul,
a mers, i-a deschis [i a intrat în\untru. {i mergând la arhimandrit, s-au închinat unul altuia [i s-au s\rutat dup\ obicei
[i au [ezut. Dup\ aceea l-a întrebat pe el arhimandritul:
– De, unde vii, avvo [i pentru ce este osteneala venirii
tale la noi? Ai venit pân\ aici sau mai departe mergi?
R\spuns-a sihastrul [i a zis:
– Eu, cinstite p\rinte, sunt cutare sihastru de la cutare
pustie [i auzind [i în]elegând de folositoarea înv\]\tur\ a
cuvintelor cuvio[iei tale, într-adins numai pân\ aici am venit,
la cuvio[ia ta, ca s\-mi spui [i mie vreun cuvânt de folosul
mântuirii sufletului, precum î]i va da ]ie Domnul cuvânt.
Zis-a lui arhimandritul:
– Cu adev\rat, avvo, din dep\rtat loc ai f\cut osteneal\ pân\ aici. Dumnezeu s\ te blagosloveasc\ [i s\-]i r\spl\teasc\ osteneala ta! Iar dac\ î]i voi spune ]ie precum
pofte[ti cuvânt de folosul mântuirii sufletului, oare vei face
dup\ cum î]i voi zice?
R\spuns-a sihastrul [i i-a zis:
– Iat\, m\ f\g\duiesc înaintea lui Dumnezeu, c\ orice-mi
vei zice, cu bucurie voi face dup\ cuvântul ce-mi vei spune!
C\ pentru aceasta mi-am ostenit b\trâne]ile mele de am
c\l\torit atâta [i am venit la cuvio[ia ta, ca s\ fac dup\ cuvântul ce-mi vei zice.
Atunci arhimandritul sculându-se de pe scaunul s\u [i
luând o pr\jin\ pe care mai înainte de venirea sihastrului
i-o g\tise pentru acea treab\, i-a dat-o, zicând:
– Iat\, frate, acesta este cuvântul pe care voi s\ ]i-l spun
pentru mântuirea sufletului t\u. Prime[te acest toiag [i mergi
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de pa[te porcii acestei sfinte m\n\stiri! Iat\, ]i-am spus ce
s\ faci. Mergi [i f\ a[a precum ]i-am zis!
{i aceasta zicând, îndat\ a poruncit de a adus to]i porcii
m\n\stirii [i i-a dat în seama lui [i l-a trimis la câmp s\-i
pasc\. Iar el la aceasta n-a îndr\znit s\ r\spund\ nimic, ci
supunându-se a primit porcii în seama sa [i ie[ind cu dân[ii
la câmp a început a-i pa[te. Iar oamenii care îl [tiau, pentru
c\ era foarte vestit [i multora [tiut pentru via]a lui cea îmbun\t\]it\, auzind unde este [i c\ pa[te porcii la câmp, se mirau
de aceasta [i minunându-se, spuneau unul altuia, zicând:
– Iat\, sihastrul cel mare [i vestit de la cutare pustie, a
înnebunit [i [i-a ie[it din minte [i a plecat din pustie, de la
locul [i chilia lui, iar acum umbl\ de pa[te porcii la câmp.
Acestea vorbind oamenii unii cu al]ii, de multe ori se
întâmpla s\ aud\ [i el aceste vorbe. C\ci mul]i [i din cei ce
nu [tiau, nici îl cuno[teau, vorbeau [i spuneau despre
dânsul, fiind de fa]\. Iar al]ii ziceau:
– Sihastrul cel mare s-a îndr\cit [i umbl\ pe câmp împreun\ cu porcii.
Iar el auzind, r\bda cu smerenie [i a[a, cu mult\ r\bdare [i smerenie, trei ani a p\scut porcii acelei m\n\stiri.
Dup\ ce s-au împlinit trei ani p\scând porcii, v\zând Dumnezeu r\bdarea [i smerenia lui, a poruncit arhimandritului
s\-l cheme [i s\-l sloboad\ s\ mearg\ iar\[i la locul [i chilia lui. Iar arhimandritul, dup\ descoperirea [i porunca lui
Dumnezeu, i-a poruncit s\ dea porcii în seama altui om,
pe care l-a trimis s\-i pasc\, iar el s\ vin\ la m\n\stire, zicând c\-i este trebuincios. {i a[a, dup\ porunca arhimandritului, dând porcii în seama acelui om, a venit la m\n\stire. De când i-a dat porcii în seama lui [i l-a trimis la câmp
ca s\-i pasc\, de atunci el nu a mai venit pe la m\n\stire,
nici arhimandritul cu dânsul nu a mai vorbit, ci vara umbla
cu porcii la câmp de-i p\[tea, iar iarna [edea cu ei de-i
hr\nea în afara metocului sau odaia dobitoacelor, care era la
o mo[ie departe de m\n\stire. Iar dac\ a mers la arhimandrit,
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[i arhimandritul dac\ l-a v\zut pe el a[a schimonosit [i cu
fa]a schimbat\ [i stricat\ de vânturi [i de arsura soarelui,
cu barba afumat\ de multul fum al od\ii [i hainele fe[telite
[i rupte, încât numai se ]ineau de trup, s-a umilit cu inima
[i cu mare plângere a c\zut la picioarele lui, zicând:
– Iart\-m\, robule al lui Hristos c\ te-am nec\jit atâta
vreme cu acea ascultare osânditoare. S\ [tii, frate, c\ nu de
la mine ]i-am f\cut aceasta, ci dup\ ar\tarea [i porunca lui
Dumnezeu, pentru vreo gre[eal\ ce vei fi f\cut înaintea lui
Dumnezeu în gândul t\u cândva, neluându-]i seama. Pentru c\ mie mai înainte de a veni la mine, mi-a descoperit
Dumnezeu [i mi-a spus de venirea ta [i mi-a poruncit, ca
îndat\ s\-]i dau porcii m\n\stirii în seam\ [i s\ te trimit cu
dân[ii la câmp, ca s\-i pa[ti, precum ]i-am [i f\cut. Iar acum,
frate, v\zând Dumnezeu r\bdarea [i smerenia ta, s-a milostivit [i te-a iertat de acea gre[eal\ ce vei fi f\cut [i pentru
care te-a trimis la aceast\ ispit\. C\ci acum mi-a poruncit
Dumnezeu, s\-]i iau porcii din seama ta [i s\ te slobod s\
mergi la locul [i chilia ta [i s\-]i p\ze[ti iar\[i rânduiala.
Atunci a r\spuns b\trânul cu mult\ umilin]\ [i lacrimi:
– Adev\rat, p\rinte, eu am gre[it Domnului Dumnezeului meu, pentru care pe dreptate mi s-a f\cut mie
aceasta. C\ci eu v\zându-m\ pe mine de atâ]ia ani tr\ind
în pustie [i în toate zilele [i în toat\ vremea nevoindu-m\
[i silindu-m\ dup\ puterea mea s\ fac cele pl\cute lui
Dumnezeu [i s\ împlinesc toate poruncile Lui, mi-a venit
în gând, c\ eu acum am s\vâr[it toate faptele bune [i poruncile lui Dumnezeu. {i am început cu mare osârdie a m\ ruga
lui Dumnezeu s\-mi arate de mi-a mai r\mas cumva vreo
fapt\ bun\ nes\vâr[it\, s\ o s\vâr[esc [i pe aceea. A[a rugându-m\, mi-a ar\tat Dumnezeu [i mi-a poruncit, s\ vin la
cuvio[ia ta [i cele ce-mi vei zice s\ le fac. {i a[a eu, cu mare
bucurie dup\ porunca lui Dumnezeu, am plecat [i am venit
la prea cuvio[ia ta, negândind de o întâmplare ca aceasta.
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Zis-a arhimandritul:
– Adev\rat, frate, mari [i neajunse de mintea omeneasc\
[i drepte sunt judec\]ile lui Dumnezeu [i mare este purtarea Lui de grij\ pentru noi! Iar noi de nu ne vom sili s\
câ[tig\m smerenia, în zadar ne vor fi osteneala [i faptele
noastre, care ne par c\ sunt bune [i pl\cute lui Dumnezeu
[i nimic nu ne vor folosi, de nu vor fi acoperite cu smerenia.
C\ci mul]i, cu multe [i mari bun\t\]i, neavând smerenie,
au pierit [i nu i-au folosit pe ei bun\t\]ile [i faptele lor cele
bune, cu îngâmfare [i f\r\ de smerenie. C\ci bun\t\]ile [i
faptele cele bune, de nu vor avea smerenie, îl înal]\ pe om
la mândrie [i-l pierd, precum [i ]ie, frate, ]i s-a întâmplat,
pentru c\ n-ai avut smerenia cu care s\-]i fi acoperit bun\t\]ile tale, ca s\ nu le vad\ [i s\ le [tie vr\jma[ul, îns\ pe tine,
frate, Dumnezeu te-a canonisit, te-a miluit [i te-a iertat.
Acum, întoarce-te [i te du iar\[i la locul [i chilia ta [i-]i p\ze[te orânduiala [i de acum te p\ze[te foarte [i te fere[te
de p\rerea înalt\ [i te sile[te cu toat\ osârdia, de î]i este de
folos smerenia, c\ smerenia e acoper\mântul faptelor bune!
{i de vei [i face vreo fapt\ bun\, îndat\ s\ o acoperi pe ea
cu smerenia, ca s\ nu r\sufle, c\ci fapta bun\ neacoperit\
cu smerenie r\sufl\ [i este urât\ de Dumnezeu. A[a f\, frate
[i m\ iart\ pentru necazul ce ]i-am f\cut atâta vreme [i m\
pomene[te [i pe mine, nevrednicul, în sfintele tale rug\ciuni c\tre Dumnezeu!
{i i-a dat cele ce-i trebuiau lui [i a[a închinându-se [i s\rutându-se cu p\rinteasc\ s\rutare, l-a blagoslovit [i l-a slobozit. {i a plecat [i a mers iar în pustie, la chilia sa, g\sind
chilia curat\ [i m\turat\ precum a l\sat-o, ca [i cum ar fi îngrijit-o cineva, neavând mucezeal\ sau greu miros precum
una p\r\sit\, ca în ziua în care a plecat dintr-însa, de care
lucru foarte se minuna.
*
20) Un frate l-a întrebat pe un b\trân oarecare, zicând:
– P\rinte, de va voi vreun frate s\-mi vorbeasc\ [i s\-mi
spun\ ni[te cuvinte nefolositoare sau glume lume[ti [i vorbe
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de[arte, oare mi se cade a-i zice s\ tac\, s\ nu vorbeasc\
vorbe de[arte [i nefolositoare [i glume lume[ti?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Nu, fiule, nicidecum nu ]i se cade s\-i zici s\ tac\,
orice va vorbi. C\ de-i vei zice s\ tac\, s\ nu vorbeasc\ vorb\
f\r\ de treab\, atunci cu acel cuvânt îl oc\r\[ti pe fratele
t\u [i-l ru[inezi, ca [i cum l-ai lovi cu palma peste obraz. {i
peste pu]in [i tu însu]i vei vorbi vorbe de[arte [i f\r\ de
treab\. {i în zadar, spre p\catul t\u, ai oc\rât [i ai osândit
cu mândrie pe fratele t\u, poruncindu-i s\ tac\. Dar dac\
nu î]i place a vorbi vorb\ f\r\ de treab\, atunci nu vorbi, ci
taci cu smerenie [i a[a, cu t\cerea [i smerenia ta, îi vei da
lui [i altora chip bun.
*
21) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Avvo, ce este smerenia?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Smerenia este aceasta, fiule, s\ nu socote[ti cândva
întru p\rerea ta, cum c\ ai f\cut ceva lucru bun [i pl\cut
lui Dumnezeu. Ci mai vârtos s\ te socote[ti pururea f\r\
de nici o fapt\ bun\ [i pl\cut\ lui Dumnezeu, între oameni
fiind, s\ te socote[ti [i s\ te vezi mai p\c\tos [i mai nevrednic decât to]i. Celui ce-]i face r\u, s\ te sile[ti s\-i faci
bine, dup\ putin]a ta. Iat\, fiule, ]i-am spus ce este smerenia, mergi dar [i f\ a[a [i te vei mântui!
*
22) În zilele împ\ratului Teodosie, care se chema cel Mic,
a venit un b\trân din p\r]ile Egiptului [i s-a a[ezat în pustie aproape de }arigrad (Constantinopol) [i era sl\vit de
to]i. Iar odat\, trecând împ\ratul pe drumul acela, aproape
de chilia acestui sihastru, a vrut însu[i s\ mearg\ s\-l vad\.
{i l\sându-[i suita, a mers singur la chilia sihastrului în chipul unui osta[. B\tând la u[\, i-a deschis b\trânul [i l-a
primit cu bucurie, ca pe un osta[, ne[tiind c\ este însu[i
împ\ratul. {i f\când rug\ciune dup\ obicei, au [ezut amândoi. Apoi a început împ\ratul a-l întreba, zicând:
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– Cum tr\iesc p\rin]ii în Egipt?
Zis-a lui b\trânul:
– Bine, cu mila [i darul lui Dumnezeu! Ei se roag\ pururea pentru pacea [i mântuirea a toat\ lumea.
Dup\ aceea i-a pus lui b\trânul masa, sco]ând dintr-o
putinic\ posmagi usca]i, [i muindu-i cu ap\ a mai pus pe
ei, dintr-un ulcior, pu]in o]et, untdelemn [i sare [i i-a pus
pe mas\; asemenea [i un pahar cu ap\. {i-l poftea, zicând:
– Osp\teaz\, fiule, din ce mi-a dat mie Dumnezeu!
Iar împ\ratul a mâncat cu mare poft\ [i a b\ut [i ap\.
L-a întrebat pe b\trân oaspetele, zicând:
– Spune-mi mie, p\rinte, [tii cine sunt eu?
R\spuns-a b\trânul:
– Nu, fiule, nu te cunosc!
Atunci a zis lui împ\ratul:
– Eu sunt împ\ratul Teodosie!
Acestea auzind b\trânul, îndat\ s-a închinat la picioarele lui. {i i-a zis împ\ratul:
– Ferici]i sunte]i voi, p\rinte, c\ v-a]i ales via]\ lini[tit\, f\r\ de gâlceav\ [i grij\. Adev\rat î]i zic ]ie, p\rinte, c\
eu în palat sunt n\scut [i hr\nit [i crescut, dar niciodat\ n-am
mâncat cu a[a poft\, precum am mâncat [i am b\ut la tine.
Deci iar\[i zic: ferici]i sunte]i voi, p\rinte [i fericit\ este
via]a voastr\!
{i a[a luând blagoslovenie de la b\trânul, a ie[it [i a
mers la osta[ii s\i, care îl a[teptau în drum. Iar pe b\trânul,
dup\ aceea, au început a-l cinsti [i a-l sl\vi to]i dreg\torii [i
oamenii. Pustnicul îns\, neiubind acea cinste [i slava omeneasc\, a fugit [i a mers iar\[i în Egipt.
*
23) Zis-a un b\trân:
– S\ nu nesocote[ti pe cel ce î]i sluje[te ]ie, c\ tu nu [tii,
c\ poate este mai mult duhul [i darul lui Dumnezeu într-însul decât în tine. Pentru aceea, s\ nu fim nesocotitori spre
cei ce ne slujesc nou\.
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*
24) Zis-a un b\trân:
– Cade-se nou\ cu toat\ osârdia, pururea s\ ne silim s\
ne câ[tig\m smerenia, care este acoper\mântul faptelor
bune. De vom face cândva vreo fapt\ bun\, îndat\ s\ o acoperim cu smerenia, ca s\ nu o vedem [i s\ începem a ne ferici pe noi. C\ci pentru acea fericire î[i pierde c\lug\rul
plata ostenelilor sale [i sloboade Dumnezeu pe diavolul care
ne aduce ispite [i gânduri spurcate. Nou\ ni se cade s\ ne
smerim [i s\ ne osândim pururea. Pentru c\ noi nu numai c\
nu facem niciun bine, dar nici datoria noastr\, pentru care
suntem datori, nu o împlinim.
*
25) Un frate l-a întrebat pe un b\trân iscusit, zicând:
– Avvo, cum zic unii c\ de multe ori v\d ar\tare îngereasc\?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Fiule, ferici]i sunt cei ce v\d p\catele lor, iar nu cei ce
v\d ar\t\ri [i alte lucruri!
*
26) Un frate oarecare avea scârb\ asupra altui frate. Iar
acel frate, în]elegând cum c\ cutare frate are scârb\ asupra
lui, a mers la dânsul, vrând s\ i se smereasc\, s\-[i cear\
iertare [i s\ se împace cu dânsul. B\tând el la u[a fratelui,
acela n-a vrut s\-i deschid\ [i s\-l primeasc\. Acesta, dac\
a v\zut c\ nu-i deschide, s-a scârbit [i el. {i mergând la un
b\trân, i-a spus, jeluindu-se cum c\ are scârb\ asupra unui
frate [i a mers la dânsul s\-[i cear\ iertare [i s\ se împace
cu dânsul [i nu l-a primit, nici nu i-a deschis u[a. B\trânul
i-a zis:
– Caut\ fiule, [i-]i ia seama, c\ poate ai vreun gând în
inima ta, cum c\ tu nu e[ti cu nimic vinovat, nici nu i-ai
f\cut lui nici un r\u, ci el a f\cut r\u [i el este vinovat! Astfel, pe tine însu]i te îndreptezi, iar pe el îl învinov\]e[ti Pentru aceea nu-i d\ Dumnezeu lui îndemnare s\-]i deschid\
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[i s\ te primeasc\, pentru c\ nu cu adev\rat\ poc\in]\ mergi
la dânsul, ci cu f\]\rnicie. Mergi [i pune în inima ta, cum c\
tu ai gre[it [i tu e[ti vinovat, iar pe dânsul s\-l îndrept\]e[ti (în inima ta). {i a[a Dumnezeu îi va da lui îndemnare
[i umilin]\ s\ se smereasc\ [i s\ se împace cu tine.
{i i-a spus lui aceast\ poveste:
– Erau doi mireni în Egipt, în ]inutul Alexandriei [i
erau amândoi cu bun\ cucernicie [i cu via]\ bun\. Ace[tia
sf\tuindu-se, au l\sat lumea [i s-au c\lug\rit amândoi. {i
auzind ei citindu-se cuvântul cel scris în Sfânta Evanghelie,
care zice: „unii s-au eunucit pe sine pentru Împ\r\]ia cerurilor” [i râvnind acestui cuvânt al Evangheliei, s-au f\cut
amândoi eunuci. {i ne[tiind ei puterea dumnezeie[tii Scripturi, li se p\rea c\ foarte mare bun\tate au f\cut cu acel
lucru, pentru Împ\r\]ia cerurilor. Arhiepiscopul, auzind de
acest lucru, i-a desp\r]it de Sfânta Biseric\. Iar ei cârteau
asupra arhiepiscopului zicând c\ din pizm\ [i f\r\ dreptate i-a desp\r]it de Biseric\. {i s-au sf\tuit s\ mearg\ la
arhiepiscopul Ierusalimului, s\ se jeluiasc\ [i s\-[i spun\
pricina [i acela îi va blagoslovi [i îi va împ\rt\[i iar\[i Bisericii. Deci, au mers la arhiepiscopul Ierusalimului [i au început a se jelui pentru strâmb\tatea ce le-a f\cut-o lor arhiepiscopul Alexandriei, de i-a desp\r]it de Biseric\, spunându-i [i pentru ce pricin\. Arhiepiscopul Ierusalimului auzind acestea, le-a zis: [i eu v\ despart! Ei, auzind aceasta,
s-au scârbit foarte [i sf\tuindu-se, au zis unul c\tre altul: s\
mergem, frate, la arhiepiscopul Antiohiei [i acela v\zând
scârba [i strâmb\tatea ce r\bd\m, nefiind vinova]i, î[i va
face mil\ [i ne va primi! A[a c\ au mers la arhiepiscopul
Antiohiei [i i-au spus plângerea [i pricina lor, iar arhiepiscopul auzind, le-a zis: [i eu v\ despart! Iar ei, în loc de
n\dejdea pe care o aveau, c\ îi va bucura acel arhiepiscop,
au auzit [i pe ceilal]i, zicând: [i eu v\ despart! Deci s-au
sf\tuit s\ mearg\ la Roma, la papa, zicând: s\ mergem noi,
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frate, la papa [i el ne va primi [i ne va izbândi. {i a[a au
plecat la Roma, la papa [i s-au jeluit [i au spus papei toat\
pricina lor [i cum to]i arhiepiscopii, nec\utându-le dreptatea [i nevinov\]ia, i-au desp\r]it de Sfânta Biseric\. Papa
auzind acestea, le-a zis lor: [i eu v\ despart! Auzind ei [i
de la papa acela[i cuvânt pe care l-au auzit de la ceilal]i
arhiepiscopi, se gândeau în sine, zicând: ce vom face, frate,
c\ ace[tia sunt to]i uni]i la un cuvânt, fiindc\ ei se adun\ la
soboare [i se sf\tuiesc [i se unesc s\ ]in\ to]i una [i s\ fie
într-un cuvânt! Iar noi frate, s\ mergem la Sfântul Epifanie, arhiepiscopul Ciprului [i s\ ne jeluim [i s\-i spunem
toat\ pricina noastr\. {i acela fiind om sfânt [i prooroc [i
cunosc\tor, ne va cunoa[te sup\rarea [i nevinov\]ia noastr\
[i scârba ce-o tragem f\r\ de dreptate [i ne va primi. Ie[ind
din cetatea Romei, au plecat la ostrovul Ciprului [i dac\ s-au
apropiat de cetatea unde era Sfântul Epifanie, Dumnezeu
i-a descoperit lui despre venirea celor doi c\lug\ri [i lucrul
[i pricina lor. Iar Sfântul Epifanie în[tiin]ându-se, îndat\ a
trimis un cleric al s\u în întâmpinarea lor s\ le spun\ ca în
cetatea lui s\ nu îndr\zneasc\ s\ intre, c\ci nu-i prime[te.
Ei auzind aceasta, s-au umilit cu inimile [i s-au smerit, vorbind unul c\tre altul: cu adev\rat, frate, noi am gre[it lui
Dumnezeu. Pentru ce umbl\m zbuciumându-ne, vrând ca
s\ ne îndrept\m? Fie [i cum socoteam noi, adic\ to]i, f\r\
dreptate [i f\r\ nici o vin\, unul dup\ altul ne-au desp\r]it
de Sfânta Biseric\. Iar acesta, la care înc\ nici n-am mers s\
ne jeluim [i s\ ne spunem pricina noastr\ [i nici nu ne-a
v\zut, fiind om sfânt [i prooroc cunosc\tor, Însu[i Dumnezeu i-a descoperit [i i-a ar\tat venirea [i gre[eala noastr\,
pentru care, iat\ c\ ne-a poruncit nici în cetate s\ nu intr\m. Pentru aceea, frate, în zadar ne ostenim umblând ca
s\ ne îndrept\m, c\ noi am gre[it lui Dumnezeu [i Dumnezeu i-a ar\tat gre[eala noastr\. {i a[a, nu numai c\ nici
fa]a nu ne prime[te s\ i-o vedem, ci nici în cetate nu ne
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prime[te. Deci, au început a se umili, a plânge [i a se
smeri, cunoscându-[i gre[eala [i p\catul. Iar v\z\torul de
inimi Dumnezeu, v\zându-i c\ [i-au cunoscut gre[eala [i
[i-au umilit inimile [i se smeresc, c\indu-se de p\catul s\vâr[it, i-a descoperit [i a ar\tat iar\[i pe dân[ii Sfântului
Epifanie, cum c\ [i-au cunoscut p\catul [i se smeresc, c\indu-se. I-a poruncit acestuia s\ trimit\ s\-i cheme [i s\-i primeasc\, c\ [i-au cunoscut gre[eala [i acum smerindu-se, se
c\iesc. A[a, Sfântul Epifanie a trimis dup\ dân[ii [i i-a
chemat la sine [i cu multe cuvinte de folos i-a înv\]at [i i-a
mângâiat primindu-i în Sfânta Biseric\ [i împ\rt\[indu-i
cu Sfintele Taine. {i a scris pentru dân[ii la arhiepiscopul
Alexandriei, zicând: prime[te frate, fiii t\i, c\ adev\rat acum
s-au smerit! A[a i-a trimis la locul lor.
Aceast\ povestire spunând-o b\trânul fratelui, i-a zis:
– Iat\, fiule, aceasta este cu adev\rat t\m\duirea sufletului, ca în toate lucrurile s\ ne smerim, def\imându-ne [i
oc\rându-ne, descoperindu-ne [i v\dindu-ne înaintea lui
Dumnezeu p\catele noastre iar nu ale fratelui nostru.
Auzind fratele, s-a umilit cu inima [i f\g\duindu-se c\
va face dup\ cuvântul b\trânului, s-a dus iar\[i cu smerenie la acel frate care avea scârb\ asupra lui, s\ se roage s\-l
ierte. B\tând la u[a chiliei, îndat\ a auzit acela [i i-a deschis. Dar mai înainte s\ se închine el [i s\-[i cear\ iertare
acela i s-a închinat lui cu smerenie, zicând:
– Iart\-m\, frate, c\ te-am scârbit!
{i a[a, cu dragoste [i din tot sufletul s\rutându-se unul
cu altul, s-a f\cut mare bucurie între dân[ii.
*
27) Erau doi fra]i c\lug\ri care de mult\ vreme tr\iau
în dragoste împreun\ la un loc. Iar vr\jma[ul diavol, zavistuindu-le traiul lor cel bun, a vrut s\-i despart\ pe unul de
cel\lalt. Deci, a f\cut între dân[ii pricin\ ca aceasta: fratele
cel mai mic a aprins lumânarea [i a pus-o la locul ei. Iar
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diavolul f\când pacoste, a doborât lumânarea [i s-a stins.
Fratele cel mare scârbindu-se de aceasta, l-a lovit cu mânie
pe fratele s\u peste obraz, iar el cu smerenie i s-a închinat
lui pân\ la p\mânt, zicând:
– Iart\-m\, frate, c\ te-am scârbit, ci a[teapt\ pu]in
pân\ o voi aprinde iar.
Dar puterea lui Dumnezeu l-a muncit pe acel diavol
pân\ ce s-a f\cut ziu\. Dac\ s-a f\cut ziu\, diavolul a mers
în capi[tea idoleasc\ [i se jeluia mai marelui s\u, spunându-i toat\ întâmplarea [i ce a f\cut celor c\lug\ri [i cum s-a
smerit c\lug\rul cel mic celui mai mare. Pentru aceast\
smerenie l-a muncit pe el puterea lui Dumnezeu pân\ la
ziu\. Acestea diavolul spunându-le [i jeluindu-se st\pânului s\u în capi[tea idoleasc\, iar slujitorul templului întâmplându-se în acel ceas acolo [i auzind cele ce se jeluia
acel drac, se mira de neputin]a lor [i umilindu-se la inim\,
a mers la o m\n\stire [i s-a f\cut c\lug\r iscusit [i smerit.
El spunea fra]ilor:
– Smerenia risipe[te puterea vr\jma[ului, c\ci eu am
auzit dracii gr\ind [i vorbind între dân[ii, cum c\ de vom
face oarecare tulburare [i gâlceav\ între c\lug\ri [i se va
întoarce unul dintr-în[ii [i smerindu-se se va închina fratelui s\u, atunci acela toat\ puterea noastr\ o risipe[te.
Aceasta auzind noi, fra]ilor, s\ ne silim s\ câ[tig\m smerenia, care risipe[te puterea diavolului. {i a[a Dumnezeul
p\cii va fi cu noi [i ne va feri de toate la]urile vr\jma[ului.
A C\ruia este slava în vecii vecilor. Amin.
*
28) Povestesc unii despre un b\trân oarecare c\ a petrecut [aptezeci de s\pt\mâni mâncând o dat\ în s\pt\mân\. Deci, se ruga lui Dumnezeu pentru un cuvânt din
Scriptur\ s\ i-l descopere [i nu-i descoperea lui Dumnezeu. Astfel, a zis în sine: de[i am f\cut atâta osteneal\, înc\
nimic n-am câ[tigat. Voi merge de acum la un frate [i-l voi
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întreba. {i dac\ a închis chilia, vrând s\ plece, a fost trimis
îngerul Domnului la dânsul, gr\ind:
– {aptezeci de s\pt\mâni ai postit [i nu s-a apropiat
rug\ciunea ta de Dumnezeu. Iar când te-ai smerit a ie[i la
fratele t\u, sunt trimis s\-]i vestesc ]ie cuvântul.
{i acestea spunându-i-le a plecat de la dânsul.
*
29) Zis-a un b\trân:
– Aceasta este vindecarea omului [i aceasta vrea Dumnezeu: s\-[i arunce omul gre[eala asupra sa înaintea lui
Dumnezeu.
*
30) A fost un episcop într-o cetate [i din lucrarea satanei a c\zut în curvie. F\cându-se adunare în biseric\
pentru slujb\ [i ne[tiind nimeni de p\catul lui, el singur a
m\rturisit înaintea norodului, zicând:
– Eu am c\zut în curvie.
{i a pus omoforul sau pe prestol, zicând:
– De acum nu v\ mai pot fi episcop.
{i a strigat tot norodul cu plângere, zicând:
– P\catul acesta asupra noastr\, numai r\mâi în episcopie.
Iar el a zis:
– De voi]i s\ r\mân în episcopie, face]i ceea ce v\ voi
zice.
{i poruncind s\ se închid\ u[ile bisericii, s-a aruncat
pe sine la o fereastr\ cu fa]a în jos [i a zis:
– Nu are parte de Dumnezeu cel ce ie[ind nu va c\lca
pe mine.
{i au f\cut dup\ cuvântul lui [i c\lcând peste el, ie[eau. {i când a ie[it cel de pe urm\, s-a f\cut glas din cer,
zicând:
– Pentru multa lui smerenie i-am iertat p\catul.
*
31) A zis un b\trân:
152

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– Cel ce are smerenie, smere[te pe draci, iar cel ce nu
are smerenie, este batjocorit de draci.
*
32) A zis iar\[i:
– Nu numai cu cuvintele s\ te smere[ti, ci [i cu mintea.
C\ci a te în\l]a în lucrurile cele dup\ voia lui Dumnezeu,
este cu neputin]\ f\r\ smerita cugetare.
*
33) C\tre un sihastru mare care a zis:
– De ce m\ lup]i a[a, satano?, i-a r\spuns satana, zicând:
– Tu e[ti cel ce m\ lup]i pe mine, prin smerita cugetare.
*
34) S-a întrebat un b\trân:
– Când dobânde[te sufletul smerenie?
{i [i-a r\spuns:
– Când se îngrije[te de r\ut\]ile sale.
*
35) A zis un b\trân:
– Precum p\mântul niciodat\ nu cade, a[a nici cel ce
se smere[te.
*
36) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Ce este sporirea omului c\tre Dumnezeu?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Sporirea omului este smerenia, c\ci pe cât se pogoar\ cineva în smerenie, pe atâta se înal]\ în sporire.
*
37) A zis un b\trân:
– Dac\, smerindu-te, vei zice cuiva: „iart\-m\”, îi arzi
pe draci.
*
38) Un frate era la Chilii [i la atâta smerenie a ajuns,
încât acesta se ruga totdeauna:
– Doamne, trimite-mi tr\znet, c\ci fiind s\n\tos nu Te
ascult.
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Pentru r\bdare
1) Întrebat-a un frate pe un p\rinte iscusit, zicând:
– Rogu-te, p\rinte, spune-mi, care fapt\ este mai folositoare [i mai odihnitoare omului?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Fiule, fapta cea mai folositoare [i mai odihnitoare omului este aceasta: unirea voii omului cu voia lui Dumnezeu.
Zis-a fratele:
– Spune-mi, p\rinte, în ce chip [i cum este aceast\ unire
a voii omului cu voia lui Dumnezeu?
Zis-a lui b\trânul:
– Fiule, unirea voii omului cu voia lui Dumnezeu este
aceasta [i în acest chip: Doamne, iat\ de acum înainte îmi
unesc toat\ voia mea cu a Ta, ca de acum înainte s\ nu se
mai împotriveasc\, nici s\ mai b\nuiasc\ voia mea voii
Tale, ci orice va vrea [i va fi iubit voii Tale, aceea va vrea [i
va iubi voia mea. De va vrea [i va fi pl\cut voii Tale s\ numi vin\ mie scârbe [i sup\r\ri [i neajunsuri, sau boal\
trupului meu, sau orice alte primejdii, sau pedeaps\, acelea le va vrea [i vor fi pl\cute [i bineprimite [i voii mele.
A[i[derea, de va vrea [i va fi primit [i bine pl\cut voii Tale
[i se va porni un frate oarecare asupra mea cu mare ocar\
[i sudalm\ [i def\imare pân\ [i cu b\taie, acestea vor fi
pl\cute [i bine primite [i voii mele. Toate care vor fi primite, pl\cute [i iubite voii Tale, acelea vor fi pl\cute, iubite
[i primite [i voii mele [i de acum înainte voia mea din voia
Ta nu va ie[i, nici nu se va desp\r]i, [tiind c\ voia Ta este
totdeauna spre binele [i folosul meu [i f\r\ de voia Ta nimic nu se lucreaz\, nici nu se face în lume. De mi-a f\cut
mie cineva vreo scârb\ sau sup\rare, voia Ta a[a a vrut [i
154

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

voia mea a[a voie[te. Iat\, fiule, ]i-am spus care fapt\ e mai
folositoare [i mai odihnitoare omului [i ]i-am ar\tat în ce
chip este unirea voii omului cu voia lui Dumnezeu. Deci,
mergi [i f\ a[a [i vei fi pururea odihnit [i te vei mântui!
*
2) Un frate l-a întrebat pe un p\rinte oarecare, zicând:
– Dac\ se va întâmpla s\ se porneasc\ un frate asupra
mea cu mânie sau cu mândrie [i va începe înaintea oamenilor a m\ oc\ri, a m\ def\ima [i a m\ batjocori, spune-mi,
p\rinte, ce voi face atunci, ca s\ nu mi se tulbure inima asupra acelui frate, auzind eu atâta ocar\, def\imare [i batjocur\ înaintea atâtor oameni cinsti]i?
R\spuns-a b\trânul:
– La o întâmplare ca aceasta ne-a l\sat nou\ chip de
mare folos, fericitul David, împ\ratul Ierusalimului, când
se ridicase asupra lui cu mare putere Abesalom, feciorul lui
[i alerga dup\ el, s\-l ajung\ [i s\-l omoare [i s\-i ia împ\r\]ia. {i fugind el [i o[tenii [i slujitorii casei lui, mergea pe
sub un deal. Iar un om oarecare, ce se chema {imei, a început s\ strige în gura mare din acel deal, s\-l oc\rasc\ [i
s\-l defaime pe împ\rat în auzul lui [i al tuturor slugilor
lui. Înc\ [i cu pietre arunca din deal asupra împ\ratului.
Iar o[tenii [i slujitorii care erau cu împ\ratul, nemaiputând
suferi ocara [i batjocura acelui om f\r\ de omenie, au gr\it
împ\ratului, zicând: împ\rate, pentru ce taci? Porunce[te
s\ t\iem capul acelui câine r\u, c\ nu mai putem suferi oc\ri
[i batjocur\ ca acestea asupra st\pânului nostru, de la un
câine ca acela! Zis-a lor împ\ratul: nu, niciun r\u s\ nu-i
face]i, c\ Dumnezeu îi porunce[te s\ m\ oc\rasc\ [i s\ m\
blesteme [i s\ îmi zic\ acele cuvinte. Deci [i tu, fiule, când
se va porni un frate cu mândrie sau cu mânie asupra ta [i
te va oc\rî [i te va batjocori înaintea oamenilor, atunci socote[te [i zi în gândul t\u a[a: acestui frate, Dumnezeu îi
porunce[te s\-mi zic\ mie aceste cuvinte. {i acestea zicând
în gândul t\u, îndat\ se va limpezi [i se va lini[ti tulburarea
inimii tale. A[a f\, fiule [i vei fi lini[tit.
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*
3) Zis-a un p\rinte oarecare:
– Stejarul de nu va fi cl\tinat de vânturi, nici nu va cre[te,
nici r\d\cin\ nu va slobozi. A[a [i c\lug\rul, de nu va
p\timi [i nu va r\bda, nu poate s\ fie osta[ al lui Hristos.
*
4) Zis-a un p\rinte:
– Fiilor, pentru aceasta nu sporim în fapte bune nici nu
cunoa[tem m\sura noastr\, pentru c\ nu avem r\bdare în
lucrurile pe care le începem. Noi f\r\ osteneal\ voim s\
câ[tig\m bun\t\]ile, umbl\m din loc în loc vrând s\ afl\m
loc de odihn\ unde nu este diavol, c\ci c\lug\rul care se
sile[te [i se ostene[te câteva zile, apoi se trând\ve[te [i sl\be[te [i iar se sile[te [i iar se leneve[te. Unul ca acesta nu
spore[te nimic, nici r\bdare nu poate s\ câ[tige.
*
5) Un frate oarecare, dac\ a venit ziua începerii Sfântului [i Marelui Post, a pus în sine hot\râre [i f\g\duin]\
înaintea lui Dumnezeu, c\ nu va ie[i din chilia lui afar\
pân\ în ziua Sfintelor Pa[ti. {i a[a [i-a g\tit în chilia sa
toate cele ce-i trebuiau lui în timpul postului pân\ la Pa[ti.
{i s-a închis tare ca s\ nu poat\ intra nimeni la dânsul. Iar
vr\jma[ul diavol, neputând r\bda hot\rârea [i f\g\duin]a
acelui frate [i începerea cea bun\ [i silin]a lui, a vrut s\-l
sminteasc\ din hot\târea sa, s\-l scoat\ afar\ din chilie [i
s\-[i calce f\g\duin]a pe care a f\cut-o înaintea lui Dumnezeu. {i a[a i-a umplut chilia cu p\duchi de lemn puturo[i, atât de mul]i, încât nu era nic\ieri loc în chilie, cât ai
pune vârful degetului unde s\ nu fie p\duchi. Peste tot era
plin [i nu se vedeau pere]ii chiliei, nici podelele, nici pâinea, nici apa [i toate vasele erau pline. Iar el v\zând atâta
urâciune [i groz\vie [i o pedeaps\ ca aceea în chilie, se mira
foarte. {i a cunoscut c\ este ispit\ diavoleasc\, dar r\bda
mereu viteje[te [i se înt\rea, zicând în cugetul s\u: m\car
de m\ va pedepsi Dumnezeu pân\ la moarte, dar eu din
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chilie afar\ pân\ în ziua Pa[tilor nu voi ie[i. Dup\ cum am
f\g\duit lui Dumnezeu, a[a voi face. Iar Dumnezeu v\zând b\rb\teasca lui r\bdare, când a fost în Duminica a
treia a Sfântului Post, a poruncit furnicilor s\ intre în chilia
lui, s\-i scoat\ to]i p\duchii din chilie. {i a[a au venit [i au
intrat în chilia lui o mul]ime de furnici, ca la un r\zboi cu
mare vitejie [i cu mânie asupra p\duchilor de lemn. {i au
acoperit mul]imea furnicilor to]i p\duchii. Fratele stând,
c\uta [i se minuna de un lucru ca acesta, c\ fiecare furnic\
ie[ea din chilie pe ferestre, pe unde intrase, tr\gând câte un
p\duche de lemn afar\. {i a[a, într-un ceas i-au scos [i i-au
cur\]it pe to]i din chilie. Pentru aceea, fra]ilor, bun\ este r\bdarea în ispite, pentru c\ cei ce rabd\ cu mul]umire, ajung
la bun sfâr[it.
*
6) Odat\, a venit un om la Schit, având sup\rare de
duh necurat. Petrecând el mult\ vreme la Schit, n-a sim]it
nici un folos sau u[urare. Iar unui p\rinte oarecare f\cându-i-se mil\, a f\cut rug\ciune c\tre Dumnezeu pentru
dânsul [i l-a însemnat pe fa]\ cu semnul Cinstitei Cruci.
Iar dracul fiind strâmtorat [i nec\jit de acel p\rinte, i-a
gr\it, zicând:
– M\ gone[ti pe mine din acest om, dar s\ [tii c\ dac\
m\ gone[ti, la tine voi veni.
Zis-a lui acest p\rinte:
– Vino la mine, c\ eu cu bucurie te voi primi.
{i a[a ie[ind necuratul duh din acel om, a mers [i s-a
lipit de p\rintele. {i îndat\ a început a-l îngreuia [i a-l
nec\ji [i a[a, doisprezece ani l-a nec\jit cu fel de fel de ispite. Iar b\trânul r\bda [i se ruga lui Dumnezeu cu priveghere [i cu mult post, muncind duhul care petrecea cu
dânsul. Mâncarea lui era în toate zilele numai câte doisprezece sâmburi de finici. Dup\ doisprezece ani nemaiputând
necuratul duh s\-l sufere pe c\lug\r, l-a p\r\sit [i a fugit de
la dânsul. Iar b\trânul v\zând dracul c\ a fugit, i-a zis:
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– Pentru ce m\ p\r\se[ti [i fugi de la mine? Mai întoarce-te [i mai petreci cu mine!
Zis-a lui dracul:
– Dumnezeu s\ te pedepseasc\ c\lug\re, c\ numai Acela
va putea s\ te biruie!
{i acestea zicând, s-a dus cu ru[ine.
*
7) Zis-a un p\rinte oarecare:
– Ceara de nu se va înfierbânta în foc, s\ se moaie, nu
se va putea tip\ri pecetea ce vei pune peste dânsa. A[a [i
omul, de nu va fi muiat de fierbin]eala focului scârbelor,
bolilor, ostenelilor, suferin]elor [i a ispitelor, nu se poate
tip\ri într-însul pecetea Sfântului Duh. C\ pentru aceasta
zice Domnul Sfântului Apostol Pavel: ajung\-]i darul Meu,
c\ puterea Mea întru neputin]e se s\vâr[e[te. {i însu[i
Pavel zice: cu dulcea]\ este mie a m\ l\uda pentru neputin]ele mele, ca s\ se s\l\[luiasc\ în mine puterea lui Hristos.
A[a [i tu, fiule, dup\ putin]a ta rabd\ pentru Domnul cu
mul]umire scârbele, necazurile, chinurile, bolile [i ispitele
ce-]i vor veni dup\ voia lui Dumnezeu pentru folosul t\u;
c\ numai prin r\bdarea scârbelor cu mul]umire va intra
omul în Împ\r\]ia lui Dumnezeu, precum Însu[i Domnul
zice: cu multe scârbe se cade a intra în Împ\r\]ia cerurilor.
*
8) Un frate l-a întrebat pe un p\rinte iscusit în în]elegerea Sfintelor Scripturi:
– Ce este, p\rinte, c\ toate scrierile Sfin]ilor P\rin]i înva]\ [i m\rturisesc c\ necazurile [i ispitele sunt darurile
cele mai mari [i mai cinstite [i mai iubite lui Dumnezeu? {i
c\ primirea necazurilor cu bucurie [i r\bdarea lor cu mul]umire, este fapta cea mai iubit\ [i mai pl\cut\ lui Dumnezeu de la fiii oamenilor [i mai folositoare omului decât
toate celelalte bun\t\]i. Deci, acestea fiind darurile lui Dumnezeu cele mai mari, mai iubite [i mai folositoare omului decât
toate celelalte bun\t\]i, pentru ce nu le primesc oamenii cu
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bucurie [i nu le rabd\ cu mul]umire? Ci de se întâmpl\ [i
vine cuiva cu vrerea lui Dumnezeu, vreo greutate oarecare, sau boal\ trupeasc\, el îndat\ tânje[te [i se mâhne[te
[i nu este bucuros omul în toat\ via]a lui s\ aib\ scârbe [i
sup\rare [i ispit\ sau boal\ trupeasc\ în lumea aceasta?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Aceasta, fiule, este din neadev\rata [i neîntreaga [i
necurata credin]\ pe care o au oamenii c\tre Dumnezeu. C\ci
tot cre[tinul [i mai ales c\lug\rul, care nu prime[te cu bucurie [i nu rabd\ cu mul]umire ispitele [i scârbele ori în ce
chip, acela s\ se [tie c\ nu are credin]a cea adev\rat\ [i întreag\ în Hristos Dumnezeu, ci credin]a lui este necurat\,
amestecat\ cu necredin]\ [i cre[tin\tatea lui este amestecat\ cu p\gân\tate [i unuia ca acela s\ nu i se par\ c\ va
câ[tiga vreun dar de la Dumnezeu, pentru c\ darurile lui
Dumnezeu prin primirea [i r\bdarea scârbelor se câ[tig\,
precum Însu[i Dumnezeu zice: prin r\bdarea voastr\ v\
ve]i câ[tiga sufletele voastre. Iar cre[tinul, mai ales c\lug\rul, care are adev\rat\, întreag\, curat\ [i bun\ credin]\
c\tre Dumnezeu, acela cu mare bucurie prime[te [i cu mare
mul]umire rabd\ ispitele [i scârbele ce-i vin dup\ voia [i
slobozirea lui Dumnezeu, [tiind [i crezând c\ ele sunt cununile [i toat\ cinstea vie]ii ve[nice.
Zis-a lui fratele:
– Adev\rat, a[a este p\rinte, foarte mult m-am folosit
de cinstitele tale cuvinte.
*
9) Zis-a un p\rinte:
– De-]i va trimite Dumnezeu vreo boal\ a trupului, s\
nu cumva s\ te mâhne[ti sau s\ te scârbe[ti, ca unul din cei
necredincio[i, de vreme ce St\pânul [i F\c\torul t\u vrea
s\-]i l\mureasc\ [i s\-]i cur\]easc\ sufletul cu boala [i pedeapsa trupului, ca un pururea purt\tor de grij\ ce este
pentru via]a [i mântuirea ta. Tu, f\ptur\ fiind, pentru ce s\
te mâhne[ti [i s\ te scârbe[ti asupra F\c\torului t\u, Care
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te-a f\cut din nefiin]\ întru fiin]\ [i dintru ce nu erai întru
ceea ce e[ti? Acela, v\zându-]i [i cunoscându-]i stric\ciunea
[i boln\virea sufletului, pe care ai câ[tigat-o prin p\catele
trupului t\u, vrea iar\[i s\ o l\mureasc\ [i s\ o t\m\duiasc\ prin boala [i pedeapsa trupului t\u, precum Însu[i
[tie cum [i ce s\ fac\. Iar tu, frate, cu tot sufletul [i voin]a,
prime[te toate întocmai, cele ce î]i vin ]ie dup\ voia Lui,
cele iu]i [i amare ca [i cele dulci, c\ci toate sunt bune [i
folositoare care î]i vin cu voia lui Dumnezeu. Mul]ume[te
bunei Lui voin]e [i te roag\ Lui s\-]i dea r\bdare pân\ la
sfâr[it. A[a f\, frate, [i te vei mântui.
*
10) Un b\trân oarecare avea un ucenic iscusit [i foarte
în]elept. Iar odat\ mâniindu-se pe el, l-a gonit de la sine.
Acela fiind gonit [i ie[ind din ograda [i chilia b\trânului
s\u, [edea afar\, r\bdând b\rb\te[te. Dup\ aceea, ie[ind
b\trânul afar\ din chilie [i v\zându-l pe dânsul [ezând [i
plângând, s-a umilit cu inima [i s-a bucurat foarte de acesta,
c\ci el socotea c\ dac\ l-a gonit se va fi dus [i de aceea nu
mai avea n\dejde s\-l mai vad\ vreodat\, [tiind c\ f\r\
nici o vin\, cu mânia sa, l-a gonit [i-i p\rea foarte r\u de el.
Iar dac\ l-a v\zut, de bucurie i s-a închinat pân\ la p\mânt, zicând:
– O, slug\ bun\ [i ucenice al lui Hristos, iat\, smerenia
[i r\bdarea ta a biruit mânia, iu]imea [i neputin]a mea! Mergi,
frate, în chilie [i de acum înainte, tu s\-mi fii mie b\trân [i
eu voi fi ]ie ucenic, de vreme ce tu cu smerenia [i r\bdarea
ta ai întrecut b\trâne]ile mele.
*
11) Zis-a un p\rinte oarecare:
– Când vei vedea înt\râtarea, tulburarea [i venirea p\gânilor asupra cre[tinilor, atunci fugi [i tu [i te ascunde,
pe cât vei putea, dar s\ nu te dai pe tine în mâinile p\gânilor prigonitori, p\rându-]i c\ mare lucru vei face de te
vei da singur în mâinile lor. C\ Dumnezeu nu voie[te cele
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ce sunt mai presus de putin]\, de[i Sfin]ii mucenici singuri, de bun\ voia lor s-au dus [i s-au dat în mâinile
prigonitorilor, dar prin oarecare descoperire dumnezeiasc\ f\ceau aceasta. Iar tu, când ]i se va întâmpla f\r\ de
voia ta s\ cazi cumva în mâinile p\gânilor prigonitori, cu bun\
n\dejdea lui Hristos s\ rabzi viteje[te toate ispitele [i muncile ce ]i se vor întâmpla, pân\ la moarte. Iar cel ce nu fuge
de ispite, ci se d\ singur de bun\ voia sa într-însele, acela s\
piar\ într-însele, c\ noi avem porunca s\ ne p\zim de ispite pe cât vom putea [i s\ ne rug\m pururea lui Dumnezeu, zicând: Doamne, nu ne duce pe noi întru ispite!
*
12) A fost întrebat un b\trân de c\tre un frate, care
zicea:
– Pentru ce m\ trând\vesc în chilia mea, [ezând?
{i a r\spuns:
– Pentru c\ înc\ nu ai v\zut nici odihna aceea care se
n\d\jduie[te, nici munca aceea care va s\ fie. C\ de le-ai fi
v\zut, chiar de ar fi fost chilia ta plin\ cu viermi, încât s\ fii înfundat într-în[ii pân\ în gât, ai fi r\bdat f\r\ a te trând\vi.
*
13) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Gândurile mele se r\spândesc [i eu m\ nec\jesc.
R\spuns-a lui b\trânul:
– Tu [ezi în chilia ta [i ele iar\[i vin. C\ precum o
m\g\ri]\ de va fi legat\, iar mânzul ei fiind slobod va
alerga încoace [i încolo [i oriunde se va duce, iar\[i la mam\
se va întoarce, a[a [i gândurile celui ce rabd\ pentru Dumnezeu în chilia sa, de[i pu]in se vor r\spândi, iar\[i se
întorc la el.
*
14) Povestit-a unul din p\rin]i, zicând:
– Fiind eu în Exorinho, au venit fra]i s\raci acolo sâmb\t\ seara, s\ ia milostenie [i când dormeam noi, unul
dintr-în[ii având numai o rogojin\ din care jum\tate era
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pe deasupra lui [i jum\tate dedesubt, înghe]a de frig, c\ci
era ger mult. Deci eu ie[ind pentru trebuin]a udului, l-am
auzit când se chinuia [i tremura de frig, cum se mângâia
pe sine [i zicând lui Dumnezeu: mul]umesc, }ie, Doamne,
pentru toate bun\t\]ile Tale pe care le faci cu mine, c\ci
câ]i sunt acum în fiare, iar al]ii cu picioarele b\gate în butuc
[i nici udul lor nu pot s\ [i-l fac\, iar eu ca un împ\rat îmi
întind picioarele. Eu auzindu-l, am povestit acestea fra]ilor
spre zidirea [i folosul lor.
*
15) Un frate fiind în pustie [i lini[tindu-se în chilie, era
luptat de trând\vie ca s\ ias\ din chilie [i zicea:
– Pentru ce te trând\ve[ti, tic\loase [i cau]i s\ ie[i din
chilie? Au nu-]i este ]ie de ajuns aceasta, de[i nici un lucru
bun nu faci? Pe nimeni nu sminte[ti [i nu nec\je[ti, [i nici
tu singur nu te sminte[ti [i te nec\je[ti de cineva. Cunoa[te
de câte rele te-a izb\vit Domnul. Nu gr\ie[ti cuvinte de[arte,
nu auzi cele ce nu sunt de folos, nu vezi cele ce te vat\m\.
Numai un r\zboi ai, al trând\viei [i puternic este Dumnezeu ca [i pe acesta s\ îl strice, dac\, cu smerenie [i cu zdrobire de inim\ neîncetat vei c\dea la El [i vei chema ajutorul
Lui. Î]i cunoa[te Dumnezeu [i neputin]a ta cea întru toate
[i nu sloboade asupra ta s\ te ispite[ti mai presus de ceea
ce po]i.
Acestea [i altele ca acestea zicând fratele c\tre sine,
mult\ mângâiere primea prin darul lui Dumnezeu. Aceast\
înv\]\tur\ o avea el de la Sfin]ii P\rin]i care îmb\trâniser\
în pustie [i din nevoin]\ se îmbog\]iser\ cu mare apropiere c\tre Dumnezeu.
*
16) A fost întrebat un b\trân:
– Pentru ce niciodat\ nu te-ai trând\vit?
{i a r\spuns:
– Pentru c\ în fiecare zi a[tept s\ mor.
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*
17) Se povestea despre episcopul Oxirinhului, anume
Apfi, c\ atunci când era în pustie, multe nevoin]e [i grele
p\timiri f\cea, iar dup\ ce s-a f\cut episcop a voit s\ fac\
acelea[i nevoin]e [i grea p\timire [i în lume, dar nu a putut.
De aceea s-a aruncat înaintea lui Dumnezeu, zicând:
– Nu cumva pentru episcopie s-a dep\rtat de la mine
darul?
{i i s-a descoperit cum c\ nu s-a dep\rtat, ci c\ era acolo
pustie [i nelocuind vreun om, Dumnezeu îl ajuta; iar aici
este lume [i oamenii îl ajut\.
*
18) Pe un frate l-a mu[cat odat\ un [arpe [i a intrat
într-o cetate ca s\ caute s\ se vindece. Iar o femeie evlavioas\ [i tem\toare de Dumnezeu l-a primit [i îl îngrijea.
Deci dup\ ce a sim]it pu]in\ u[urare, a început diavolul
s\-i semene gânduri rele spre ea, iar aceea venind s\-l trateze, fratele a apucat-o de mân\. Ea, pricepând r\zboiul
vr\jma[ului, i-a zis lui:
– Nu a[a, p\rinte, ai pe Hristos, e[ti îmbr\cat întru Hristos, e[ti îmbr\cat în chip îngeresc. Adu-]i deci aminte de
scârba [i de c\in]a pe care o s-o ai mult\ vreme [ezând în
chilie! Adu-]i aminte de suspinurile [i lacrimile pe care o
s\ le ver[i mult\ vreme [i de alt\ rea p\timire, pe care o s-o p\time[ti pentru pu]in\ [i rea dulcea]\.
Iar el auzind acestea de la acea în]eleapt\ femeie, s-a ru[inat [i nici la fa]a ei nu putea s\ caute [i de aceea voia s\
fug\. Dar ea, luându-l cu milostivirea lui Hristos, i-a zis:
– Nu te ru[ina [i nu te duce, nevindecându-te înc\ des\vâr[it, ci mai a[teapt\ pu]in c\ mai ai trebuin]\ ca s\ te
cau]i, iar gândurile acelea nu au fost ale sufletului t\u cel
curat, ci de la vr\jma[ul diavol.
{i a[a, înduplecându-l s\ mai a[tepte pu]in [i vindecându-l, l-a slobozit cu merinde, în pace.
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Pentru dragoste
1) Un b\trân s-a boln\vit la Schit [i poftea s\ m\nânce
pâine proasp\t\. Auzindu-l unul din fra]ii cei nevoitori, a
luat cojocul [i în el pâini uscate [i s-a dus în Egipt. {i schimbând pâinile, le-a dus b\trânului. V\zându-le ei calde s-au
minunat. B\trânul îns\ nu voia s\ guste, zicând c\ sângele
fratelui lui este. {i l-au rugat b\trânii zicând:
– Pentru Domnul m\nânc\, s\ nu se fac\ jertfa Domnului de[art\!
{i fiind rugat, a mâncat.
*
2) Un pustnic aflând un om îndr\cit [i care nu putea s\
posteasc\, s-a rugat lui Dumnezeu s\ se mute la dânsul
dracul [i acela s\ se slobozeasc\. L-a ascultat deci Dumnezeu
[i a intrat dracul în pustnic, dep\rtându-se de la omul
acela. Iar pustnicul fiind îngreuiat de drac, r\bda nevoindu-se în post [i rug\ciune. Dup\ pu]ine zile, pentru dragostea lui mai mult, a gonit Dumnezeu [i de la dânsul dracul.
*
3) Un monah avea sub ascultare un alt monah, care era
într-o chilie departe cu zece mile. Deci, i-a zis lui gândul:
– Cheam\-l pe fratele s\ vin\ s\ ia pâinea.
{i iar\[i a socotit:
– De ce pentru pâine s\ sup\r eu pe fratele s\ vin\ zece
mile? Mai vârtos s\ o duc eu.
{i luând-o, a plecat la el, dar mergând, s-a lovit cu piciorul de o piatr\ [i r\nindu-i-se degetul, curgea sânge mult.
De durere a început s\ plâng\. Atunci îndat\ a venit la el
îngerul, zicând:
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– De ce plângi?
Iar el ar\tându-i rana, a zis:
– Pentru aceasta plâng.
Zis-a îngerul:
– Nu plânge pentru aceasta, c\ pa[ii t\i pe care îi faci,
pentru Domnul se num\r\ [i spre marea r\spl\tire înaintea fe]ei lui Dumnezeu se v\d.
Atunci mul]umind pustnicul lui Dumnezeu, c\l\torea
bucurându-se. {i venind la fratele, i-a adus pâinile [i i-a
povestit lui iubirea de oameni a lui Dumnezeu [i dându-i
pâinea, s-a întors.
A doua zi, luând iar\[i pâine, a plecat la alt monah s\
o duc\. {i s-a întâmplat de venea [i acela la el [i s-au întâlnit pe cale amândoi. Astfel, a zis cel ce mergea, c\tre cel
ce venea:
– O comoar\ avem [i ai c\utat s\ mi-o furi?
{i el a zis lui:
– Au doar\ u[a cea strâmt\ numai pe tine te încape?
Las\-ne [i pe noi s\ venim împreun\ cu tine.
{i îndat\ vorbind ei, li s-a ar\tat îngerul Domnului [i
le-a zis:
– Prigonirea aceasta a voastr\ s-a suit la Dumnezeu ca
un miros de bun\ mireasm\!
*
4) Zis-a un b\trân oarecare:
– Mai mare dragoste decât aceasta nu este, a-[i pune
cineva via]a pentru fratele s\u. Iar cel ce aude de la cineva
din fra]i cuvinte de ocar\ asupra lui [i ar putea s\-i zic\ [i
el a[a [i nu-i zice, ci se sile[te s\-i rabde viteje[te [i s\ nu-i
r\spl\teasc\ r\ul cu r\u, unul ca acela î[i pune sufletul [i
via]a pentru fratele s\u.
*
5) Un frate l-a întrebat pe un b\trân oarecare, zicând:
– P\rinte, sunt doi fra]i [i unul dintr-în[ii [ade cu t\cere
în chilia sa [i poste[te cu mare înfrânare toat\ s\pt\mâna
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[i mult lucru lucreaz\ în toate zilele. Cel\lalt sluje[te bolnavilor în bolni]\ cu osârdie [i silin]\. Deci, al c\rui lucru
dintre ace[ti doi fra]i este mai iubit [i mai primit de Dumnezeu?
R\spuns-a b\trânul:
– Cel ce [ade cu t\cere în chilia lui [i mult\ rug\ciune
face [i poste[te [ase zile, dar nu are dragoste [i milostenie
c\tre fra]i, [i de s-ar spânzura de n\rile lui, nu poate s\ fie
asemenea celui ce sluje[te bolnavilor.
*
6) Un frate l-a întrebat pe un p\rinte oarecare, zicând:
– Pentru ce, p\rinte, acum fra]ii care se ostenesc prin
pustie [i prin m\n\stiri, nu pot câ[tiga darurile lui Dumnezeu precum câ[tigau p\rin]ii cei de demult?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Fiule, p\rin]ii cei de demult aveau dragostea fr\]easc\ cea des\vâr[it\ [i fiecare ridica în sus, spre cer, pe
fratele s\u. Acum, fiindc\ s-a stins dragostea între preo]i fiecare îl trage în jos pe fratele s\u, [i pentru aceea nu câ[tig\
fra]ii no[tri darul lui Dumnezeu, ca p\rin]ii cei de demult.
*
7) Zis-a un b\trân oarecare:
– P\rin]ii no[tri cei de demult aveau obiceiul ca cei
care erau mai b\trâni s\ cerceteze pururea pe cei mai
tineri; mergeau la chilia lor [i luau seama cum petrec la
chilii, cu ce se îndeletnicesc [i cum î[i p\zesc pravila, rug\ciunea [i datoria lor. {i luau seama, dac\ nu cumva au oarecare mândrie [i p\rere întru ei, p\rându-li-se c\ fac lucruri
bune [i pl\cute lui Dumnezeu, prin care se socotesc a fi
vrednici de toat\ sfin]enia [i darurile lui Dumnezeu. Sau
dac\ nu cumva li se arat\ lor ceva vedenie [i n\luciri de[arte în visuri sau aievea [i p\rându-li-se lor c\ sunt lucruri dumnezeie[ti [i îngere[ti, se încred acelora, [i se biruiesc de trând\vie [i lenevie [i nu-[i p\zesc rânduiala dup\
datoria lor: pravila, rug\ciunea, lucrul mâinilor. Sau de sunt
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cumva surpa]i de gânduri rele [i necuvioase, sau de spurcata poft\ [i r\zboiul desfrân\rii. Pentru acestea, p\rin]ii
cei mai b\trâni pururea cercetau [i ispiteau pe fra]ii cei
mai tineri [i-i înv\]au din Sfintele [i dumnezeie[tile Scripturi [i-i înt\reau spre buna nevoin]\. Fra]ii cei mai tineri
mergeau adesea la p\rin]ii cei mai b\trâni cu cuvioas\ smerenie [i plec\ciune [i-[i ar\tau patimile, gândurile [i cugetele lor [i-i întrebau, ce se cade a face ca s\ fie pl\cu]i lui
Dumnezeu [i s\-[i mântuiasc\ sufletele. Iar Domnul, v\zând
cuvioasa smerenie [i plec\ciune ale celor tineri c\tre cei
b\trâni [i dragostea celor b\trâni c\tre cei tineri, le da lor
îndestulat darul S\u în inimile lor [i cuvântul S\u în gândurile b\trânilor. Când mergeau fra]ii cei mai tineri la
p\rin]ii cei mai b\trâni, cu smerenie [i plec\ciune se jeluiau de neputin]ele [i patimile [i sup\r\rile lor [i-i întrebau ce vor face pentru folosul [i mântuirea sufletului lor.
Atunci, b\trânii deschizându-[i gurile, le da Dumnezeu cuvânt [i îndat\ [tiau ce vor zice [i ce vor r\spunde fra]ilor
celor ce îi întrebau, ca s\-i foloseasc\ [i îndat\ îi foloseau.
{i de era fratele cât de c\zut [i dezn\d\jduit, dac\ mergea
la vreun p\rinte [i îi spunea c\derea [i scârba sa, b\trânul
îndat\ îl ridica [i îl mângâia. {i a[a, unii pe al]ii se înt\reau, se îmb\rb\tau [i se îndemnau spre nevoin]a mântuirii.
Iar acum a început s\ se sting\ [i s\ se r\ceasc\ dragostea
dintre fra]i, c\ci p\rin]ii cei mai b\trâni n-au p\rinteasc\
iubire c\tre fra]ii cei mai tineri, nici purtare de grij\ pentru
cercetarea, înv\]\tura, îndemnarea [i mântuirea lor, ci fiecare numai pentru sine se îngrije[te, iar pentru pov\]uirea
[i îndreptarea fratelui s\u nici nu gânde[te. Fra]ii cei mai
tineri n-au cuvioas\ smerenie [i plec\ciune c\tre p\rin]ii
cei mai b\trâni, nici nu merg la dân[ii s\-[i arate lor patimile, neputin]ele [i sup\r\rile [i s\-i întrebe cuvânt de folosul mântuirii, ci fiecare se socote[te pe sine a fi îndestulat
cu [tiin]a, priceperea [i în]elepciunea sa. Pentru aceea, Dumnezeu v\zând atâta mândrie, neiubire [i neb\gare de seam\
între fra]i, a început a ridica [i a lua darul S\u dintre fra]i
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[i cuvântul S\u cel de înv\]\tur\ folositoare din gurile b\trânilor, atât de mult, încât de ar [i merge cineva la vreun
cuvânt pentru folosul mântuirii, el nu [tie ce s\ r\spund\
ca s\-l foloseasc\ pe fratele. Cuvântul lui Dumnezeu s-a
luat din gura b\trânilor. {i a[a, fra]ilor, cei ce voi]i s\ v\ folosi]i [i s\ v\ mântui]i sufletele cu acest p\rintesc [i smerit
cin c\lug\resc, pe care l-a]i iubit [i l-a]i primit [i în care va]i îmbr\cat, de[tepta]i-v\ [i lua]i seama, cerca]i-v\ pururea
[i v\ ispiti]i [i vede]i, oare merge]i pe urmele [i calea fra]ilor prea cuvio[ilor p\rin]ilor no[tri celor mai dinainte, al
c\ror cin [i orânduial\ a]i primit, sau pe alt drum, într-alt\
parte r\t\ci]i [i merge]i? {i cunoscând fiecare r\t\cirea sa
din urm\ [i calea prea cuvio[ilor p\rin]i, îndat\ s\ v\ întoarce]i la calea [i obiceiurile prea cuvio[ilor [i ferici]ilor p\rin]i. {i a[a, Dumnezeu iar\[i v\ va da îndestulat darul
S\u în inimile voastre [i cuvântul S\u în gurile b\trânilor
vo[tri, asemenea p\rin]ilor no[tri celor dinainte. {i v\ ve]i
înv\]a [i v\ ve]i îndrepta, pov\]uindu-v\ [i folosindu-v\
unul pe altul [i v\ ve]i mântui to]i silnici; unul din voi nu
va pieri. Iar de nu ve]i urma prea cuvio[ilor p\rin]i celor
mai dinainte [i nu ve]i p\zi obiceiurile, rânduiala [i înv\]\turile lor, s\ [ti]i c\ în zadar a]i primit [i purta]i cinul [i orânduiala c\lug\reasc\ [i tr\i]i prin m\n\stiri [i prin pustii,
neavând r\bdare, smerenie [i dragoste fr\]easc\, în zadar
este t\cerea voastr\ [i pravila [i citirea voastr\ cea mult\,
în care v\ n\d\jdui]i [i v\ pare c\ v\ va mântui, în zadar este
rug\ciunea voastr\ cea întru mult\ vorb\ [i postul [i înfrânarea voastr\. Acestea nimic nu v\ vor folosi vou\, c\ci cu
toate acestea, în pieirea ve[nic\ ve]i merge de nu ve]i urma
sfin]ilor p\rin]i [i obiceiurilor [i orânduielilor lor cu r\bdare, smerenie [i dragoste fr\]easc\. S\ [ti]i, c\ alt drum [i
alt chip nu este c\lug\rului, decât numai drumul sfin]ilor
prea cuvio[ilor p\rin]i al c\ror chip [i cin îl purta]i.
*
8) Un frate oarecare l-a întrebat pe un p\rinte, zicând:
168

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– Cum [i în ce chip este, p\rinte, dragostea de fra]i?
Dar nedragostea?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Dragostea de fra]i, aceasta este, fiule: s\ îndemni pururea [i s\ înve]i [i s\ pov\]ui e[ti [i pe fratele t\u, mai ales
pe cel mai tân\r [i de curând c\lug\rit, la calea mântuirii [i
spre faptele cele bune, folositoare [i pl\cute lui Dumnezeu
[i s\ mângâi pe cel nec\jit, sup\rat [i dezn\d\jduit, s\ cercetezi pe cel bolnav [i s\ ad\poste[ti pe cel str\in. Aceasta
este dragostea fr\]easc\ [i acestea sunt, fiule, faptele dragostei fr\]e[ti. Iar nedragostea între fra]i, aceasta este: a nu
purta grij\ pentru cercetarea, îndemnarea, înv\]\tura [i pov\]uirea celor mai tineri spre calea mântuirii [i spre faptele
cele bune [i folositoare [i pl\cute lui Dumnezeu [i a nu mângâia, dup\ putin]a ta, pe cel scârbit, sup\rat [i dezn\d\jduit, a nu odihni pe cel str\in, a nu cerceta pe cel bolnav, ci
numai de sine [i pentru sine a te îngriji. Cel ce face acestea,
este iubitor de sine, nu de fra]i. Aceasta este, fiule, nedragostea de fra]i, pentru care Dumnezeu ridic\ [i ia darul S\u
de la purt\torii în zadar ai cinului [i numelui c\lug\resc.
*
9) Zis-a un b\trân oarecare:
– Fiilor, eu niciodat\, din tinere]ile mele, n-am vrut s\
m\ folosesc numai pe mine, iar pe fratele meu s\-l las nefolosit. Totdeauna m-am silit dup\ putin]a mea, ca s\-l folosesc pe fratele meu întâi [i apoi pe mine, [tiind c\ folosul
fratelui meu este road\ a mea.
*
10) Un frate oarecare, foarte cucernic [i iubitor de
Dumnezeu, avea mare dragoste c\tre un sihastru iscusit.
Odat\, mergând dup\ obiceiul s\u la acel sihastru (precum de multe ori mergea la dânsul pentru cercetarea [i
dragostea fr\]easc\), l-a aflat pe el mort. Cercetându-i el
hainele, a g\sit într-însele opt galbeni de aur, pe care v\zându-i, se mira [i luându-i, a început s\ plâng\ [i s\ se tânguiasc\
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cu amar, socotind c\ se va fi mâniat Dumnezeu pe acel
b\trân pentru acei bani [i-l va fi pedepsit. {i a[a plângând
[i tânguindu-se, s-a rugat lui Dumnezeu ca s\-i descopere
[i s\-i arate lui un semn. Rugându-se el, i s-a ar\tat îngerul
Domnului [i i-a gr\it, zicând:
– Ce-]i este ]ie de plângi a[a pe acest sihastru?
Zis-a lui fratele:
– Plâng, c\ci iat\, am g\sit la dânsul opt galbeni, pentru care mi se pare c\ se va fi scârbit Dumnezeu de dânsul
[i-l va fi trimis la pedeaps\ de vreme ce siha[trilor tr\ind
în pustie, nu li se cade s\ strâng\ [i s\ ]in\ la sine bani, c\
nu le sunt trebuitori.
R\spuns-a îngerul:
– De voie[ti ca s\ te în[tiin]ez de aceasta, adu-]i aminte
de milostivirea lui Dumnezeu [i iubirea Lui de oameni, c\
de ar fi to]i cu totul des\vâr[i]i, unde s-ar ar\ta milostivirea lui Dumnezeu [i iubirea Lui?
Acestea zicând îngerul, s-a f\cut nev\zut. Iar fratele a
cunoscut prin aceasta c\ a dobândit iertare sihastrul [i s-a
mângâiat, mul]umind lui Dumnezeu pentru negr\ita iubire de oameni [i a[a, îngropând trupul b\trânului, a mers
la chilia sa.
*
11) Ziceau b\trânii c\ ceea ce este al aproapelui trebuie
fiecare s\ simt\ [i s\ p\timeasc\ împreun\ cu el întru toate,
s\ se bucure împreun\ [i s\ plâng\ împreun\. {i a[a s\ se
afle, ca [i cum ar fi purtat trupul aceluia, precum este scris:
un trup suntem întru Hristos. {i iar\[i: a celor ce au crezut,
inima era una singur\.
*
12) Povestit-a un b\trân:
– Patru b\trâni s-au prins între dân[ii s\ tr\iasc\ într-un
suflet împreun\ în veacul acesta [i iar\[i împreun\ s\ se
afle în ceruri, crezând cuvântul dumnezeiesc ce zice: dac\
doi dintre voi se vor uni pe p\mânt pentru tot lucrul ce îl
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vor cere, va fi lor de la Tat\l Meu Care este în ceruri. Deci
trei dintre dân[ii petrecând în nevoin]\, se lini[teau în
pustie. Iar cel\lalt le slujea la trebuin]ele lor. S-a întâmplat
c\ doi s-au sfâr[it în Hristos [i s-au dus la loc de odihn\,
iar doi au r\mas pe p\mânt, slujitorul adic\ [i unul din cei
ce se lini[teau. {i din zavistia vr\jma[ului, slujitorul a c\zut
în curvie. {i s-a descoperit unuia din b\trânii cei v\z\tori
cu mintea, c\ cei doi ce s-au s\vâr[it, se rugau lui Dumnezeu pentru fratele slujitor, zicând: d\ ca fratele s\ fie
mâncat de leu, sau alt\ fiar\, ca sp\lându-se de p\cat, s\
vin\ în locul acesta în care suntem [i s\ nu r\mân\ jos
unirea noastr\. {i pe când se întorcea fratele de la ascultarea sa, l-a întâlnit un leu [i c\uta s\-l omoare dar a cunoscut ce s-a întâmplat [i cel ce se lini[tea, c\ci i se descoperise lui. De aceea, sta la rug\ciune, rugându-se lui Dumnezeu pentru fratele [i îndat\ a stat leul. Iar cei doi p\rin]i,
care acum se s\vâr[iser\, se rugau lui Dumnezeu, zicând:
rug\mu-ne, }ie, St\pâne, s\ fie mâncat de leu [i s\ vin\
împreun\ cu noi în fericirea aceasta [i nu asculta, Sfinte, pe
cel ce se roag\ }ie pe p\mânt! Iar b\trânul cu lacrimi se
ruga lui Dumnezeu s\ fie miluit fratele [i s\ scape de leu.
{i a ascultat Dumnezeu rug\ciunea lui [i a zis celor ce erau
în cer: drept este s\-l ascult pe el, c\ci voi aici sunte]i întru
odihn\, izb\vindu-v\ de sudorile [i ostenelile vie]ii, iar
acela, obosit este întru ostenelile trupului [i apoi se lupt\
cu duhurile r\ut\]ii. Drept este aceluia s\-i dau darul.
Deci, îndat\ s-a dep\rtat leul de la frate, care venind la
chilie l-a aflat pe b\trân înc\ plângând pentru dânsul.
Apoi, i-a povestit lui toate câte i s-au întâmplat [i a m\rturisit p\catul pe care l-a f\cut [i cunoscând c\ l-a smerit
Dumnezeu, s-a poc\it [i în pu]in\ vreme a venit la m\sura
cea dintâi, ostenindu-se împreun\ cu el [i b\trânul. Apoi
au adormit [i ei [i s-a descoperit b\trânului celui cu mintea v\z\tor, cum c\ to]i patru s-au a[ezat la un loc, dup\
f\g\duin]ele cele nemincinoase ale Domnului nostru Iisus
Hristos.
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*
13) A venit odinioar\ un frate la un b\trân [i i-a zis:
– P\rinte, fratele meu m\ sl\b\noge[te, ducându-se aici
[i acolo [i m\ nec\je[te.
Iar b\trânul l-a rugat, zicând:
– Poart\ neputin]a fratelui t\u [i Dumnezeu v\zând
lucrul r\bd\rii tale, îl va întoarce pe el, c\ nu este lucru
cuviincios s\ te por]i cu cineva cu asprime, c\ci drac pe drac
nu scoate, ci mai vârtos cu bun\tatea, fiindc\ [i Dumnezeul nostru cu binele îi poart\ pe oameni.
{i a povestit b\trânul, zicând:
– Erau în Tebaida doi fra]i. Unul luptat fiind de r\zboiul desfrân\rii [i st\pânit de gânduri, zicea c\tre cel\lalt:
m\ duc în lume. Iar cel\lalt plângând, zicea: nu te las, frate,
s\ mergi în lume [i s\-]i pierzi toate ostenelile tale [i fecioria ta. Dar acela nu-l asculta, zicând: nu m\ lini[tesc, de nu
m\ voi duce. Deci sau vino cu mine [i iar\[i m\ voi întoarce
cu tine, sau sloboze[te-m\ [i voi r\mâne în lume. Nedumerindu-se fratele, s-a dus la un b\trân [i i-a povestit lui acestea.
Iar b\trânul i-a zis: du-te cu dânsul [i Dumnezeu pentru
osteneala ta nu-l va l\sa s\ cad\! {i sculându-se au venit în
lume. Dup\ ce au ajuns la un sat, v\zând Dumnezeu osteneala
cea pentru dragostea fratelui, a ridicat r\zboiul de la fratele cel ce se lupta [i u[urându-se acela, i-a zis lui: iat\,
frate, socote[te c\ am p\c\tuit, dar ce am dobândit din aceasta?
S\ ne întoarcem la chilie. {i s-au întors nev\t\ma]i amândoi.
*
14) A zis un b\trân c\ smerenia poate mai mult decât
toat\ nevoin]a [i a povestit [i un lucru ca acesta:
– Erau doi episcopi aproape unul de altul [i erau odinioar\ sup\ra]i unul asupra celuilalt. Unul era bogat [i puternic, iar cel\lalt smerit. {i c\uta cel puternic s\ fac\ r\u
celuilalt. Iar cel smerit auzind aceasta, zicea c\tre clerul s\u:
o s\-l biruim cu darul lui Dumnezeu. {i i-au zis clericii: st\pâne, cine poate s\-l biruiasc\? Iar el zicea: r\bda]i, fiilor [i
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ve]i vedea mila lui Dumnezeu! A[adar, pândea [i când avea
acela un praznic de Sfin]ii mucenici, a luat clerul, a ie[it [i
le-a zis: veni]i dup\ mine [i orice m\ ve]i vedea pe mine c\
fac, face]i [i voi [i o s\-l biruim. Deci mergând dup\ dânsul
î[i ziceau: oare ce are s\ fac\? {i dup\ ce au venit, l-au aflat
f\când slujb\ [i toat\ cetatea era adunat\ acolo. Atunci,
episcopul a c\zut în genunchi la picioarele celui puternic
împreun\ cu clerul s\u, zicând: iart\-ne pe noi, st\pâne, robii
t\i suntem! Acela sp\imântându-se de ceea ce a f\cut, umilindu-se, c\ci Dumnezeu schimbase inima lui, l-a prins de
picioare, zicând: tu e[ti st\pân [i p\rinte! {i de atunci s-a
f\cut mare dragoste între dân[ii. {i zicea cel smerit c\tre
clerul s\u: nu v\ ziceam vou\, fiilor, c\ vom birui prin bun\tatea lui Dumnezeu? Deci [i voi când ave]i vrajb\ cu cineva,
aceasta face]i [i ve]i birui cu darul lui Dumnezeu.
*
15) Un frate slujea unui b\trân bolnav [i s-a întâmplat
de s-a sl\b\nogit trupul b\trânului [i a scos o bub\ cu
putoare [i îi zicea fratelui gândul:
– Fugi, c\ nu po]i suferi putoarea aceasta.
Iar fratele luând un hârb, lua puroiul bolnavului [i îi
zicea lui gândul:
– Fugi!
El r\spundea gândului:
– De voi vrea s\ fug, din acesta voi bea.
{i iar îi zicea gândul:
– Nici nu fugi, nici nu bei putoarea aceasta!
Iar fratele se ostenea [i r\bda slujind b\trânului. {i v\zând
Dumnezeu osteneala fratelui, l-a vindecat pe b\trân.
*
16) Ni[te fra]i din Schit au [ezut s\ cure]e funii. Unul
dintr-în[ii bolnav fiind din pricina nevoin]ei [i tu[ind, scuipa
[i f\r\ s\ vrea ajungea scuiparea asupra unui frate [i se sup\ra acela de gândul s\u s\-i zic\ bolnavului:
– Înceteaz\ s\ scuipi asupra mea!
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Dar tot el se punea împotriva gândului, zicând:
– De voie[ti s\ m\nânci din scuipat, zi-i!
{i gândului zicea:
– Nici nu mânca, nici nu-i zice!
*
17) Doi fra]i erau la chilii [i cel care era cel mai b\trân,
îl ruga pe cel mai tân\r, zicând:
– S\ locuim împreun\, frate.
Iar el zicea:
– Eu sunt p\c\tos [i nu pot s\ m\ nevoiesc împreun\
cu tine, avvo.
Acela îl ruga pe dânsul, zicând:
– Cu adev\rat putem.
{i era b\trânul curat [i nu voia s\ aud\ c\ fratele are
gânduri de curvie. Deci i-a zis fratele:
– Las\-m\ o s\pt\mân\ [i iar\[i vom vorbi!
{i dup\ o s\pt\mân\, vrând cel mai tân\r s\-l încerce,
i-a zis:
– În mare ispit\ am c\zut, avvo, s\pt\mâna aceasta, c\ ducându-m\ în sat pentru o trebuin]\, am c\zut cu o femeie.
Zis-a lui b\trânul:
– Este poc\in]\?
R\spuns-a fratele:
– Este, cu adev\rat.
Zis-a b\trânul:
– Eu port jum\tate din p\cat [i tu cealalt\ jum\tate.
Atunci i-a zis lui fratele:
– Acum putem s\ fim împreun\.
{i au petrecut împreun\ pân\ la sfâr[itul lor.
*
18) S-au dus odinioar\ trei fra]i la seceri[ [i [i-au luat
lor [aizeci de m\suri de ar\tur\. Unul dintr-în[ii s-a `mboln\vit chiar în ziua dintâi la chilia sa. {i a zis unul din doi,
celuilalt:
– Iat\, frate, vezi c\ s-a îmboln\vit fratele nostru! Sile[te-]i tu pu]in gândul [i eu la rândul meu, [i vom secera
partea lui prin rug\ciunile sale!
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Dup\ ce s-a sfâr[it lucrul, vrând s\ mearg\ [i s\-[i ia
plata l-a chemat pe fratele, zicând:
– Vino, ia-]i plata ta, frate!
Acela a zis:
– Care plat\ s\ iau, nesecerând?
Iar ei au zis:
– Cu rug\ciunile tale am f\cut [i seceri[ul t\u [i vino,
ia-]i plata ta!
El îns\ nu credea. Deci mult\ îndoial\ f\cându-se între
dân[ii, s-au dus s\ se judece la un b\trân mare. {i i-a zis
fratele:
– P\rinte, am mers to]i trei s\ secer\m [i în ziua cea
dintâi m-am îmboln\vit [i m\ silesc fra]ii pe mine care nici
un ceas nu am secerat, s\ iau plata pentru seceri[ul pe care
ei l-au secerat.
{i a mai zis:
– To]i trei am luat [aizeci de m\suri de ar\tur\ s\ le
secer\m. {i de am fi fost to]i trei nu am fi putut s\ le secer\m,
iar cu rug\ciunile fratelui, amândoi degrab\ am s\vâr[it seceri[ul. Noi îi zicem lui: ia-]i plata ta dar el nu vrea.
Iar b\trânul auzind, s-a minunat [i a zis fratelui celui ce
era împreun\ cu ei:
– Sun\, s\ se adune to]i fra]ii!
{i dup\ ce au venit to]i, le-a zis lor b\trânul:
– Veni]i, fra]ilor, auzi]i ast\zi judecat\ dreapt\! {i le-a
vestit lor toate.
Iar ei l-au obligat pe fratele s\-[i ia plata [i s\ fac\ cu
ea ce va voi. {i s-a dus fratele plângând [i mâhnit.
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Pentru cei s\raci de bun\voia lor, care
de bun\voie las\ [i p\r\sesc bun\t\]ile
[i bog\]iile lumii acesteia [i primesc
s\r\cia pentru Împ\r\]ia Cerurilor
1) Fost-a oarecine din cei de frunte, care voia s\ se lepede de lume [i i-a zis unuia din b\trâni:
– Vreau sa m\ c\lug\resc!
{i a r\spuns b\trânul:
– Nu po]i.
Iar el a zis:
– Pot!
Zis-a lui b\trânul:
– De voie[ti, mergi de te leap\d\ de toat\ averea ta [i venind, [ezi în chilie!
Deci, mergând el, a dat tot ce avea, oprind o sut\ de galbeni [i a venit la b\trânul. B\trânul i-a zis:
– Mergi de [ezi în chilie!
Iar el mergând a [ezut. {i stând el a[a, i-au zis gândurile c\ poarta este veche [i trebuie schimbat\. Deci venind
el a zis b\trânului:
– Îmi zic gândurile c\ poarta este veche [i trebuie
schimbat\.
I-a r\spuns b\trânul:
– Nu te-ai lep\dat de lume, ci mergi de te leap\d\ [i
venind [ezi aici!
Acesta mergând a împ\r]it nou\zeci de galbeni [i venind a zis b\trânului:
– De acum m-am lep\dat!
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{i a r\spuns b\trânul:
– Mergi [i [ezi! îns\ i-au mai zis gândurile: acoper\mântul este vechi [i mi-ar fi voia s\ se schimbe.
{i mergând a zis b\trânului:
– Avvo, îmi zic gândurile c\ acoper\mântul este vechi
[i mi-ar fi voia s\ se schimbe.
Zis-a b\trânul:
– Mergi de te mai leap\d\ de lume!
Iar el a dat [i cei zece galbeni [i mergând a zis b\trânului, c\ s-a lep\dat de acum. Apoi a[ezându-se el în chilie,
i-au zis gândurile:
– Toate sunt vechi aici [i venind leul m\ va mânca.
{i mergând a spus b\trânului gândurile sale. {i i-a zis
b\trânul:
– Zi [i tu gândurilor: mie mi-ar fi voia s\ vin\ toate fiarele asupra mea [i leul, ca s\ m\ m\nânce [i degrab\ s\ m\
izb\vesc! Îns\ tu mergi [i [ezi în chilia ta [i te roag\ lui
Dumnezeu pentru p\catele tale [i nu te mai teme!
{i a[a f\când fratele, s-a odihnit.
*
2) Zis-a un b\trân:
– De dore[ti Împ\r\]ia cerurilor, e[ti dator s\ nu socote[ti averile, c\ci nu po]i s\ vie]uie[ti dup\ Dumnezeu, fiind
iubitor de dulce]i [i iubitor de argint.
*
3) Povestea cineva din b\trâni c\ a fost unul din b\trâni care s-a învrednicit de mare dar de la Dumnezeu [i s-a
în[tiin]at pretutindeni numele lui, pentru via]a lui cea cu
fapte bune. De aceea a ajuns numele lui pân\ la împ\ratul.
Iar împ\ratul trimi]ând, l-a chemat [i dac\ a luat rug\ciune
de la dânsul, a vorbit cu el [i folosindu-se mult, i-a dat aur,
iar b\trânul luând aurul a mers întru ale sale [i a început a
face ]arin\ cu vii [i alte adun\turi. Deci au adus un îndr\cit la dânsul dup\ obicei [i a zis b\trânul, dracului:
– Ie[i din zidirea lui Dumnezeu!
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Iar dracul i-a r\spuns:
– Nu te voi asculta!
Zis-a b\trânul:
– Pentru ce nu m\ ascul]i?
Zis-a dracul:
– Fiindc\ te-ai f\cut [i tu ca unul dintre noi, l\sând aducerea aminte de Dumnezeu, pe care o aveai [i te-ai apucat
de grijile cele p\mânte[ti! Pentru aceasta nu te voi asculta,
nici nu voi ie[i din om.
*
4) Un pustnic oarecare a fost sup\rat de iubirea de argint. Acesta a adunat din lucrul mâinilor sale un galben, apoi
doi, dup\ aceea trei [i a[a nevoindu-se, a câ[tigat cinci.
Dup\ aceea, îndat\ a c\zut la pat [i picioarele i-au putrezit
[i a dat doctorului cei cinci galbeni, dar boala nu mai înceta. Venind într-o diminea]\ doctorul, i-a zis:
– Trebuie s\ ]i se taie un picior; c\ de nu, va putrezi tot
trupul t\u.
El îns\ s-a dat pe sine mor]ii [i dac\ a sosit noaptea
plângea [i a venit c\tre dânsul îngerul Domnului [i cum
z\cea, l-a apucat de picior [i netezindu-i rana, gr\ia:
– Mai aduna-vei cinci?
{i îndat\ t\m\duindu-l, s-a f\cut nev\zut. F\cându-se
ziu\, a venit doctorul [i a b\tut la u[a lui, iar el sculându-se,
l-a întâmpinat pe acesta. Doctorul când l-a v\zut s-a mirat
foarte [i în[tiin]ându-se de ceea ce s-a întâmplat, s-a f\cut
cre[tin.
*
5) Zis-a un b\trân:
– Omului ce a gustat neaverea, îi este grea [i haina
care o poart\ [i vasul de ap\. C\ci se sup\r\ de unele ca
acestea, fiindc\ mintea lui aparte prive[te [i se deprinde.
*
6) Zis-a un b\trân:
– Cel ce n-a urât averea, cum va putea s\-[i urasc\ sufletul, dup\ porunca Mântuitorului?
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*
7) Întrebat a fost un b\trân de c\tre un frate:
– Spune-mi, avvo, cum m\ voi mântui [i m\ voi face s\
fiu pl\cut lui Dumnezeu?
Iar b\trânul dezbr\când levitonul s\u (c\ma[a sa) [i încingând mijlocul s\u [i ridicând mâinile sale la cer, a zis:
– În acest chip se cade a fi c\lug\rul fa]\ de averile
lumii: a fi r\stignit de patimi [i a fi gata la tot necazul pentru Dumnezeu.
*
8) Un tân\r oarecare c\uta s\ se lepede de lume [i pornindu-se [i ie[ind din cetate, s\ mearg\ la o m\n\stire, îl
întorceau iar\[i gândurile încurcându-l cu oarecare lucruri
[i griji, ce se p\reau de nevoie, c\ci era bogat. Într-o zi, pornindu-se el asemenea [i ie[ind, dup\ ce l-au înconjurat iar\[i gândurile, ridicând asupra sa mult praf [i punându-i
înainte pricini oarecare de nevoie ca s\-l întoarc\ iar\[i [i sim]ind r\zboiul [i sila gândurilor [i neavând ce s\ mai fac\,
dezbr\cându-se deodat\ de hainele pe care le purta aruncându-le, alerga gol, vrând s\ mearg\ la m\n\stire. Iar Dumnezeu i-a descoperit unui b\trân c\tre care mergea tân\rul,
zicând:
– Scoal\-te [i prime[te-l pe nevoitorul Meu!
Iar b\trânul sculându-se, a ie[it [i l-a întâmpinat [i în[tiin]ându-se de acel lucru, s-a minunat. {i primindu-l, îndat\ l-a învrednicit de chipul c\lug\resc. Deci, când veneau
vreunii la b\trânul s\-l întrebe de gânduri, el r\spundea,
iar dac\ vorbeau pentru lep\darea de lume, îi trimitea la
acela, zicând:
– Întreba]i-l pe fratele!
*
9) Un monah era bolnav [i l-a luat un p\rinte din chinovie [i îl îngrijea ca pe unul ce nu ar fi avut cele de trebuin]\ [i zicea fra]ilor celor de sub ascultarea sa:
– Sili]i-v\ pu]in ca s\-l odihnim pe bolnav!
179

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

Iar bolnavul avea o oal\ plin\ de aur [i s\pând sub a[ternutul pe care z\cea, a ascuns-o. Nu dup\ mult\ vreme,
s-a întâmplat de a murit bolnavul. {i murind, nimic nu a
m\rturisit despre aur, iar dup\ ce l-au îngropat, p\rintele
a zis fra]ilor:
– Ridica]i a[ternutul acesta de aici!
Iar ei strângând a[ternutul, au aflat aurul îngropat,
pentru c\ se cuno[tea din s\p\tura locului, [i l-au adus la
p\rinte. P\rintele, v\zând aurul [i în[tiin]ându-se cum s-a
aflat, a zis:
– De vreme ce nici tr\ind el, nici murind, n-a m\rturisit despre aur, ci la el î[i avea n\dejdea, nu m\ ating de
el. Merge]i precum este [i îngropa]i-l cu el.
Deci s-au dus [i l-au pus în mormânt [i întorcându-se,
au v\zut c\ s-a pogorât foc din cer [i a c\zut peste mormânt [i a ]inut multe zile nestingându-se, pân\ ce a mistuit
[i pietrele [i ]\râna [i toate cele ce erau în mormânt. {i to]i
cei ce vedeau se însp\imântau [i se minunau.
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Pentru c\ nu se cade a-[i ar\ta cineva
via]a [i faptele sale cele bune înaintea
oamenilor pentru laud\, ca s\-l laude
[i s\-l fericeasc\ pe el oamenii
1) Zis-a un b\trân oarecare:
– Cel ce î[i descoper\ [i î[i arat\ faptele sale cele bune
pentru fericirea, lauda [i slava oamenilor, acela este asemenea cu omul care seam\n\ s\mân]a sa pe deasupra p\mântului [i nu umbl\ cu grapa peste dânsa ca s-o acopere
[i venind p\s\rile cerului, m\nânc\ toat\ s\mân]a [i-i r\mâne în zadar toat\ osteneala. Iar cel ce î[i t\inuie[te [i î[i
ascunde faptele sale cele bune, acela este asemenea omului
care, sem\nându-[i s\mân]a sa, îndat\ o acoper\ cu ]\rân\
[i ea r\mâne, r\sare, cre[te [i rode[te.
*
2) Zis-a un p\rinte:
– C\lug\rul care se sile[te s\ fie bine pl\cut oamenilor,
ca s\-l laude, s\-l fericeasc\ [i s\-l sl\veasc\, unul ca acela
î[i pierde bun\t\]ile lui [i r\mâne f\r\ de road\ [i uscat.
*
3) Odat\, fiind la Schit praznicul hramului bisericii, sau adunat din toate p\r]ile mul]ime de p\rin]i, dup\ cum
le era obiceiul. {i dup\ slujba bisericii, au mers în trapez\
dup\ obicei [i au [ezut to]i la mas\ [i au început a mânca.
Iar un b\trân oarecare din cei str\ini care veniser\ la praznic, nu mânca nimic altceva, decât pâine goal\. Egumenul
luând seama c\ nu m\nânc\, l-a poftit ca s\ osp\teze, ne[tiindu-i obiceiul postirii. Acesta r\spunzând, a zis egumenului în auzul tuturor p\rin]ilor:
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– Iart\-m\, p\rinte, c\ eu nu m\nânc niciodat\ fiertur\, decât pâine cu sare.
{i sculându-se un b\trân, i-a gr\it:
– Mai bine ar fi fost de ai fi mâncat totdeauna carne de
trei ori pe zi la chilia ta, decât s\-]i ar\]i [i s\-]i spui via]a [i
postirea ta, în vederea [i auzirea a tot soborul, postire care
î]i este zadarnic\.
*
4) Era într-un loc un b\trân oarecare foarte postitor, atât
încât pâine nu mânca niciodat\. Acesta a mers odat\ la un
oarecare b\trân mare. Iar la acel b\trân se întâmplase în
acea vreme de veniser\ mul]i p\rin]i pentru înv\]\tura [i
folosul sufletesc, c\ci era foarte iscusit în cuno[tin]a [i în]elegerea Sfintelor Scripturi [i în lucrurile duhovnice[ti.
Deci, v\zând el c\ s-au adunat la dânsul atâ]i cinsti]i p\rin]i [i fiind zilele Praznicului Rusaliilor, care sunt dup\
Pa[ti, a poruncit ucenicului s\u s\ fiarb\ bucate [i s\ le fac\
lor mas\, s\-i osp\teze, fiindc\ unii dintr-în[ii veniser\ foarte
de departe. {i dac\ s-au g\tit bucatele [i au pus mas\, i-a
poftit pe to]i p\rin]ii s\ [ad\ la mas\ [i s\ se osp\teze întru
slava lui Dumnezeu. {i a[a au [ezut to]i [i au început a
mânca. Iar acel b\trân postitor [ezând [i el la mas\, n-a
vrut s\ m\nânce bucate, din care mâncau to]i p\rin]ii, ci
sco]ând bob muiat din desagii s\i [i-a pus dinainte. Dup\
scularea de la mas\, l-a chemat pe el b\trânul deoparte [i ia zis în tain\:
– Frate, de vrei s\ te folose[ti de înfrânarea [i postirea ta,
oriunde vei merge [i î]i vor pune ]ie mas\, m\nânc\ cele ce
î]i vor pune ]ie dinainte, de nimic îndoindu-te, dup\ cuvântul Domnului Hristos! Dar s\ nu-]i ar\]i via]a, înfrânarea [i
postirea pe care o ai la chilie, p\rându-]i-se c\ de vei mânca
din acele bucate la mas\, î]i vei sminti [i-]i vei strica postul. Nu, frate, de vei mânca întru slava lui Dumnezeu, de
nimic îndoindu-te, pentru ca s\ nu te ar\]i oamenilor c\ poste[ti, atunci nu-]i vei sminti, nici î]i vei strica postul t\u, ci
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mai vârtos îl vei l\muri [i îl vei lumina. Iar de te vei îndoi
[i nu vei vrea nicidecum s\ m\nânci [ezând cu fra]ii la
mas\ din bucatele ce ]i se vor pune înainte [i din care m\nânc\ [i al]i fra]i [i p\rin]i, atunci, frate, nu ]i se cade s\
ie[i s\ mergi nic\ieri, niciodat\ de la chilia ta. Ci [ezi [i-]i
p\ze[te obiceiul [i postirea la chilie.
{i a[a fiind înv\]at de acel sfânt p\rinte, s-a smerit [i s-a
supus ascult\rii [i mult s-a folosit de cuvintele lui. {i de aici
înainte, când i se întâmpla s\ mearg\ undeva, afar\, la lume,
[i-i punea cineva mas\, atunci el [edea [i primea [i mânca
întru slava lui Dumnezeu, f\r\ nici o îndoial\, din cele ce i se
puneau pe mas\. Iar dac\ mergea la locul [i chilia lui, iar
î[i p\zea obiceiul [i postirea. {i pururea se ar\ta, mul]umind b\trânului ce l-a îndreptat pe el [i a[a s-a mântuit.
*
5) Un frate oarecare l-a întrebat pe un b\trân mare [i iscusit foarte întru [tiin]a înv\]\turilor [i în]elegerea Sfintelor
Scripturi, zicând:
– P\rinte, ce voi face când mi se va întâmpla s\ merg
undeva, afar\ la ]ar\, sau la vreo m\n\stire [i acolo îmi vor
pune mie mas\, sau m\ vor pofti s\ [ed la mas\, s\ m\nânc bucate cu dân[ii? Iar bucatele ce mi le vor pune pe mas\,
vor fi toate de care eu postesc [i nu le m\nânc? Deci, p\rinte, oare bine va fi s\ poftesc, de vor avea ca s\-mi pun\
mie alte bucate de care m\nânc eu, sau mai bine va fi s\
m\ scol [i s\ ies de la masa lor, ca s\ nu-mi smintesc [i s\-mi
stric obiceiul postirii?
R\spuns-a lui b\trânul, zicând:
– Fiule, la aceasta avem noi porunc\ [i înv\]\tur\ din
gura îns\[i a Domnului [i Dumnezeului [i Mântuitorului
nostru Iisus Hristos, a Purt\torului de grij\ pentru tot binele, folosul [i mântuirea noastr\, zicând: nicidecum s\ nu
v\ ar\ta]i oamenilor postind, ci oriunde ve]i merge [i v\ vor
pune vou\ mas\, cele ce se vor pune vou\ dinainte, mânca]i de nimic îndoindu-v\, [i nu ar\ta]i postirea voastr\
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înaintea oamenilor. Deci, fiule, cine sunt eu ca s\ te înv\] [i
s\ te sf\tuiesc pe tine alt sfat [i alt\ înv\]\tur\ mai bun\ [i
mai de folos ]ie, decât cea dat\ de Domnul Hristos? Ci mai
vârtos [i eu, dup\ cuvântul Domnului, a[a î]i zic [i te sf\tuiesc: oriunde vei merge [i î]i vor pune ]ie mas\, m\nânc\
cele ce ]i se vor pune înainte întru slava lui Dumnezeu, de
nimic îndoindu-te. Iar dac\ te vei întoarce [i vei merge la
chilia ta, atunci î]i p\ze[te obiceiul postirii tale, în tain\! De
nu vei vrea s\ faci a[a, atunci nu ]i se cade nicidecum s\ ie[i,
ca s\ mergi undeva afar\ din chilia ta.
*
6) Un b\trân oarecare, duhovnicesc, dintr-o m\n\stire,
a v\zut odat\ la fereastra chiliei unui frate doi draci, care
st\teau [i ascultau la fereastra fratelui [i ascultând pu]in,
începeau a s\lta; [i iar stând, ascultau [i iar începeau a s\lta
[i a[a f\ceau câtva timp. Iar b\trânul v\zând, s-a sculat de
unde [edea [i privea [i a mers la chilia acelui frate, s\ vad\
pricina de atâta bucurie [i s\ltare a acelor spurca]i diavoli.
{i apropiindu-se b\trânul de chilia fratelui, dracii, v\zându-l venind asupra lor, ru[inându-se, s-au dat în laturi ca
ni[te câini, unul într-o parte, altul într-alta [i a[a dep\rtându-se, au fugit. Iar b\trânul apropiindu-se de fereastra chiliei
fratelui unde stau s\ltând acei draci, l-a auzit pe acela în
chilie citindu-[i pravila cu glas mare la fereastr\. {i îndat\
a priceput [i a cunoscut b\trânul, c\ pricina bucuriei [i s\lt\rii spurca]ilor draci este citirea fratelui cu glas mare [i
intrând la dânsul în chilie, l-a g\sit stând la fereastr\ [i
citind. Fratele, îndat\ l\sându-[i citirea, s-a închinat dup\
obicei, cu smerenie. Atunci b\trânul i-a zis:
– Fiule, mai de folos ]i-ar fi ]ie de te-ai culca în chilia ta
[i s\ dormi toat\ ziua decât s\ cite[ti cu a[a sunet în glas,
precum cite[ti. C\ci nu-]i este de nici un folos, ci este bucurie [i veselie [i s\ltare dracilor. Acum, iat\, am gonit doi
draci de la fereastra ta, care se bucurau [i s\ltau ascultând
[i auzind glasul citirii tale [i pe care i-am v\zut de la chilia
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mea, ascultând [i s\ltând la fereastr\. Dintr-adins am venit
la tine, fiule, ca s\-]i p\r\se[ti acel sunet de glas în rug\ciunea
[i citirea ta, [i s\-]i cite[ti pravila [i rug\ciunea c\lug\re[te,
în tain\, dup\ cum ne-a poruncit nou\ Domnul Hristos [i
Sfin]ii P\rin]i, iar nu cu sunet de glas întru auzirea oamenilor [i a dracilor.
Zis-a fratele:
– Dar ce s\ fac, p\rinte, c\ eu a[a m-am obi[nuit [i m-am
deprins a citi [i în alt chip nu pot s\ citesc? C\ de voi citi în
tain\, îmi pare c\ nu în]eleg [i nici nu [tiu ce citesc [i de
citirea în tain\ eu nu m\ îndulcesc, nici nu simt umilin]\,
sau ceva de folos pentru inima mea.
Zis-a lui b\trânul:
– Dac\ nu sim]i, fiule, umilin]\ în inima ta [i zici c\ nu
te folose[ti de rug\ciunea [i citirea ta când te rogi [i cite[ti
în tain\, apoi cum te vei umili [i te vei folosi de rug\ciunea
[i citirea ta, pe care o faci cu sunet [i cu glas întru auzirea
oamenilor [i a dracilor, întru lauda, fericirea [i sl\virea oamenilor [i întru bucuria, mângâierea [i s\ltarea dracilor?
Aceast\ citire Dumnezeu nu o iube[te [i sfin]ii p\rin]i nu o
primesc. Cum [i în ce chip trebuie s\ ne citim rug\ciunea [i
pravila, Însu[i Domnul [i Dumnezeul [i Mântuitorul nostru
Iisus Hristos, ca Cel ce este pururea purt\tor de grij\ pentru
binele, folosul [i mântuirea noastr\, cu Îns\[i gura Sa ne-a
înv\]at pe noi [i pururea ne înva]\ la Sfânta Evanghelie,
zicând: când vei vrea s\ te rogi [i s\-]i cite[ti pravila, intr\
în c\mara ta [i închide u[a ta. A[a cite[te [i te roag\ în tain\
P\rintelui t\u. {i P\rintele t\u, care vede [i aude tainele,
Acela î]i va da ]ie la ar\tare mila [i darurile Sale. {i iar\[i
zice: când v\ ruga]i, nu gr\i]i multe vorbe în rug\ciunea
voastr\, ci în scurt\ vorb\ [i deas\ s\ fie rug\ciunea [i citirea voastr\! Deci din citirea [i rug\ciunea s\vâr[it\ în acest
chip, se na[te umilin]a [i folosul sufletului spre mântuire
în acest chip to]i Sfin]ii P\rin]i î[i citeau pravila [i rug\ciunea lor. {i pentru aceasta to]i p\rin]ii, când î[i f\ceau chilia,
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î[i f\ceau [i c\mar\ osebit\, s\ le fie pentru rug\ciunea [i
pravila lor. Deci, [i tu, fiule, de vrei s\ te folose[ti [i s\-]i fie
primit\ rug\ciunea, citirea [i pravila, a[a urmeaz\ [i te vei
mântui. Iar de nu vei voi s\ urmezi [i s\ faci a[a, s\ [tii c\ în
zadar î]i va fi toat\ z\bava citirii, a pravilei [i a rug\ciunii.
*
7) P\rin]ii de la Schit aveau obicei, când se descoperea
cuiva vreo fapt\ bun\ pe care o avea el în taina sa, acela de
aici înainte nu o mai socotea bun\ de ar fi fost oricât de
folositoare, ci o socotea p\cat lucru r\suflat [i nepl\cut lui
Dumnezeu. A[a î[i acopereau [i î[i ascundeau lucrurile lor
cele bune, de slava omeneasc\.
*
8) Zis-a un b\trân:
– Pl\cerea omeneasc\, toat\ m\duva omului o pierde
[i îl las\ sec.
*
9) Zis-au iar\[i:
– Ori fugind s\ fugi de oameni, sau râzând, râzi de lume
[i de oameni, f\cându-te pe tine de mai multe ori nebun.
*
10) A zis iar\[i:
– Cel ce-[i arat\ lucrurile cele bune ale sale, este asemenea cu cel ce seam\n\ s\mân]a pe p\mânt [i venind
p\s\rile cerului o m\nânc\. Iar cel ce î[i ascunde petrecerea
sa, este întocmai cu cel ce seam\n\ pe brazde în p\mânt [i
care va strânge road\ mult\.
*
11) Un stare] avea mare slav\ de la oameni [i era p\rinte peste dou\ sute de c\lug\ri. La chinovia acestora a
venit Hristos în chipul unui b\trân s\rac, cunoscut lui mai
înainte [i-l ruga pe portar s\ spun\ p\rintelui c\ este cutare frate. Iar portarul abia înduplecându-se, a intrat s\-l
vesteasc\ dar l-a aflat pe p\rintele vorbind cu oarecari str\ini
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[i a[teptând pu]in, i-a spus despre acel b\trân s\rac. Stare]ul i-a r\spuns cu mânie, zicând:
– Nu vezi c\ vorbesc cu oamenii? Las\ acum!
{i sfiindu-se portarul, s-a dat în l\turi [i întorcându-se,
a spus celui ce se p\rea c\ este b\trân s\rac cuvântul proestosului. Iar Domnul Cel îndelung r\bd\tor a petrecut [ezând la poart\.
Iar pe la al cincelea ceas a venit la chinovie un bogat,
pe care degrab\ ascultându-l portarul, i-a deschis [i a vestit
stare]ului despre el. Iar el ie[ind, cu osârdie l-a întâmpinat
la u[\. {i v\zându-l pe el Cel bogat întru mil\ Dumnezeu,
care venise în chip de b\trân s\rac, Îl ruga, zicând:
– Voiesc s\ vorbesc cu tine, p\rinte!
Iar el, de nici un r\spuns învrednicindu-l, a intrat împreun\ cu bogatul, sârguindu-se s\-i g\teasc\ mas\. Dup\
ce a prânzit bogatul, l-a petrecut p\rintele pân\ la u[\ [i sa întors înapoi, fiind robit de multele griji [i a uitat rug\ciunea b\trânului s\rac [i f\r\ de r\utate. F\cându-se sear\,
dup\ ce nimeni nu l-a chemat pe acel blagoslovit s\rac, apropiindu-se iar\[i de portar i-a poruncit s\ spun\ acestea proestosului:
– De vreme ce voie[ti slava oamenilor, Eu pentru osteneala ta cea de mai înainte [i multele tale nevoin]e, î]i voi
trimite vizitatori din cele patru p\r]i ale lumii. Dar din bun\t\]ile Împ\r\]iei Mele nu vei gusta.
{i din acele cuvinte s-a cunoscut S\racul Cel Atot]iitor.
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Pentru ca s\ ne p\zim,
s\ nu judec\m niciodat\
1) Fost-a un b\trân oarecare, ce mânca în toat\ ziua câte
trei posmagi (pesme]i). Cândva, a venit la el un frate [i [ezând ei s\ m\nânce pâine, au pus fratelui trei posmagi [i
v\zând b\trânul, c\ înc\ îi mai trebuie, i-a adus al]i trei
posmagi. Iar dac\ s-a s\turat, s-au sculat. Deci, l-a judecat
b\trânul pe fratele [i i-a zis:
– Nu trebuie frate, s\ slujim trupului!
Iar fratele cerând iertare de la b\trânul, a plecat.
A doua zi a venit vremea s\ m\nânce b\trânul [i s-au
pus pe mas\ trei posmagi dup\ obicei [i iar\[i îi era foame
dar s-a înfrânat. A doua zi la fel a p\timit. Deci, a început a
sl\bi [i a priceput b\trânul c\ i s-a întâmplat dep\rtarea lui
Dumnezeu [i s-a aruncat înaintea Domnului Dumnezeu cu
lacrimi. {i se ruga pentru dep\rtarea ce i s-a întâmplat [i
îndat\ a v\zut un înger care îi zicea:
– Pentru c\ l-ai judecat pe fratele ]i s-a întâmplat aceasta.
S\ [tii dar, c\ cel ce poate s\ se înfrâneze pe sine, sau alt\
fapt\ bun\ oarecare face, nu de voia sa le face, ci darul lui
Dumnezeu este cel care îl înt\re[te pe om.
*
2) La un sihastru oarecare obi[nuia un preot s\ mearg\
pentru aducerea Sfintelor Taine, fiindc\ el nu ie[ea afar\.
Deci a venit cineva la sihastru [i l-a pârât pe preot gr\ind
nenum\rate necuviin]e asupra lui. Când preotul a venit, dup\
obicei, pentru aducerea Sfintelor Taine, nu i-a deschis sihastrul, fiind scârbit. Atunci preotul s-a întors înapoi. {i iat\
glas c\tre sihastru, gr\ind:
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– Au luat oamenii judecata Mea.
{i odat\ cu glasul a avut o vedenie: a v\zut un pu] de
aur [i o g\leat\ de aur [i funia de aur [i apa foarte bun\ [i
limpede [i a v\zut un oarecare bubos ce scotea [i turna.
Vrând sihastrul s\ bea din ap\, s-a sfiit [i nu a b\ut, c\ci era
bubos cel ce scotea ap\. {i iat\ glas c\tre dânsul iar\[i zicând:
– Pentru ce nu bei din ap\, ce pricin\ are bubosul ce
scoate ap\, c\ scoate [i toarn\?
Venindu-[i întru sine sihastrul [i în]elegând tâlcul vedeniei, l-a chemat pe preot [i l-a convins pe el s\-i slujeasc\
în continuare.
*
3) Au fost doi fra]i mari într-o m\n\stire de ob[te [i s-au
învrednicit a vedea un dar oarecare unul c\tre altul. Odat\,
a ie[it unul într-o zi de vineri afar\ din m\n\stire [i a v\zut
pe cineva mâncând de diminea]\ [i i-a zis:
– Cum de m\nânci, frate, a[a devreme, c\ci este vineri?
Iar de diminea]\ a fost Sfânta Liturghie dup\ obicei [i
c\utând fratele asupra lui, a v\zut darul dep\rtat de la
dânsul [i s-a întristat [i dac\ a venit la chilie, i-a zis:
– Ce-ai f\cut, frate, c\ n-am v\zut darul lui Dumnezeu
peste tine?
Iar el i-a r\spuns:
– Eu nu m\ [tiu pe mine nici cu lucrul, nici cu gândul
s\ fi f\cut ceva r\u.
I-a r\spuns fratele:
– Nu cumva ai zis cuiva vreun cuvânt?
{i aducându-[i aminte, a zis:
– Ieri l-am v\zut pe un frate mâncând afar\ din chilie
diminea]\ [i i-am zis: într-acest ceas m\nânci vinerea?
Acesta este p\catul meu, ci te ostene[te cu mine dou\ s\pt\mâni [i s\ rug\m pe Dumnezeu s\-mi ierte p\catele!
{i a[a au f\cut [i dup\ dou\ s\pt\mâni a v\zut fratele
darul lui Dumnezeu venit peste fratele s\u [i s-a mântuit
mul]umind Domnului.
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*
4) Un b\rbat sfânt a v\zut pe cineva p\c\tuind [i l\crimând cu amar [i a zis:
– Acesta ast\zi a gre[it, iar eu mâine voi gre[i negre[it.
{i acesta se va poc\i negre[it, iar eu nu m\ voi poc\i negre[it.
*
5) Un frate l-a întrebat pe cineva din b\trâni:
– Iat\, mi se întâmpl\ s\ v\d un om f\când o fapt\ [i o
spun altuia. Oare nu este aceasta clevetire?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– De gr\ie[ti cu gând de iubire de clevetire, ca [i cum
ai avea ceva asupra lui, clevetire este, iar de nu este dup\
patim\, e[ti slobod, îns\, de nu este clevetire, ca s\ nu r\sar\ r\ul, mai bine este s\ taci.
Deci a zis fratele:
– De voi veni c\tre vreun b\trân [i îl voi întreba dac\
pot s\ m\ a[ez la cutare [i [tie c\ nu-mi este de folos, ce o
s\-mi r\spund\? De-mi va zice s\ nu merg, oare nu judec\
cu gândul? Aceast\ iste]ime nu o au mul]i. C\ de va avea
vreo patim\, [i cu patim\ va gr\i, urând [i prih\nind, acela
pe sine se vat\m\ [i nici nu are cuvântul s\u vreo putere.
De folos era s\ zic\, nu [tiu, [i s\ se izb\veasc\ pe sine de
patim\. De este slobod de patim\, nu osânde[te pe nimeni
ci pe sine învinuindu-se, zice: cu adev\rat, eu sunt ne[tiutor [i poate nu î]i este de folos [i de va fi cel ce întreab\
priceput, nu va merge la b\rbatul acela pentru care a întrebat,
fiindc\ nu a zis b\trânul din r\utate, ci ca s\ nu creasc\
r\ul, adic\ purtând grij\ de mântuirea celui ce a întrebat.
Pentru aceea, puternic este cuvântul s\-l încredin]eze pe
ascult\tor, dac\ [i acela cu pricepere fiind, îl va primi cu
credin]\.
*
6) Auzit-a oarecare dintre cei sfin]i]i, c\ a c\zut un frate
în desfrânare [i a zis:
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– O, r\u a f\cut!
Iar dup\ pu]ine zile a r\posat fratele. {i a venit îngerul
cu sufletul fratelui c\tre b\trânul zicând:
– Iat\-l pe cel pe care l-ai judecat, s-a mutat! Unde porunce[ti s\-l a[ez\m, în Împ\r\]ie sau la chinuri?
{i a petrecut b\trânul pân\ la moartea sa rugându-se
lui Dumnezeu s\ câ[tige iertare de aceasta, plângând [i
foarte mult ostenindu-se.
*
7) Zis-a oarecare dintre sfin]i:
– Nu este porunc\ mai mare decât aceasta: s\ nu judeci pe fratele t\u [i pentru aceasta nu vei fi judecat. Iar
de-l vezi pe fratele t\u gre[ind [i nu-i vei zice s\-[i recunoasc\ gre[elile, din mâinile tale se va cere sângele lui. Iar
de va auzi [i nu se va întoarce de la p\catele sale, el va da
seam\ pentru gre[elile sale. Deci bine este a înfrunta cu
dragoste, iar nu a cleveti [i a-l oc\rî ca pe un vr\jma[.
*
8) Un oarecare b\trân mare [edea în Siria, între hotarele Antiohiei [i avea un frate, care era gata s\ judece de
vedea pe vreun frate gre[ind. Deci, de multe ori îl înv\]a
pe dânsul b\trânul, gr\ind:
– Cu adev\rat, fiule, te în[eli [i-]i pierzi sufletul, de
vreme ce nu [tie nimeni ce este în om, decât duhul care
este într-însul. C\ci de multe ori înaintea oamenilor fac fapte
rele, iar în tain\ se poc\iesc înaintea lui Dumnezeu. P\catul îl vedem, dar poc\in]a [i faptele cele bune ce le-au f\cut,
numai Dumnezeu le [tie. Pentru aceasta [i cu ochii de vei
vedea pe om p\c\tuind, nici cât de pu]in nu-l judeca pe el,
c\ numai unul Dumnezeu este Judec\tor. C\ tot omul ce
judec\ pe altcineva, se afl\ ca un antihrist fa]\ de Hristos,
de vreme ce i-a r\pit dreg\toria [i st\pânirea ce i-a dat Tat\l,
f\cându-se el judec\tor mai înainte decât Dânsul.
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*
9) Aproape de un b\trân tr\ia un frate care era pu]in
mai trândav în nevoin]\. Lâng\ acesta, când tr\gea s\
moar\, [edeau unii din fra]i [i v\zând b\trânul c\ se duce
din trup vesel [i cu bucurie, vrând s\-i zideasc\ pe fra]ii
care [edeau aproape, i-a zis:
– Frate, noi to]i [tim c\ nu erai prea osârdnic la nevoin]\ [i de unde a[a cu bucurie te duci?
{i i-a r\spuns fratele:
– Crede, p\rinte, adev\rul îl gr\ie[ti, îns\ de când m-am
f\cut monah, nu [tiu s\ fi judecat om, sau s\ fi ]inut pomenire de r\u asupra cuiva, ci de s-a întâmplat cândva vreo
prigonire cu cineva, în acel ceas m-am împ\cat cu el. Deci
vreau s\ zic lui Dumnezeu: St\pâne, Tu ai zis, nu judeca]i,
[i nu ve]i fi judeca]i, ci, ierta]i [i vi se va ierta vou\!
Deci i-a zis b\trânul:
– Pace ]ie, fiule, c\ [i f\r\ osteneal\ te-ai mântuit!
*
10) Povestit-a un b\trân:
– {ezând eu odinioar\ într-o pustie adânc\, a venit un
frate de la chinovie s\ m\ caute. {i eu l-am întrebat: cum se
afl\ p\rin]ii? Iar el mi-a zis: bine, cu rug\ciunile tale. Apoi
l-am întrebat [i despre un frate care avea nume r\u [i mi-a
zis: crede, p\rinte, c\ înc\ nu s-a izb\vit de acel nume. Iar
eu, cum am auzit, am zis: of! {i îndat\ ce am zis aceasta,
mi-a venit somn [i am fost r\pit, [i m-am v\zut c\ stau
înaintea sfântului loc al C\p\]ânii [i înaintea Domnului
nostru Iisus Hristos ce era r\stignit între cei doi tâlhari [i
m-am pornit s\ m\ închin. Iar dac\ am mers aproape, a
poruncit sfin]ilor îngeri, care st\teau lâng\ El, cu glas mare
zicând: scoate]i-l afar\, c\ antihrist îmi este, deoarece mai
înainte de a judeca Eu, el l-a judecat pe fratele s\u. Deci
gonit fiind eu, am dat s\ ies [i mi-am apucat haina de u[a ce
s-a închis degrab\ [i l\sând-o acolo, am ie[it [i îndat\ m-am
de[teptat. Socotind cele v\zute, am zis fratelui celui ce
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venise: rea este ziua aceasta pentru mine. Iar el a zis:
pentru ce, p\rinte? Atunci i-am povestit cele ce am v\zut.
{i am zis: haina aceea a mea, era acoper\mântul lui Dumnezeu, care era peste mine [i de care m-am lipsit. Dup\
aceea am f\cut [apte ani r\t\cind prin pustie, nici pâine
gustând, nici sub acoper\mânt intrând, nici cu om vorbind,
pân\ ce iar\[i L-am v\zut pe Domnul meu tot la locul C\p\]ânii, poruncind s\ mi se dea haina.
*
11) A zis un b\trân:
– Dou\zeci de ani am petrecut luptându-m\ cu un gând
[i rugându-m\ lui Dumnezeu ca pe to]i oamenii s\-i v\d
ca unul.
*
12) A zis un b\trân:
– De vei vedea pe cineva râzând sau mâncând prea
mult, s\ nu-l judeci, ci mai vârtos s\ zici: fericit este acesta,
neavând p\cate [i pentru aceasta se bucur\ sufletul lui.
*
13) A zis un b\trân:
– De vei vedea cu ochii t\i pe cineva c\zând, îndat\ zi:
anatema ]ie, satano, c\ acesta vin\ nu are! {i înt\re[te-]i
inima s\ nu-l judeci pe fratele t\u, c\ se duce Duhul Sfânt
de la tine. Zi iar\[i c\tre tine: precum acesta a fost biruit,
a[a [i eu, [i plângi, [i cere ajutorul lui Dumnezeu. P\time[te împreun\ cu Cel ce a p\timit f\r\ de voie, c\ nimeni
nu voie[te s\ gre[easc\ lui Dumnezeu, ci to]i ne am\gim.
*
14) A zis un b\trân:
– Nu-l judeca pe cel desfrânat, dac\ e[ti tu curat, c\ci
de asemenea calci legea. C\ci Cel ce a zis: s\ nu desfrânezi, a
zis [i s\ nu judeci!
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Pentru primirea de str\ini
1) Un monah antiohian, de neam cucernic, de la m\n\stirea lui Casian, a mers la Sfintele Locuri pentru rug\ciuni
[i z\bovind el acolo a sfâr[it cele ce avea de trebuin]\, dar
nu [tia ce s\ fac\. {i [ezând în biseric\ se scârbea de aceasta.
Plecând, a adormit pu]in [i l-a v\zut pe Domnul nostru Iisus
Hristos gr\indu-i:
– Du-te la iconomul Sfintei Învieri [i s\-i zici lui: m-a
trimis Hristos la tine, s\-mi dai pentru Dânsul un galben
[i-]i voi da zapis la mân\, [i când va veni Hristos ]i-l va da!
De[teptându-se monahul [i rugându-se, a crezut cuvântului, [i mergând l-a aflat pe iconom c\ruia i-a zis precum
i-a poruncit lui. {i a zis iconomul:
– Dar când are s\ vin\ Hristos s\ mi-l dea?
Iar monahul a r\spuns:
– Eu precum am auzit, ]i-am spus, tu cum [tii, a[a s\ faci.
Atunci a zis iconomul:
– F\-]i zapisul!
{i a [ezut monahul de a scris a[a:
– Eu, Ion c\lug\rul de la Antiohia Siriei, m\rturisesc
c\ am luat un galben de la tine, {tefan preotul, iubitorul de
Dumnezeu, iconomul Sfintei Învieri, trebuindu-mi! {i pentru încredin]are am f\cut acest zapis al meu [i când va veni
Iisus Hristos, ]i-l va da.
Apoi, luând galbenul, a plecat. Iar în noaptea urm\toare, a v\zut iconomul în vis pe cineva gr\indu-i:
– Ia-]i galbenul [i s\-mi întorci zapisul monahului!
El îns\ nu voia, gr\ind:
– Acela a zis c\ Hristos va veni [i-mi va pl\ti.
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Iar\[i a zis:
– Eu sunt Hristos, ia-]i dar galbenul [i-mi d\ zapisul c\lug\rului. Sau vrei s\ iei mai mult? Iat\, este al t\u!
{i de[teptându-se, a trimis ni[te oameni dup\ monah,
zicându-le:
– Oriunde îl ve]i afla pe acel monah, s\-l aduce]i la
mine!
{i aflându-l, i-a zis:
– Mergi, c\ te cheam\ iconomul!
Acesta, temându-se, zicea întru sine, c\ s-a c\it [i vrea
s\-i ia galbenul. De aceea, mergea cu sfial\, iar acela v\zându-l, i-a zis:
– P\rinte, mai ia [i al]i galbeni, câ]i vei voi, [i-mi f\
zapis!
P\rintele i-a r\spuns:
– Iart\-m\, dar mai mul]i nu-mi trebuie, destul îmi este
acesta, c\ nu mi-a zis Domnul s\ iau mai mult de un galben.
Iar cei ce au auzit, s-au mirat [i au prosl\vit f\g\duin]ele Domnului cele nemincinoase.
*
2) Povestesc unii despre un b\trân, c\ vie]uia în Siria, lâng\
calea pustiului [i acesta era lucrarea lui: în ce ceas venea
vreun c\lug\r din pustie, cu bun\ n\dejde îi f\cea odihna.
Deci, a venit oarecând un sihastru la dânsul [i i-a f\cut
lui odihn\, dar acela nu voia, zicând, c\ poste[te ast\zi. {i,
i-a zis lui:
– Nu trece cu vederea pe robul t\u, rogu-m\ ]ie, s\
pleci a[a, ci vino s\ ne rug\m [i iat\ aici un copac, care se
va apleca, plecându-ne noi genunchii.
Plecându-[i dar sihastrul genunchii la rug\ciune, nimic
nu s-a întâmplat! Deci [i-a plecat [i primitorul de str\ini
genunchii [i îndat\ s-a aplecat [i copacul cu dânsul [i încredin]ându-se, a mul]umit lui Dumnezeu.
*
3) Un monah tebeu, avea darul slujbei de la Dumnezeu,
ca pe fiecare, s\-l socoteasc\ cu cele ce-i trebuiesc. {i s-a
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întâmplat odinioar\ într-un sat a da milostenie [i iat\ a
venit o femeie la dânsul s\ ia milostenie, purtând haine vechi.
V\zând-o cu vechituri îmbr\cat\, a b\gat mâna s\-i dea mult
[i s-a zgârcit mâna de a scos pu]in. Apoi a venit alta c\tre
el, îmbr\cat\ în haine bune [i v\zându-i hainele, a b\gat
mâna vrând a-i scoate pu]in [i a întins mâna de a scos mult.
{i a întrebat pentru amândou\ [i a primit r\spuns:
– Cea care poart\ haine bune este de neam mare [i a
s\r\cit [i numai pentru cur\]ie a câ[tigat hainele. Iar cealalt\,
pentru ca s\ ia milostenie, s-a îmbr\cat în vechituri.
*
4) Mers-au oarecând doi fra]i la un b\trân, iar obiceiul
b\trânului era de nu mânca toat\ ziua. Dac\ i-a v\zut pe
fra]i i-a p\rut bine [i a zis c\ [i postul are plat\, iar cel ce
m\nânc\ pentru dragoste, dou\ porunci împline[te, pentru c\ [i-a l\sat voia sa [i porunca lui Dumnezeu a s\vâr[it-o [i a[a i-a odihnit pe fra]i.
*
5) Era careva din sfin]i vie]uind în Egipt, în loc pustiu.
Era [i altul, mai departe de dânsul [i acela era preot maniheist. {i odat\ mergând s\ viziteze pe cineva din neamul
lui, a înserat unde era sihastrul cel dreptcredincios [i era în
necaz, c\ci se temea de b\trânul s\ intre [i s\ r\mân\ la
dânsul, [tiind c\ îl va cunoa[te c\ este maniheist. Îns\, primejduindu-se [i neavând unde merge, a b\tut la u[\, iar
b\trânul deschizând l-a [i cunoscut. Deci l-a primit de bun\
voie [i l-a silit s\ fac\ rug\ciune [i odihnindu-l, au adormit. Iar maniheul venindu-[i în sine noaptea, gândea mirân-du-se, cum n-a luat nici o îndoire asupra lui [i a zis:
– Cu adev\rat robul lui Dumnezeu este.
Apoi a c\zut la picioarele lui, gr\ind:
– Avvo [i eu sunt dreptcredincios!
{i a[a a petrecut cu dânsul, dup\ aceea, cealalt\ vreme
a vie]ii sale.
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*
6) Un frate a mers la un sihastru [i plecând de la dânsul,
i-a zis:
– Iart\-m\, avvo, c\ te-am smintit de la rug\ciunea ta!
Cel\lalt r\spunzând, i-a zis:
– Rug\ciunea mea este s\ te odihnesc pe tine [i s\ te petrec cu dragoste.
*
7) Un sihastru oarecare [edea lâng\ Nicopole, f\când
multe fapte bune. Deci s-a întâmplat de au venit câ]iva fra]i
din chinovie [i l-au nevoit mai înainte de vreme s\ m\nânce.
Apoi au zis fra]ii:
– Nu te-ai scârbit ast\zi, avvo?
Iar el le-a r\spuns, zicând:
– Scârba mea este dac\ voi face voia mea.
*
8) Povestit-a cineva din p\rin]i, c\ un oarecare filosof
însemnat din Cetatea lui Dumnezeu, b\rbat cucernic, a venit
la un sihastru, [i-l ruga s\-l primeasc\ [i c\lug\r s\-l fac\.
{i i-a zis b\trânul:
– De pofte[ti s\ te primesc, mergi [i vinde averea ta
cea dup\ porunc\, [i o d\ lipsi]ilor [i te voi primi!
{i mergând, a f\cut dup\ cuvântul b\trânului. Dup\
aceea i-a dat o alt\ porunc\:
– S\ te p\ze[ti a nu vorbi cu nimeni!
Iar el s-a f\g\duit s\ nu gr\iasc\ [i doi ani n-a gr\it. Au
început dup\ aceea oamenii s\-l laude [i i-a zis b\trânul:
– Nu-]i este de folos s\ stai aici, ci te trimit la o m\n\stire de ob[te.
{i l-a trimis. Dar trimi]ându-l, nu i-a zis s\ gr\iasc\, sau
s\ nu gr\iasc\. Deci, acela p\zind porunca ce i s-a dat, a
petrecut negr\ind. Vrând a-l ispiti egumenul cu fapta când
l-a primit, de este mut, sau se preface, l-a trimis cu o trebuin]\, în vremea rev\rs\rii apei râului, ca nevoind s\ gr\iasc\, s\ poat\ zice c\ n-a putut trece apa. {i a trimis dup\
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dânsul în tain\, s\ vad\ ce va face. Acela, dac\ a ajuns la
râu [i a v\zut c\ nu poate trece, a plecat genunchii spre
rug\ciune [i venind un crocodil l-a luat în spinare [i l-a
trecut în cealalt\ parte a apei. Dup\ împlinirea poruncii, a
venit iar\[i la ap\ [i iar\[i l-a luat în spate crocodilul [i l-a
trecut dincoace. Deci, venind fratele cel trimis dup\ dânsul,
a spus b\trânului [i fra]ilor [i s-au mirat. Nu dup\ mult\
vreme a murit c\lug\rul. {i a trimis egumenul la b\trânul
lui, gr\ind:
– Mut de ar fi fost, îns\ îngerul Domnului a fost.
Atunci a vestit sihastrului c\ n-a fost mut, ci mult
vorbitor, dar p\zind porunca ce i-a dat dintru început, a
petrecut negr\ind. {i s-au mirat to]i [i L-au prosl\vit pe
Dumnezeu.
*
9) Un b\trân oarecare avea un ucenic [i vrând a-l ]ine
cu sine, l-a f\cut s\ aib\ ascultare des\vâr[it\. Deci, i-a zis
b\trânul: aprinzându-se cuptorul foarte, mergi de ia cartea
din care citim în biseric\ [i o arunc\ în cuptor. Iar el mergând, a [i f\cut f\r\ de nici o cârtire [i fiind aruncat\ cartea,
s-a stins focul. Deci, aceasta este puterea ascult\rii celei cu
în]elegere, c\ci ascultarea este scara cea cereasc\.
*
10) Un om, dup\ ce a ie[it din lume, s-a dus într-o chinovie, având pe fiul s\u cu sine. {i i-a zis egumenul:
– Mi-e voia s\ nu vorbe[ti cu fiul t\u, ci s\-]i fie ca un
str\in.
Iar acela i-a r\spuns:
– A[a voi face, dup\ cuvântul t\u, avvo!
{i a petrecut mul]i ani [i n-a vorbit cu copilul s\u. Iar
când i-a venit chemarea fiului s\u [i urma s\ moar\, a zis
egumenul:
– Mergi de acum [i vorbe[te cu fiul t\u!
{i r\spunzând, i-a zis:
– De porunce[ti, p\zim porunca pân\ în sfâr[it.
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{i a r\posat fiul lui [i n-a gr\it cu dânsul [i s-au mirat
to]i, cum a primit cu bucurie porunca [i a p\zit-o pân\ la
sfâr[it.
*
11) Un frate cuprins de întristare, îl sup\ra pe b\trânul, gr\ind:
– Ce voi face, c\ m\ sup\r\ gândurile gr\indu-mi: f\r\
de vreme te-ai lep\dat de lume [i nu po]i s\ te mântuie[ti.
I-a r\spuns b\trânul:
– Chiar de nu vom putea s\ intr\m în P\mântul F\g\duin]ei, mai bine este s\ cad\ oasele noastre în pustie, decât
s\ ne întoarcem în Egipt.
*
12) Un b\trân a venit la o ap\ [i aflând acolo papur\, a
[ezut. {i smulgând frunze de pe mal, împletea co[ni]e [i le
da pe ap\. În acest chip se nevoia pân\ când au venit
oamenii [i l-au v\zut [i atunci s-a sculat [i a plecat. C\ci nu
pentru trebuin]\ lucra, ci pentru osteneala [i lini[tea sa.
*
13) Povestit-a oarecare din b\trâni c\ un frate ce petrecea în Egipt, mergea pe drum [i sosind noaptea, a intrat
într-un mormânt s\ se ad\posteasc\ de frig. Trecând ni[te
draci pe acolo, au gr\it unul c\tre altul:
– Vede]i cât\ îndr\zneal\ are acest c\lug\r de doarme
în mormânt? Hai s\-l îngrozim!
{i a r\spuns altul:
– Ce s\-l mai însp\imânt\m, c\ acesta este al nostru,
f\cându-ne voia noastr\: mâncând, bând, clevetind [i negrijind de slujba sa. Ci mai vârtos pân\ când va z\bovi el
întru aceasta, s\ mergem [i s\-i nec\jim pe cei ce ne nec\jesc pe noi [i cu rug\ciunea ne lupt\ ziua [i noaptea.
*
14) A zis un b\trân:
– De vor veni la tine vreunii [i îi vei vedea de departe
c\ vin, mai înainte de a se apropia, s\ stai la rug\ciune [i
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s\ zici: Doamne, Iisuse Hristoase, izb\ve[te-ne pe noi de
clevetire [i de ocar\! {i cu pace trimite-i din locul acesta.
*
15) A zis un b\trân:
– De va veni la tine vreun frate, ridic\ plânsul de pe fa]a
ta [i-l ascunde în inim\ pân\ când va pleca fratele [i apoi
iar\[i pune plânsul pe fa]\. C\ fug dracii v\zând plânsul
acesta cu tine.
*
16) Un b\trân mergând la Schit, a c\l\torit împreun\
cu el un frate. Deci, vrând s\ se despart\ unul de altul, i-a
zis b\trânul:
– S\ gust\m împreun\, frate!
{i era diminea]\ [i începutul s\pt\mânii. Deci, au mâncat [i sculându-se s-au dus. Iar dup\ ce au trecut celelalte
zile [i a venit sâmb\ta, sculându-se de diminea]\ b\trânul,
s-a dus la fratele acela [i a zis:
– Oare ai fl\mânzit, frate, de când am mâncat?
R\spuns-a fratele:
– Nu! C\ci în fiecare zi mâncând, nu fl\mânzesc.
Zis-a lui b\trânul:
– Cu adev\rat, fiule, de atunci nu am mâncat. Iar fratele auzind, s-a umilit [i s-a folosit.
*
17) Un episcop, iubitor de Dumnezeu, se ducea în fiecare an la Schit, la p\rin]i. Acolo, l-a întâlnit un frate [i l-a
dus la chilia sa punându-i înainte pâine [i sare, [i zicând:
– Iart\-m\, c\ nimic altceva nu am s\-]i pun înainte!
{i i-a r\spuns lui episcopul:
– Voiesc ca la anul, venind, s\ nu aflu aici nici sare.
*
18) A zis un b\trân:
– Dac\ înc\ e[ti tân\r, fugi de vin ca de [arpe [i de vei
fi silit la adunare s\ bei, pu]in bând, înceteaz\! {i m\car de te
vor jura cei ce te-au chemat, s\ nu iei aminte de jur\mintele
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lor! C\ci de multe ori satana îi sile[te pe monahi; chiar [i
pe b\trâni, s\-i sileasc\ pe cei mai tineri la b\utur\ de vin
[i la mâncare mult\. Ci tu s\ nu te pleci lor, c\ci vinul [i
femeile îi despart pe c\lug\ri de Dumnezeu.
*
19) Odinioar\ la Chilii, f\cându-se praznic, mâncau
fra]ii la biseric\. {i era acolo un frate [i a zis celui ce slujea:
– Nu mânca fiertur\, ci sare!
{i a chemat acela un alt frate înaintea norodului, zicând:
– Cutare nu m\nânc\ fiertur\: adu-i sare!
Atunci s-a sculat unul din b\trâni zicând:
– Mai de folos î]i era ast\zi la chilia ta s\ m\nânci carne,
decât s\ aud acest cuvânt înaintea norodului.
*
20) Un frate de la Schit nemâncând pâine, s-a dus la un
b\trân mare, dar s-a întâmplat s\ fie acolo [i al]i str\ini. {i
a f\cut b\trânul pu]in\ fiertur\ pentru dân[ii [i dup\ ce au
[ezut s\ m\nânce, pustnicul [i-a pus lui numai n\ut muiat
s\ m\nânce. Dup\ ce s-au sculat ei de la mas\, luându-l b\trânul deoparte, i-a zis:
– Frate, când te duci la cineva, nu-]i ar\ta petrecerea
ta! Iar de voie[ti s\ ]ii nevoin]a ta, [ezi în chilia ta [i nic\ieri nu ie[i!
Iar el, în]elep]indu-se de cuvântul b\trânului, s-a f\cut
iconomicos întru întâmpinarea fra]ilor.
*
21) Zis-a un b\trân:
– Când te vei duce undeva, s\ nu-]i ar\]i petrecerea ta,
sau cum c\ nu m\nânci untdelemn, sau pe[te, sau fiertur\!
Ci numai la vin s\ nu dezlegi, de te temi de r\zboi. {i de te
vor prih\ni vreunii, s\ nu ai nici o grij\.
*
22) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– De m\ voi afla la mas\ cu p\rin]ii, ce s\ fac?
R\spuns-a b\trânul:
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– În loc de post înfinge rug\ciune f\r\ m\sur\, cu
smerenie.
Zis-a fratele:
– {i cum pot s\ m\nânc [i auzind pe unii vorbind, s\
m\ rog?
Zis-a lui b\trânul:
– Truda toate le poate [i de voie[ti s\ fii monah, aceasta
pururea ]ine, c\ cel ce nu o are pe aceasta, nu este monah.
*
23) Un b\trân [edea cu un frate [i avea via]\ de ob[te;
iar b\trânul era milostiv. F\cându-se foamete, au început
unii s\ vin\ la u[a lui, s\ ia milostenie, c\ b\trânul da tuturor celor ce veneau. V\zând fratele ce se întâmpl\, a zis
b\trânului:
– D\-mi partea de pâine, iar cu partea ta f\ cum voie[ti!
Atunci a împ\r]it b\trânul pâinile [i f\cea milostenie
din partea sa. {i mul]i alergau la b\trânul, auzind c\ tuturor
d\. Iar Dumnezeu v\zându-i voin]a cea bun\, i-a blagoslovit pâinile [i pe cât da el, pe atât se înmul]eau pâinile.
Iar fratele mâncându-[i pâinile sale, a zis b\trânului:
– Fiindc\ mai am pu]in din acele pâini, p\rinte, ia-m\
iar\[i de ob[te!
{i a zis b\trânul:
– Precum voie[ti, fac.
A[a au [ezut iar\[i împreun\. {i fiind mul]i cei ce veneau [i neîntorcându-se nici unul de[ert, a v\zut fratele c\
i-au lipsit pâinile. Iar dup\ întâmplare a venit un s\rac
b\trân [i i-a zis:
– Mergi [i caut\ cu de-am\nuntul.
Deci intrând fratele, a aflat vasele în care se punea pâinea, pline de pâine. Aceasta v\zând, s-a sp\imântat. {i luând
a dat s\racului. Apoi minunându-se de credin]a [i fapta cea
bun\ a b\trânului, a prosl\vit pe Dumnezeu.
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Pentru milostenie [i pentru
neaverea la care s-a f\g\duit monahul
1) Unul a adus bani unui b\trân [i-l ruga s\-i ia, s\-i aib\
spre a sa trebuin]\. B\trânul îns\ nu i-a primit, zicând c\
se îndestuleaz\ cu lucrul mâinilor sale. Iar acesta, rugându-l s\-i primeasc\ m\car pentru trebuin]a s\racilor, a r\spuns b\trânul:
– Acest lucru este o îndoit\ ru[ine, frate, c\ cele ce nu-mi
trebuiesc primesc [i cele str\ine dând, m\ mândresc în de[ert.
*
2) Zis-a un b\trân:
– De vei da milostenie [i se va nec\ji gândul t\u c\ ai dat
mult, s\ nu iei aminte la gând, c\ este de la satana! Îns\, pe
cât po]i, cu s\r\cie [i cu smerenie petrece-]i via]a, ca tu mai
vârtos s\ ai trebuin]\ a lua milostenie totdeauna. C\ cel ce
d\ se bucur\, socotind c\ bun lucru face, iar cel ce nu are ci
petrece întru s\r\cie, la mare smerenie ajunge socotind c\
nici un bine nu face, nici nu d\ cuiva ceva, ci mai vârtos el
are trebuin]\ de milostenie. A[a au tr\it p\rin]ii no[tri, a[a
L-a aflat pe Dumnezeu p\rintele nostru Arsenice.
*
3) A venit odinioar\ la Rait un om bogat, str\in, [i a dat
fra]ilor milostenie câte un ban. Asemenea a trimis [i unui
sihastru, care [edea într-o chilie. {i în noaptea aceea a v\zut
b\trânul o ]arin\ plin\ de m\r\cini [i pe unul care îi zicea:
– Ie[i, secer\ în ]arina celui ce ]i-a dat milostenie!
Diminea]a a trimis sihastrul de l-a chemat pe iubitorul
de Hristos, cel ce i-a trimis banul [i i l-a dat înapoi, zicând:
– Prime[te-]i, frate, banul c\ nu pot s\ secer m\r\cini
str\ini! O, de a[ fi putut s\-i smulg pe ai mei!
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*
4) A zis un b\trân:
– Nevoitorii cei des\vâr[i]i nu primesc degrab\ lucru
de la cineva, iar cei de mijloc nu zic cuiva s\ le dea lor ceva.
Dac\ cineva singur le va da, primesc cele trimise, ca de la
Dumnezeu. Iar dac\ vreunul este foarte bolnav, s\ cear\
trebuin]a sa cu mult\ smerenie, osândindu-se îns\ pe sine
totdeauna.
*
5) Am auzit despre un frate s\rac [i lipsit, c\ de îi aducea
cineva bucatele de trebuin]\, le primea. Iar dup\ aceea, de s-ar
fi întâmplat [i altul s\-i aduc\ ceva, nu primea, zicându-i:
– Acum m-a hr\nit Domnul meu!
*
6) A venit un str\in, aducând cu sine mult aur la Schit
[i-l ruga pe preot, s\-l dea fra]ilor. Iar preotul a zis:
– Nu au fra]ii trebuin]\.
{i mult fiind silit, a pus aurul într-o co[ni]\ [i l-a pus la
u[a bisericii. Deci venind fra]ii, le-a zis lor preotul:
– Cel ce are trebuin]\, s\ ia!
Dar nimeni nu s-a atins. Iar unii nici n-au privit la aur.
{i zicea preotul c\tre cel ce a adus aurul:
– Dumnezeu a primit dragostea ta. Ia-l [i mergi de-l d\
s\racilor!
{i folosindu-se omul, s-a dus.
*
7) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Voie[ti ca s\ ]in la mine doi bani sub cuvânt de boal\
trupeasc\?
{i a r\spuns b\trânul:
– Nu este bine s\ ]ii mai mult decât este trebuin]a.
Deci, de vei ]ine ace[ti doi bani, va sta n\dejdea ta în ei. {i
de se vor pierde, doar Dumnezeu poart\ grij\ de tine. S\
arunc\m deci la Dânsul grija noastr\, c\ El va purta grij\
de noi.
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*
8) Au venit unii din elini la Ostrachin, s\ dea milostenie [i au luat cu dân[ii pe iconomi, s\ le arate pe cei ce au
trebuin]\. Astfel, i-au dus la un bubos [i i-au dat lui, îns\ el
nu a luat, zicând:
– Iat\, ostenindu-m\ împletesc aceste câteva smicele
de finic [i m\nânc pâinea mea, agonisind-o dintr-însele [i
de mai mult nu am trebuin]\.
{i iar\[i s-au dus la chilia unei v\duve, care avea o fat\
[i b\tând în u[\, a auzit fata, fiind în\untru [i care purta o
hain\ rupt\ ce abia îi acoperea p\r]ile cele de nevoie ale trupului. Deci, v\zând-o ie[ind afar\, i-au dat haine [i bani.
Dar ea nu a primit zicând:
– Mi-a spus maica ast\zi c\ a g\sit de lucru [i cu voia
lui Dumnezeu, avem hrana noastr\.
Mama ei era sp\l\toreas\ [i se dusese s\ lucreze. Când a
venit de la lucru, au rugat-o s\ ia dar [i ea n-a vrut zicând:
– Eu purt\tor de grij\ Îl am pe Dumnezeu [i voi]i s\-L
lua]i de la mine?
{i auzind, au prosl\vit pe Dumnezeu.
*
9) Zis-a un b\trân:
– S\ nu ai în chilia ta hain\ spânzurat\ netrebuincioas\,
c\ moarte î]i este. C\ci mul]i tremur\, poate mai drep]i
fiind decât tine. {i tu p\c\tos fiind, pentru ce s\ ai de prisos?
*
10) Zis-a iar\[i:
– S\ nu dobânde[ti vas de prisos, aflându-se f\r\
treab\, c\ci atunci nu mai poart\ grij\ de tine Dumnezeu!
Dac\ î]i va c\dea ]ie de undeva aur, de ai trebuin]\ de el
pentru nevoia ta, adic\ pentru hran\ sau pentru hain\,
îndat\ cump\r\-le! Dar de nu ai trebuin]\, s\ nu doarm\
împreun\ cu tine, adic\ s\ nu stea la tine, ci d\-l s\racilor,
mai înainte de a se însera!
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*
11) Zis-a iar\[i:
– Vas de argint sau de aur, s\ nu pip\ie mâinile tale în
chilia ta, pân\ la cel mai mic! Adic\, nu numai s\ cuge]i a
nu dobândi nimic [i trimis de va fi de la cineva pentru vreo
trebuin]\, c\tre tine, un vas ca acesta s\ nu-l pip\i!
*
12) Zis-a iar\[i:
– Cu]it la brâul t\u s\ nu atârni, c\ acestea toate opresc
de la tine umilin]a [i plânsul. Toate: a[ternutul t\u [i vasele tale, înc\l]\mintea [i brâul, s\ fie în a[a fel, încât de
vor unii s\ le fure s\ nu le plac\ lor s\ ia ceva din toate
acestea [i din cele ce sunt în chilia ta.
*
13) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Spune-mi, p\rinte, cum m\ voi mântui?
{i dezbr\cându-se b\trânul de hain\ [i încingându-se
peste mijloc [i spânzurându-[i mâinile sale, a zis:
– A[a este dator monahul s\ fie, gol de materia lumii [i
r\stignit în ispite.
*
14) Zis-a un b\trân:
– Iube[te s\r\cia foarte [i s\ nu voie[ti s\ ai lucruri fine
în chilia ta! C\ci, când caut\ sufletul vreun lucru [i nu-l afl\,
suspin\ [i se smere[te [i atunci îl mângâie Dumnezeu [i îi
d\ umilin]\. Iar sufletul de va gusta dulcea]a lui Dumnezeu,
ur\[te pân\ [i însu[i trupul s\u. C\ de nu va urî omul trupul s\u, socotindu-l ca pe un vr\jma[ potrivnic [i cu nimic
f\cându-i mângâierea lui, afar\ de trebuin]a cea de nevoie,
nu va putea cândva s\ se izb\veasc\ de cursa diavolului.
*
15) Povestit-a cineva din p\rin]i, c\ era un magistrat
trimis cu o solie împ\r\teasc\ [i pe cale a g\sit un mort s\rac, z\când gol [i f\cându-i-se mil\, a zis slugii sale:
– Ia calul [i mergi pu]in mai-nainte!
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Acela pogorându-se s-a dezbr\cat de una din hainele
sale [i a pus-o peste mort [i s-a dus. Apoi, dup\ pu]in, trimis fiind tot cu o solie [i ie[ind afar\ din cetate, a c\zut de
pe cale [i i s-a frânt piciorul. {i ducându-l la casa sa, se lupta
cu mari chinuri [i doctorii încercau s\-l vindece. Dup\ ce
au trecut cinci zile, i s-a înnegrit piciorul. {i aceasta v\zând
doctorii, au hot\rât s\-i taie a doua zi piciorul, s\ nu putrezeasc\ [i trupul. De aceasta în[tiin]ându-se magistratul s-a
sup\rat [i plângea de acea primejdie [i de mâhnire nici nu
putea s\ doarm\, ci în noaptea aceea a r\mas treaz. Deci
luminând candela, a v\zut la miezul nop]ii c\ se pogoar\
un om pe fereastra cea de sus [i vine la dânsul, [i stând
lâng\ dânsul, i-a zis:
– De ce plângi, de ce te scârbe[ti?
Iar el a r\spuns:
– Doamne, cum s\ nu plâng, c\ mi s-a frânt piciorul [i
mâine vin doctorii s\-l taie?
Iar el a zis:
– Arat\-mi piciorul t\u!
{i ar\tându-l, l-a uns cel ce s-a ar\tat [i i-a zis:
– Scoal\-te [i umbl\.
Bolnavul îns\ zicea:
– Doamne, nu pot c\ este frânt.
Iar el a zis c\tre dânsul:
– Sprijine[te-te de mine!
{i sprijinindu-se, s-a sculat [i a mers s\n\tos. Apoi a zis
iar\[i cel ce s-a ar\tat:
– Iat\, te-ai f\cut s\n\tos! Deci culcându-te, odihne[te-te
[i nu te scârbi!
Vorbindu-i [i despre milostenie i-a spus înainte câteva
cuvinte, zicând, c\ a zis Domnul: ferici]i cei milostivi c\ aceia
se vor milui! {i f\r\ de mil\ este judecata la cel ce nu a f\cut
mil\. {i altele ca acestea. Apoi i-a mai zis:
– Mântuie[te-te!
Magistratul l-a întrebat:
– Te duci?
207

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

Zis-a lui acela:
– Ce mai voie[ti, dac\ te-ai vindecat?
{i iar\[i magistratul:
– Pentru Dumnezeu Care te-a trimis, spune-mi cine e[ti?
R\spuns-a cel ce s-a ar\tat:
– Caut\ la mine!
{i dup\ ce l-a privit i-a zis:
– Cuno[ti haina aceasta, pe care o port?
I s-a r\spuns:
– Da, Doamne, a mea este!
{i iar\[i a zis acela:
– Eu sunt cel pe care l-ai v\zut mort, aruncat în drum,
[i mi-ai aruncat haina ta [i acum m-a trimis Dumnezeu s\
te vindec. Mul]ume[te deci totdeauna lui Dumnezeu!
{i acestea zicând, a ie[it prin fereastra prin care a intrat. Iar bolnavul vindecat nu a încetat s\ mul]umeasc\ lui
Dumnezeu, dând s\racilor din cele ce avea.
*
16) A adus cineva la un b\trân bani, zicând:
– Ia-i spre cheltuiala ta, c\ci ai îmb\trânit [i e[ti bolnav! C\ era bubos.
R\spuns-a lui b\trânul:
– {aizeci de ani am în boala aceasta [i de nimic nu am
fost lipsit, fiindc\ Dumnezeu îmi d\ [i m\ hr\ne[te, [i tu
acum ai venit s\-L ridici pe Hr\nitorul meu?
{i nu a primit banii.
*
17) Povestit-au p\rin]ii despre un gr\dinar, c\ lucra [i
toat\ osteneala lui o da milostenie, ]inând numai pentru
cheltuial\. Mai pe urm\ îns\, i-a pus în minte satana, zicând:
– Strânge-]i ni[te bani, nu cumva când vei îmb\trâni [i
te vei îmboln\vi s\ nu ai de cheltuial\!
{i a adunat [i a umplut un borcan cu bani dup\ care s-a
întâmplat de s-a îmboln\vit [i i-a putrezit piciorul [i a cheltuit
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banii la doctori dar nu i-a folosit. Mai pe urm\ a venit un
doctor iscusit [i i-a zis:
– De nu ]i se va t\ia piciorul, tot trupul o s\ putrezeasc\.
{i s-a hot\rât s\ i se taie piciorul a doua zi. În noaptea
aceea venind gr\dinarul întru sine [i c\indu-se pentru ceea
ce a f\cut strângând bani [i n\d\jduind mai mult în ei decât
în Dumnezeu Care ocârmuie[te toate [i le hr\ne[te, a suspinat [i a zis:
– Adu-]i aminte Doamne, de lucrurile mele cele proaste
de mai dinainte, pe care le f\ceam lucrând [i dând fra]ilor
mei, dar mai vârtos mai-nainte de acestea, adu-]i aminte de
bun\tatea Ta [i de îndur\rile Tale cele nenum\rate [i m\
miluie[te dup\ mare [i bogat\ mila Ta!
{i acestea zicând el, a st\tut înaintea lui îngerul Domnului [i i-a zis:
– Unde sunt banii, pe care i-ai strâns? Unde este sfatul,
pe care l-ai primit!
Iar el umilindu-se foarte [i l\crimând, a zis:
– Gre[it-am, Doamne, iart\-m\, c\ de acum nu voi mai
face aceasta!
Atunci s-a atins îngerul de piciorul lui [i îndat\ s-a vindecat. {i sculându-se diminea]a s-a dus s\ lucreze. Iar dup\
pu]in timp a venit doctorul s\-i taie piciorul, dup\ cum hot\râse [i neaflându-l, întreba de dânsul. {i i-au spus lui:
– Azi diminea]\ s-a dus s\ lucreze la ]arin\.
Iar doctorul s-a dus la ]arina aceea în care lucra, vrând
s\-l vad\. {i v\zându-l s\pând p\mântul, l-a prosl\vit pe
Dumnezeu, Cel ce l-a vindecat cu prosl\vire.
*
18) Un pustnic luptându-se cu iubirea de argint, lucra
mult ostenindu-se foarte [i din lucrul mâinilor sale a adunat un galben, apoi al doilea, apoi al treilea, apoi s-a silit
de a f\cut cinci. {i dup\ ce i-a adunat, îndat\ a c\zut în boal\
trupeasc\ [i umflându-i-se piciorul, s-a umplut de r\ni. Iar
el chemând pe doctori, a cheltuit acei cinci galbeni. {i nevindecându-se patima, ci [i mai rea f\cându-se, piciorul
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lui des\vâr[it putrezind, a venit doctorul [i i-a zis c\ trebuie s\-i taie piciorul, c\ci tot trupul s\u o s\ putrezeasc\.
Iar el de nevoie s-a plecat la t\iere [i s-a hot\rât a doua zi
s\ i se taie piciorul. Noaptea plângând [i rugându-se lui
Dumnezeu, a venit îngerul la el [i i-a zis:
– Mai faci cinci galbeni?
{i ca prin minune, l-a apucat îngerul de picior [i cu mâna
[tergând rana, îndat\ l-a vindecat [i s-a f\cut nev\zut.
Atunci bolnavul, venindu-[i întru sine [i cunoscând c\ s-a
vindecat, a mul]umit lui Dumnezeu. Deci, diminea]a când
a venit doctorul, dup\ hot\râre, a b\tut în u[\. Iar el sculându-se, l-a întâmpinat. {i v\zându-l doctorul c\ umbl\,
s-a minunat [i în[tiin]ându-se de ceea ce s-a petrecut, s-a
f\cut cre[tin, c\ci era elin.
*
19) Zis-a un b\trân:
– Sfin]ii având pe Dumnezeu întru sine [i pe cele de aici
le mo[tenesc, adic\ nep\timirea [i pe cele de dincolo, c\ci
[i acestea [i acelea sunt ale lui Hristos. Iar cei ce Îl au pe El, au
[i cele ale Lui. Iar cel ce are lumea, adic\ patimile, de[i are
lumea, nimic nu are, f\r\ numai patimile ce-l st\pânesc.
*
20) Zis-a un iubitor de Hristos, c\ dator este cel ce d\
milostenie, a[a s\ dea, ca [i cum el ar lua. C\ o milostenie
ca aceasta îl apropie de Dumnezeu.
*
21) Un iubitor de Hristos mergând pentru o trebuin]\,
a întâlnit pe cale un s\rac gol [i f\cându-i-se mil\ de
dânsul, i-a d\ruit lui haina sa. Iar s\racul ducându-se, a
vândut-o. Iar acela, în[tiin]ându-se de ceea ce f\cuse
s\racul, s-a întristat, în noaptea urm\toare Hristos a stat
înaintea lui, în vis, purtând acea hain\ [i ar\tând-o a zis:
– Nu te scârbi, c\ iat\, port ceea ce Mi-ai dat!
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*
22) Un frate foarte cucernic avea mam\ s\rac\. F\cându-se foamete mare, a luat pâini [i mergea s\ le duc\ mamei sale. {i iat\ un glas s-a f\cut c\tre dânsul, zicând:
– Tu îngrije[ti de maica ta, sau Eu s\ îngrijesc?
Fratele cunoscând puterea glasului, s-a aruncat cu fa]a
la p\mânt rugându-se [i zicând:
– Tu, Doamne, poart\ de grij\ de noi!
{i sculându-se s-a întors la chilia sa. Iar a treia zi a
venit mama la el, zicând:
– Cutare monah mi-a dat pu]in grâu. Ia-l [i f\-ne câteva
pâini s\ ne hr\nim!
Iar fratele auzind acestea, L-a sl\vit pe Dumnezeu [i cu
n\dejde înt\rindu-se, sporea cu darul Lui la toat\ fapta bun\.
*
23) Era un monah care avea un frate mirean s\rac [i
orice lucra monahul îi da lui [i cu cât îi da cu atât mai mult
s\r\cea cel ce lua. Iar monahul mergând, a vestit unui
b\trân lucrul acesta. B\trânul i-a zis:
– De vrei s\ m\ ascul]i, s\ nu-i mai dai, ci zi-i: frate,
când aveam, î]i dam ]ie. Deci [i tu, ceea ce po]i, din cele ce
lucrezi, adu-mi mie! {i orice va aduce, ia de la dânsul! {i
unde [tii str\in, sau b\trân s\rac, d\-le [i roag\-i s\ fac\
rug\ciune pentru dânsul!
Iar fratele mergând, a f\cut a[a. {i venind mireanul, i-a
gr\it lui dup\ cuvântul b\trânului [i auzind acela s-a scârbit, îns\ în ziua dintâi, luând din osteneala lui câteva verde]uri, le-a adus monahului. Acela luându-le, le-a dat b\trânilor [i i-a rugat s\ se roage pentru el. Apoi blagoslovindu-se
s-a întors la casa sa. Dup\ pu]in timp iar\[i a venit la monah [i i-a adus verde]uri [i trei pâini. {i luându-le pe acestea
monahul, a f\cut ca [i mai înainte [i blagoslovindu-se mireanul de b\trâni, s-a dus. Apoi a venit a treia oar\ [i i-a adus
multe bun\t\]i, vin [i pe[te. {i v\zând monahul, s-a minunat
[i i-a chemat pe s\raci [i i-a odihnit. Apoi i-a zis mireanului:
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– Nu cumva ai trebuin]\ de pu]in\ pâine?
Iar el a r\spuns:
– Nu! Când luam de la tine ceva, ca focul intra în casa
mea [i mistuia [i lucrul cel mai mic pe care îl aveam. Iar de
când nu mai iau de la tine, m\ blagoslove[te Dumnezeu.
Deci mergând fratele, a vestit b\trânului toate cele ce
s-au întâmplat. {i i-a zis lui b\trânul:
– Au nu [tii c\ lucrul monahului este foc [i oriunde
intr\ arde? Îns\ aceasta îi este mai de folos lui. S\ fac\ milostenie din osteneala sa [i s\ ia rug\ciune de la sfin]i [i a[a
se blagoslove[te.
*
24) Povestit-a unul din p\rin]i c\ a fost un b\trân care
se învrednicise de mari daruri de la Dumnezeu [i era vestit pentru via]a lui cea cu fapte bune. {i a ajuns numele lui
pân\ la împ\rat [i a trimis împ\ratul de l-a chemat ca s\ se
învredniceasc\ de rug\ciunile lui. Deci vorbind cu el [i
folosindu-se, i-a adus aur iar el l-a primit [i întorcându-se la
ale sale, a început a agonisi ]arin\ [i alt\ avere. Tot a[a, dup\
obicei i-au adus lui un îndr\cit [i a zis dracului b\trânul:
– Ie[i din zidirea lui Dumnezeu!
Iar dracul a zis:
– Nu te ascult pe tine!
Zis-a b\trânul:
– Pentru ce?
Dracul i-a r\spuns:
– Pentru c\ te-ai f\cut ca unul din noi, l\sând grija cea
c\tre Dumnezeu [i îndeletnicindu-te cu grija p\mânteasc\.
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Pentru îndelunga r\bdare
[i nepomenirea de r\u
1) Un sihastru s-a f\cut episcop. Acesta, pentru evlavie
[i lini[te nu certa pe nimeni, suferind cu îndelung\ r\bdare gre[elile fiec\ruia. Dar iconomul lui nu ocârmuia lucrurile biserice[ti cum se c\dea. {i i-au zis unii episcopului:
– Pentru ce nu-l cer]i pe iconom c\ci se poart\ cu a[a
nesocotin]\?
Iar acela a l\sat certarea pe a doua zi.
În ziua urm\toare au venit la dânsul cei ce l-au pârât
pe iconom. Iar episcopul aflând, s-a ascuns într-un loc. Dup\
ce l-au c\utat mult, abia l-au aflat [i i-au zis:
– Pentru ce te-ai ascuns de noi?
Iar el a zis:
– Pentru c\ cele ce am s\vâr[it în [aizeci de ani, rugându-m\ lui Dumnezeu, voi voi]i s\ le jefui]i în dou\ zile.
*
2) A zis un b\trân:
– Patimile de care sunt cuprin[i oamenii afar\ de fire,
elinii le f\ceau dumnezei [i li se închinau lor, iar pe cei ce
nu voiau s\ se închine, îi chinuiau, îi omorau [i îi f\ceau f\r\
voie, mucenici. Deci [i noi dac\ ne supunem patimilor, cu
nimic nu ne deosebim de închin\torii la idoli. C\ci cel ce
este biruit de iu]eal\ [i de mânie [i nu-[i taie turbarea patimii, se leap\d\ de Iisus [i are întru sine pe Marte ca dumnezeu [i se închin\ idolului turb\rii, ca [i elinii. Iar iubitorul
de argint, cel ce-[i închide milostivirea sa spre fratele s\u
[i nu-l miluie[te pe vecinul, este tot închin\tor la idoli, cinstind idolul lui Mercur [i sluje[te f\pturii, iar nu F\c\torului.
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Aceasta se întâmpl\ [i la celelalte patimi, c\ci de orice patim\ este biruit, el se face rob, dup\ cuvântul Apostolului,
care a numit iubirea de argint a doua închinare la idoli. Iar
cel ce a biruit acestea [i le-a gonit de la sine sau s-a înfrânat
dumnezeilor celor mul]i, s-a [i f\cut mucenic f\r\ sânge.
*
3) Povestit-au unii din p\rin]i despre un b\trân mare
c\ de venea cineva s\-l întrebe vreun cuvânt, îi zicea:
– Iat\, eu iau fa]a lui Dumnezeu [i [ed pe scaunul Judec\]ii! Ce voie[ti dar s\-]i fac? De vei zice: miluie[te-m\,
î]i zice ]ie Dumnezeu: miluie[te [i tu pe fratele t\u! Iar de
vei zice: iart\-m\, î]i zice ]ie: iart\ [i tu vecinului t\u! Este
oare nedreptate la Dumnezeu? S\ nu fie! Deci, de voim s\
ne mântuim, de noi atârn\ mântuirea noastr\.
*
4) Un frate din Libia a venit la avva Siluan în muntele
Panefo [i i-a zis:
– P\rinte, am un vr\jma[ care mi-a f\cut multe rele, c\
[i ]arina mea, când eram în lume, mi-a r\pit-o [i de multe
ori m-a vr\jm\[it. Iar acum a pornit [i oameni otr\vitori, s\
m\ omoare [i a[ vrea s\-l dau în judecat\.
Zis-a lui b\trânul:
– Precum te împaci, fiule, f\!
Zis-a fratele:
– Cu adev\rat, p\rinte, de va fi pedepsit, îi va fi de folos
sufletului.
R\spuns-a b\trânul:
– Cum socote[ti, fiule, f\!
{i a zis fratele:
– Scoal\-te, p\rinte, s\ facem rug\ciune [i voi merge la
dreg\tor!
Deci, sculându-se [i rugându-se amândoi, când a venit
s\ zic\: [i ne iart\ nou\ gre[alele noastre, precum [i noi
iert\m gre[i]ilor no[tri, a zis b\trânul:
– {i nu ne ierta nou\ gre[alele noastre c\ci nici noi nu
iert\m gre[i]ilor no[tri!
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Apoi a zis b\trânului fratele:
– Nu a[a, p\rinte!
Iar b\trânul a zis:
– Ba a[a, fiule! C\ci cu adev\rat de vei voi s\ mergi la
dreg\tor, s\-]i fac\ ]ie dreptate, Siluan alt\ rug\ciune nu-]i
va face ]ie.
{i punând fratele metanie, l-a iertat pe vr\jma[ul s\u.
*
5) Unul v\zând pe un iubitor de osteneli purtând un
mort pe pat, i-a zis:
– Pe cei mor]i îi por]i? Mergi de poart\ pe cei vii!
*
6) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Voiesc s\ m\rturisesc pentru Dumnezeu.
{i i-a zis lui b\trânul:
– Dac\ în vreme de nevoie, î[i va suferi cineva vecinul,
este întocmai cu cuptorul celor trei tineri din Babilon.
*
7) Zis-a un b\trân:
– De se va întâmpla între tine [i altul cuvânt de scârb\
[i va t\g\dui cuvântul, nu-l a]â]a zicând c\ ai spus. Fiindc\
se întoarce [i zice: a[a am zis [i ce? {i se face mare vrajb\.
Ci [i tu las\ cuvântul [i se face mare pace.
*
8) Zis-a fericitul Zosima:
– Ce lucru greu este acesta, adic\ l\sând cineva împ\timirea pentru lucrurile veacului acestuia [i cearta cu oamenii
pentru dânsele, s\ se îmbog\]easc\ numai în Dumnezeu [i
s\ n\d\jduiasc\ la Cel ce l-a f\cut [i îl ocârmuie[te [i s\
pofteasc\ împ\r\]ia Lui. Acesta nu are nicio greutate, c\
obi[nuim [i de frica m\rii, sau de n\v\lirea tâlharilor, pe
toate cele ce le avem s\ le def\im\m [i lucrurile noastre f\r\
de preget s\ le arunc\m, ca s\ ne sc\p\m aceast\ pu]in\
via]\, pe care dup\ pu]in [i nevrând noi, o va risipi moartea.
{i spre înt\rirea celor zise, povestea o istorisire ca aceasta,
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pe care o auzise de la al]ii. Deci a zis: odinioar\, un lucr\tor de pietre, un giuvaiergiu, având pietre scumpe [i m\rg\ritare, s-a suit într-o corabie cu copiii s\i, vrând s\ se duc\
la un târg s\ negu]\toreasc\. Deci, s-a întâmplat s\ aib\ el
prieten pe un tân\r din oamenii corabiei, care îi slujea la
trebuin]ele cele de nevoie [i mânca cu el la mas\. Într-una
din zile i-a auzit tân\rul acela pe cor\bieri [optind între
dân[ii [i vrând s\-l arunce pe giuvaiergiu în mare [i s\-i ia
pietrele [i toate câte avea. {i auzind, s-a întristat. Deci, venind tân\rul s\ fac\ obi[nuita slujb\ [i v\zându-l giuvaiergiul trist [i mâhnit, l-a întrebat de pricina posomorârii.
Atunci, el la început nimic nu i-a r\spuns, p\zind s\-i spun\
în alt\ vreme ceea ce a auzit. Dar fiindc\ acela sta cerând
s\-i arate pricina mâhnirii, tân\rul suspinând [i l\crimând,
i-a vestit lui sfatul pe care îl cunoscuse, cum adic\ se sf\tuiser\ cor\bierii pentru dânsul. Iar el gândindu-se pu]in,
chem\ copiii [i le-a poruncit s\ fac\ f\r\ preget cele ce le va
porunci, întinzând un cearceaf le-a poruncit s\ aduc\ vasele în care erau pietrele [i m\rg\ritarele. {i aducându-le,
le-a deschis, a scos toate pietrele [i m\rg\ritarele [i le-a întins pe cearceaf zicând: pentru acestea m\ lupt eu cu marea,
primejduindu-m\ [i duc o astfel de viat\. Dup\ pu]in murind eu, am s\ le las în lumea aceasta [i nimic nu iau cu
mine. Arunca]i-le în mare! {i îndat\ apucând el de cearceaf împreun\ cu copiii, le-a aruncat pe toate în noian. Iar
cor\bierii v\zând s-au sp\imântat [i au stricat sfatul pl\nuit asupra lui. S\ socotim dar, fra]ilor, c\ atunci când s-a
pornit gândul lui, m\car c\ era om prost [i mirean, îndat\
a stricat împ\timirea [i s-a f\cut filosof în lucru [i în cuvinte [i aceasta ca s\ dobândeasc\ aceast\ pu]in\ [i vremelnic\ via]\. Povestit-a acela[i p\rinte, c\ odat\ a poruncit
unui copist bun, s\-i scrie ni[te c\r]i. Dup\ ce le-a s\vâr[it,
trimi]ând i-a spus c\ sunt gata [i orice va socoti, va trimite
s\ le ia. Iar un frate în[tiin]ându-se de aceasta, mergând ca
din partea sa c\tre acel copist [i dând plata ce a socotit, a
luat c\r]ile. Eu îns\ ne[tiind ce s-a f\cut, a zis b\trânul, am
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trimis un frate din cei ce erau cu mine, cu scrisori [i cu
plata ca s\ le ia. Dup\ ce a mers fratele [i a în]eles copistul
c\ l-a în[elat cel ce a luat c\r]ile, tulburându-se a zis: cu
adev\rat voi merge [i-l voi scârbi pentru c\ m-a în[elat [i a
luat cele ce nu erau ale lui. Iar eu aceasta auzind, trimi]ând
i-am vestit: [tii, fratele meu, c\r]ile pentru aceasta le dobândim, ca s\ înv\]\m dintr-însele: dragoste, smerenie, blânde]e. Iar dac\ începutul dobândirii c\r]ilor este vrajba, atunci
nu voiesc s\ dobândesc carte, s\ nu m\ cert, c\ci zice Apostolul: sluga Domnului nu trebuie s\ se certe.
*
9) Zis-a un b\trân c\ cel ce se nedrept\]e[te de bun\
voie [i îl iart\ pe aproapele, fire[te c\ este al lui Iisus. Iar
cel ce nici nu nedrept\]e[te, nici se nedrept\]e[te, fire[te c\
este al lui Adam. Iar cel ce nedrept\]e[te, sau dobânzi cere,
sau în[eal\, fire[te c\ este al diavolului.
*
10) Au venit odat\ la un b\trân tâlharii [i i-au zis:
– Am venit s\ lu\m toate cele ce se afl\ în chilia ta.
Iar el le-a r\spuns:
– Cât v\ place, fiilor, lua]i!
{i au luat toate câte au aflat în chilie [i s-au dus. Dar
au uitat un s\cule] care era spânzurat într-un col]. Atunci
b\trânul luând s\cule]ul a alergat dup\ ei strigând [i
zicând:
– Fiilor, lua]i ce a]i uitat în chilia voastr\!
Iar aceia sp\imântându-se pentru ner\utatea b\trânului,
i-au adus înapoi în chilie toate câte au luat. {i s-au poc\it,
zicând între dân[ii:
– Cu adev\rat, omul lui Dumnezeu este acesta.
*
11) Alt b\trân având trebuin]\ de o hain\, s-a dus în
târg [i a cump\rat una, care costa pu]ini bani. Luând el
haina, a pus-o [i a [ezut pe ea. {i dând pre]ul vânz\torului, num\ra banii pe lespedea ce era acolo. Iar cineva
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venind prin spatele lui, tr\gea haina, vrând s\ o ia pe sub
ascuns. Sim]ind b\trânul c\ oarecine trage haina, s-a ridicat, întinzându-se spre locul acela unde num\ra banii,
astfel c\ cel ce tr\gea haina, a luat-o [i s-a dus. {i a[a b\trânul
pl\tind tot pre]ul s-a dus neluând nimic.
*
12) Doi monahi locuiau într-un loc [i s-a dus la dân[ii
un b\trân, ca s\-i cerce [i a luat un toiag [i a început a
sf\râma verde]urile unuia. Fratele v\zând, s-a ascuns pân\
ce le-a sf\râmat pe toate. Dup\ ce a r\mas o r\d\cin\, i-a
zis b\trânului:
– P\rinte, de voie[ti, las-o pe aceasta s\ o fierb [i s\ gust\m împreun\.
Atunci a pus b\trânul metanie fratelui, zicând:
– Pentru ner\utatea ta, se odihne[te Duhul Sfânt peste
tine, frate.
*
13) Un frate a f\cut o cheie [i deschidea chilia unuia din
b\trâni [i îi lua b\ni[orii. Iar b\trânul a scris o hârtie, zicând:
– Iubite frate, oricare vei fi, fii bun [i-mi las\ jum\tate
spre trebuin]a mea!
{i f\când b\ni[orii dou\ p\r]i, a pus hârtia. Iar acela
iar\[i intrând [i rupând hârtia, a luat tot.
Dup\ doi ani îmboln\vindu-se el [i apropiindu-se de
moarte, îi sta sufletul muncindu-se [i neie[ind. Astfel trimi]ând l-a chemat pe b\trân [i i-a zis:
– Roag\-te pentru mine, p\rinte, c\ eu am fost cel ce î]i
furasem b\ni[orii!
{i i-a zis b\trânul:
– Pentru ce nu ai spus mai degrab\?
{i rugându-se el, îndat\ [i-a dat acela duhul.
*
14) Spuneau p\rin]ii despre un frate care locuia lâng\
un mare b\trân, c\ intrând în chilia b\trânului, fura. Iar b\trânul vedea [i nu-l mustra, ci lucra mai mult, zicând c\
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poate fratele are trebuin]\. {i avea b\trânul mult\ strâmtorare, cu greu câ[tigându-[i pâinea. Când a fost s\ moar\
b\trânul, l-au înconjurat fra]ii [i v\zându-l pe cel ce-l fura,
i-a zis:
– Apropie-te de mine!
{i i-a s\rutat mâinile zicând:
– Mul]umesc mâinilor acestora, c\ printr-însele m\ duc
în Împ\r\]ia cerurilor!
Iar acela, umilindu-se [i poc\indu-se, s-a f\cut [i el monah
iscusit, din faptele pe care le-a v\zut la acel mare b\trân.
*
15) A fost un b\trân iubitor de fra]i [i plin de mult\ dragoste, nesocotind niciodat\ r\ul. Iar un frate furând vase,
le-a dus [i le-a pus la dânsul, ne[tiind nimic b\trânul despre acel lucru. Dup\ vreo câteva zile, s-au g\sit vasele acelea
[i pârât fiind b\trânul, a pus metanie, zicând:
– Iart\-m\, c\ m\ poc\iesc!
Dup\ pu]in timp a venit fratele care furase vasele [i le
pusese la el [i i-a f\cut vorb\ zicând b\trânului:
– Tu ai furat vasele?
{i b\trânul punea metanie fratelui, zicând:
– Iart\-m\!
Înc\ [i altul din fra]i, de gre[ea cândva [i t\g\duia, el
punea metanie, zicând:
– Ierta]i-m\!
Atâta era de cucernic [i de smerit cuviosul, încât nici cu
cuvântul nu a r\nit cândva pe cineva.
*
16) Povestit-a unul din b\trâni, c\ era un b\trân be]iv
[i lucra o rogojin\ în fiecare zi pe care o vindea în sat [i bea
pre]ul ei. Mai pe urm\ a venit un frate la dânsul [i a r\mas,
petrecând cu el [i lucra [i el în fiecare zi o rogojin\, iar b\trânul o lua [i pe aceea [i vânzând-o, bea pre]ul amândurora, fratelui aducându-i pâine seara. Trei ani f\când aceasta,
nimic nu-i zicea lui fratele. Dup\ aceea îns\ a zis fratele
întru sine:
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– Iat\ gol sunt [i pâinea mea cu lips\ o m\nânc! M\
voi scula [i m\ voi duce de aici.
Dar iar\[i a socotit întru sine, zicând:
– Unde s\ m\ duc s\ [ed iar\[i, c\ci eu pentru Dumnezeu [ed împreun\.
{i îndat\ i s-a ar\tat lui îngerul, zicând:
– Nic\ieri s\ nu te duci, c\ vin mâine la tine.
A doua zi l-a rugat fratele pe b\trânul, zicând:
– P\rinte, ast\zi s\ nu mergi nic\ieri, c\ vin ai mei s\
m\ ia!
Dup\ ce a venit ceasul în care se ducea b\trânul, i-a zis
lui:
– Nu vin ast\zi, fiule, c\ au z\bovit.
Iar el a zis:
– Cu adev\rat, p\rinte, negre[it vin.
{i vorbind cu b\trânul, a adormit. B\trânul v\zând, a
început a plânge, zicând:
– Vai mie, fiule, c\ mul]i ani am petrecut întru lenevire, iar tu în pu]in\ vreme ]i-ai mântuit sufletul t\u cu
r\bdare! {i de atunci s-a în]elep]it [i el [i s-a f\cut iscusit.
*
17) Un b\trân locuia la chiliile pustnice[ti, afar\ de Alexandria [i era b\trânul foarte iute la mânie, pu]in la suflet
[i ner\bd\tor. Deci, auzind despre dânsul un frate mai tân\r,
a f\cut a[ez\mânt cu Dumnezeu, zicând:
– Doamne, pentru toate p\catele pe care le-am f\cut în
lume voi merge [i voi petrece cu b\trânul [i-i voi sluji [i-l
voi odihni.
Deci, îl oc\ra b\trânul ca pe un câine în toate zilele. Dumnezeu, v\zând smerenia [i r\bdarea fratelui, dup\ [ase ani
de supunere c\tre b\trânul, i-a ar\tat în somn pe cineva
care ]inea o hârtie mare, jum\tate [tears\ [i jum\tate scris\.
{i îi ar\ta fratelui hârtia zicând:
– Iat\, jum\tate din datoriile tale le-a cur\]it St\pânul
Dumnezeu, sile[te-te [i pentru celelalte!
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{i era alt b\trân duhovnicesc locuind aproape de el,
care [tia cele despre fratele [i auzea totdeauna cum îl oc\ra
b\trânul [i-l nec\jea cu nedreptate [i cum acesta îi punea
lui metanie iar b\trânul nu f\cea pace cu el. Întâlnindu-l pe
fratele, acest duhovnic b\trân l-a întrebat:
– Ce este, fiule, cum a trecut ziua de ast\zi? Oare am
dobândit ceva, oare am [ters de pe hârtie ceva?
{i dac\ uneori trecea vreo zi în care nu ar fi fost oc\rât,
sau n-ar fi fost scuipat, sau n-ar fi fost izgonit de b\trân, se
ducea seara la b\trânul cel de aproape [i zicea, plângând:
– Vai mie, p\rinte, c\ rea mi s-a f\cut mie ziua de ast\zi, c\ci nu am dobândit nimic, ci în odihn\ am petrecut-o.
Dup\ al]i [ase ani, a adormit fratele [i m\rturisea b\trânul cel duhovnicesc, c\ l-a v\zut pe el stând împreun\
cu mucenicii [i rugându-se lui Dumnezeu pentru b\trânul
lui, cu mult\ îndr\zneal\ [i zicând:
– Doamne, precum m-ai miluit pe mine prin acela, miluie[te-l [i pe el pentru îndur\rile Tale cele multe [i pentru
mine robul T\u!
{i dup\ patruzeci de zile l-a luat la Sine [i pe b\trânul
în locul cel de odihn\.
Iat\ ce fel de îndr\zneal\ dobândesc cei ce pentru Dumnezeu sufer\ necazurile.
*
18) Un iubitor de Hristos fiind dat la mucenicie de slujnica sa, când era dus s\ se s\vâr[easc\, a v\zut-o pe slujnica cea care îl d\duse [i îl vânduse. {i luând inelul de aur
pe care îl purta, i l-a dat ei zicând:
– Mul]umescu-]i ]ie, c\ de astfel de bun\t\]i mântuitoare mi te-ai f\cut mie.
*
19) Doi fra]i oarecare, în vremea prigoanei fiind prin[i,
au fost du[i ca s\ m\rturiseasc\ [i chinuindu-i, i-au pus în
temni]\. Dar din ispita diavoleasc\ s-a f\cut între dân[ii oarecare prigonire [i ceart\. Astfel, unul c\indu-se, îndat\ a
pus metanie fratelui, zicând:
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– Poate s\ se întâmple ca mâine s\ ne s\vâr[im. S\ l\s\m vrajba ce-o avem unul asupra celuilalt [i s\ facem binele.
Iar cel\lalt nu se înmuia. Deci, a doua zi adu[i fiind iar\[i la divan, au fost pu[i la chin. {i cel ce nu a primit poc\in]\, din cea dintâi bântuial\ s-a biruit. Deci, i-a zis lui
dreg\torul:
– Pentru ce ieri, atâta fiind chinuit, nu te-ai plecat?
Iar el r\spunzând, a zis:
– Pentru c\ ieri aveam iubire fa]\ de fratele meu [i
darul lui Dumnezeu m\ înt\rea. Acum ]in pomenire de
r\u c\tre dânsul [i pentru aceasta m-am golit de mângâierea [i acoper\mântul lui Dumnezeu.
*
20) Zis-a un b\trân:
– De vei auzi despre cineva c\ te ur\[te [i te oc\r\[te,
trimite-i sau d\-i lui pu]in\ blagoslovenie dup\ puterea ta,
ca s\ ai îndr\zneal\ s\ zici în ceasul judec\]ii: iart\-ne nou\,
St\pâne, gre[elile noastre, precum [i noi am iertat gre[i]ilor
no[tri!
*
21) Un frate c\l\torind [i r\t\cindu-se, a întrebat pe ni[te
oameni s\-l în[tiin]eze s\ cunoasc\ drumul, iar aceia fiind
tâlhari l-au r\t\cit în locuri pustii. {i mergând unul dup\
dânsul s\-l jefuiasc\ [i poruncindu-i s\ treac\ un [an], acolo
unde treceau ei, a n\p\dit un crocodil asupra tâlharului.
Iar fratele v\zând fiara c\ s-a pornit asupra omului, nu a trecut cu vederea, ci a strigat c\tre tâlhar, ar\tându-i pornirea
fiarei. Fugind acela, a mul]umit fratelui, minunându-se de
dragostea lui.
*
22) Zis-a un b\trân:
– De-]i vei aduce aminte de cel ce te-a nec\jit sau te-a
necinstit sau te-a p\gubit, dator e[ti s\-]i aduci aminte de
el ca de un doctor trimis de Hristos [i s\-l ai pe el ca un f\c\tor de bine, c\ însu[i necazul t\u dovede[te c\-]i bole[te
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sufletul. C\ de nu boleai, nu p\timeai. Deci, dator e[ti s\
mul]ume[ti fratelui [i s\ te rogi pentru dânsul, c\ prin el
cuno[ti boala ta [i vei primi cele de la el ca pe ni[te doctorii
trimise de la Iisus. Iar de te scârbe[ti asupra fratelui, zici ca
[i lui Iisus: nu voiesc s\ primesc doctoriile Tale, ci voiesc
s\ putrezesc întru r\nile mele. Deci, cel ce voie[te s\ se vindece de r\nile cele suflete[ti, dator este s\ sufere cele ce
sunt aduse de doctor, în orice chip ar fi. C\ci nici celui ce
bole[te trupe[te nu-i pare bine s\ se taie sau s\ se ard\, sau
s\ aib\ cur\]enie, ci cu grea]\ î[i aduce aminte de acestea,
îns\ încredin]at fiind, c\ este cu neputin]\ în alt chip a se
izb\vi el de boal\, decât prin acestea, le sufer\ cu vitejie,
mul]umind doctorului [i [tiind c\ prin grea]\ se va izb\vi
din îndelungata boal\. Fier arz\tor de bolnavi al lui Iisus
este cel ce te necinste[te sau te oc\r\[te, dar te izb\ve[te de
slava de[art\. Cur\]enie a lui Iisus este cel ce î]i aduce ]ie
pagub\ sau ocar\, dar te izb\ve[te de l\comie. De fugi de
ispit\ folositoare, fugi de via]a ve[nic\. C\ci cine a d\ruit
Sfântului {tefan atâta slav\, pricinuit\ lui de cei ce l-au împro[cat cu pietre, dac\ nu r\bdarea?
*
23) A zis un b\trân:
– Cel ce fur\ sau cel ce minte sau cel ce face alt p\cat,
de multe ori îndat\ dup\ ce a s\vâr[it p\catul, suspin\ [i
se osânde[te pe sine [i vine întru poc\in]\. Cel ce are în
suflet pomenire de r\u, ori m\nânc\, ori doarme, ori umbl\,
ca de rugin\ este ros. {i p\catul totdeauna nedesp\r]it îl are
[i rug\ciunea lui devine blestem. Toat\ osteneala lui este neprimit\, chiar de î[i va v\rsa sângele s\u pentru Hristos.
*
24) Un frate sup\rat fiind de cineva, s-a dus la un b\trân la chilie [i i-a zis:
– P\rinte, un frate m-a nec\jit [i m\ sup\r\ dracul ca
s\-i r\spl\tesc [i eu lui.
Zis-a lui b\trânul:
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– Ascult\-m\ fiule, [i mergi la chilia ta [i lini[te[te-te,
rugându-te lui Dumnezeu cu hot\râre pentru fratele cel ce
te-a nedrept\]it [i degrab\ te vei izb\vi de patim\.
Deci a f\cut fratele precum l-a sf\tuit b\trânul. {i într-o
s\pt\mân\ a [ters Dumnezeu iu]imea de la dânsul, pentru
nevoin]a la care s-a silit pe sine [i pentru ascultarea pe care
a ar\tat-o c\tre b\trânul.
*
25) A zis unul din p\rin]i:
– De te va oc\rî pe tine cineva, blagoslove[te-l! {i de va
primi, bine va fi amândurora, iar de nu va primi, el va lua
de la Dumnezeu ocar\ [i tu blagoslovenie.
*
26) Zis-a un b\trân:
– Crucea lui Hristos o vedem [i Patimile Lui le cinstim.
Atunci pentru ce nu suferim m\car ocar\?
*
27) Doi b\trâni aveau sup\rare între dân[ii [i s-a întâmplat de s-a îmboln\vit unul dintre ei. Deci, a venit la dânsul
un frate s\-l viziteze [i l-a rugat b\trânul pe frate, zicând:
– Sup\rare avem, eu [i cutare b\trân [i voim ca s\-l rogi
s\ ne împ\c\m.
R\spuns-a fratele:
– Cum ai poruncit, p\rinte, eu îl voi ruga.
{i ie[ind fratele, socotea întru sine cum s\ economiseasc\ lucrul, c\ci se temea, ca nu cumva s\ nu primeasc\
b\trânul rug\ciunea, sau [i mai mare ur\ se va face. {i
dup\ iconomia lui Dumnezeu, unul din fra]i i-a adus lui
cinci smochine [i câteva dude [i luându-le, fratele le-a dus
în chilia sa. Alegând o smochin\ [i câteva dude, le-a dus la
b\trânul c\tre care avea s\ mearg\ [i a zis:
– Avvo, acestea le-a adus unul la cutare b\trân ce este
bolnav [i întâmpinându-m\ acolo mi-a zis: prime[te acestea [i d\-le cut\rui b\trân, iar eu le-am adus la tine.
B\trânul auzind, a stat uimit mult\ vreme [i a zis:
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– Acestea mie mi le-a trimis?
A r\spuns fratele:
– Da.
{i le-a luat b\trânul zicând:
– Bine ai venit!
Apoi întorcându-se fratele la chilia sa, a luat din smochine dou\ [i din dude câteva [i le-a dus [i celuilalt b\trân
care era bolnav. {i f\când metanie lui, a zis:
– Prime[te acestea, p\rinte, c\ci ]i le-a trimis cutare
b\trân.
Iar el bucurându-se a zis:
– Ne-am împ\cat.
Fratele a zis:
– Da, p\rinte, cu rug\ciunile tale.
{i a zis b\trânul:
– Slav\ lui Dumnezeu!
{i s-au împ\cat b\trânii cu darul lui Dumnezeu [i cu
în]elepciunea fratelui, care i-a unit pe ei cu pace, cu trei
smochine [i câteva dude [i nu au cunoscut b\trânii ce a f\cut fratele.
*
28) Era un sihastru cu mare socoteal\ [i dorea s\ petreac\ la chilii [i nu afla chilie. Alt b\trân în[tiin]ându-se
despre sihastru [i având acolo o chilie goal\ l-a rugat pe acela
s\ [ad\ în acea chilie, pân\ când se va afla alta. Acela mergând, a [ezut într-însa. Iar unii din cei ce vie]uiau în locul
acela veneau la dânsul ca la un str\in, aducându-i ceea ce
putea fiecare [i el luându-le, îi primea pe dân[ii. Iar b\trânul cel ce îi d\duse chilia, a început a-l zavistui, a-l gr\i de
r\u [i a zice:
– Eu câ]i ani am aici de mult\ nevoin]\ [i nimeni nu
vine la mine, iar acesta pu]ine zile are [i câ]i vin la dânsul!
{i a zis ucenicului s\u:
– Mergi [i îi zi: du-te de aici, c\ îmi trebuie chilia!
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Iar ucenicul venind la el, a zis:
– Întreab\ p\rintele meu, cum te afli?
El a zis:
– S\ se roage pentru mine, c\ mi s-a îngreuiat stomacul.
{i întorcându-se la cel ce l-a trimis, a spus:
– B\trânul iat\, caut\ alt\ chilie [i se duce.
Dup\ dou\ zile, a zis iar\[i ucenicului:
– Du-te [i îi zi lui, c\ de nu se va duce, vin eu [i îl scot
cu toiagul!
Iar fratele mergând iar, a zis c\tre sihastru:
– A auzit p\rintele meu c\ e[ti bolnav [i iar\[i se mâh-ne[te [i m-a trimis s\ te cercetez.
R\spuns-a acela:
– Spune-i c\, cu rug\ciunile lui sunt s\n\tos!
Deci a venit la b\trânul s\u [i i-a zis:
– A spus c\ pân\ duminic\ iese cu voia lui Dumnezeu.
Iar dup\ ce a venit duminica [i nu a ie[it sihastrul din
chilie, luând b\trânul un toiag s-a dus s\-l bat\ [i s\-l goneasc\. La plecare, i-a zis ucenicul:
– Merg eu mai înainte, nu cumva s\ fie acolo vreunii [i
se vor sminti.
Iar b\trânul i-a dat voie. {i apucând fratele mai înainte,
a zis c\tre sihastru:
– P\rintele meu vine s\ te mângâie [i s\ te ia la chilie.
Acesta cum a auzit dragostea b\trânului, a ie[it în întâmpinarea lui [i i-a pus metanie de departe, zicând:
– Eu vin la Sfin]ia ta, nu te sup\ra, p\rinte!
Iar Dumnezeu v\zând lucrarea tân\rului, l-a umilit pe
b\trânul [i aruncând toiagul a alergat spre închinarea lui [i
i s-a închinat aducându-l la chilia sa ca pe unul care nu ar fi
auzit nimic din cele ce i-a zis el. {i a zis c\tre ucenic:
– Nimic nu i-ai spus din cele ce ]i-am spus ]ie?
Acesta a r\spuns:
– Nimic.
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Auzind b\trânul, foarte s-a bucurat [i a cunoscut c\
era zavistia vr\jma[ului. Apoi l-a odihnit pe b\trânul, dup\
care i s-a închinat ucenicului, zicând:
– Tu s\-mi fii mie p\rinte [i eu ]ie ucenic, c\ci prin lucrarea ta s-au mântuit sufletele amândurora.

227

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

Pentru poc\in]\
1) Un frate [edea într-o chilie din Egipt, în mult\ smerenie petrecând. {i avea acesta o sor\ care se desfrâna în
cetate pricinuind pierzare la multe suflete. De multe ori
sup\rându-l b\trânii, mai pe urm\ trimi]ându-l pe fratele
la dânsa, doar sf\tuind-o poate se va strica p\catul cel ce se
lucra printr-însa. Dup\ ce a ajuns el la locul acela, v\zându-l unul din cunoscu]i, a alergat mai înainte [i a vestit
surorii lui, zicând:
– Iat\, fratele t\u este lâng\ u[\.
Atunci ea renun]ând la cele din\untru [i l\sând pe
ibovnicii c\rora le slujea, a ie[it cu capul gol în întâmpinarea fratelui s\u. Dând s\-l îmbr\]i[eze, i-a zis fratele:
– Sora mea cea adev\rat\, fie-]i mil\ de sufletul t\u, c\
mul]i pier din cauza ta! Cum vei putea suferi munca cea ve[nic\ [i amar\?
Iar ea cutremurându-se, i-a zis:
– Crezi c\ mai este mântuire pentru mine de acum?
R\spuns-a fratele:
– De vei voi, este mântuire.
Ea aruncându-se la picioarele fratelui s\u, îl ruga s\ o ia
în pustie, împreun\ cu el. El i-a zis:
– Pune-]i acoper\mântul pe cap [i vino dup\ mine!
Atunci ea i-a zis:
– S\ mergem, c\ mai de folos îmi este s\ fac aceast\ necuviin]\ s\ merg cu capul gol decât s\ intru în cursa f\r\delegii.
{i mergând ei, o sf\tuia fratele s\u la poc\in]\. Când
vedea pe unii venind înspre ei, îi spunea:
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– De vreme ce nu to]i [tiu c\ e[ti sora mea, d\-te într-o
parte pu]in din cale, pân\ ce vor trece cei ce vin.
Iar ea s-a ab\tut.
Dup\ aceea i-a zis:
– S\ mergem, soro, în calea noastr\!
Dar ea nu i-a r\spuns. {i apropiindu-se el de dânsa, a
g\sit-o moart\. A v\zut [i t\lpile picioarelor ei însângerate, c\ci era descul]\. {i fratele vestind b\trânilor cele ce sau întâmplat [i iscându-se neîn]elegere între dân[ii, s-a descoperit unuia din b\trâni despre dânsa, c\ de vreme ce nu
a purtat grij\ de nici un lucru trupesc, ci [i-a def\imat [i trupul, nesuspinând întru atâta ran\, pentru aceasta i s-a primit poc\in]a.
De la Sfântul Amfilohie
2) Un frate, biruindu-se de desfrânare, în toate zilele se
afla s\vâr[ind p\catul [i în toate zilele îl îmblânzea pe St\pânul s\u cu lacrimi [i cu rug\ciuni. {i a[a f\când, am\gindu-se de obiceiul cel r\u, s\vâr[ea p\catul. Apoi iar\[i,
dup\ s\vâr[irea p\catului, se ducea la biseric\. {i v\zând
Cinstitul Chip al Domnului nostru Iisus Hristos, se arunca
înaintea lui cu amare lacrimi, zicând:
– Miluie[te-m\, Doamne, [i ridic\ de la mine aceast\ viclean\ ispit\, c\ m\ trude[te cumplit [i m\ r\ne[te cu am\r\ciunea dezmierd\rilor! C\ nu am obraz, St\pâne, a c\uta
[i a vedea Chipul T\u cel Sfânt [i mai str\lucit decât soarele, ca s\ se îndulceasc\ inima mea [i s\ se veseleasc\.
Acestea zicând [i ie[ind din biseric\, c\dea în noroi,
dar nu se dezn\d\jduia de mântuirea sa. C\ci de la p\cat întorcându-se la biseric\, striga c\tre Iubitorul de oameni,
Dumnezeu, zicând:
– Pe Tine, Doamne, Te pun cheza[ de acum c\ nu voi mai
face p\catul acesta! Numai iart\-mi mie, Prea Bunule, cele
ce dintru început [i pân\ în ceasul acesta }i-am gre[it!
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{i dup\ ce f\cea el aceste înfrico[ate f\g\duin]e, iar\[i
se afla întru acel p\cat r\u. {i se vedea iubirea de oameni a
lui Dumnezeu, cea prea dulce [i nem\rginita Lui bun\tate,
c\ suferea în toate zilele c\lcarea [i necuno[tin]a fratelui cea
neîndreptat\ [i rea. Din mult\ mil\ c\uta [i a[tepta poc\in]a [i întoarcerea lui. C\ nu un an a f\cut aceasta, nici doi,
nici trei, ci zece ani [i mai mult. Vede]i, fra]ilor, r\bdarea
cea nem\surat\ [i iubirea de oameni cea nem\rginit\ a St\pânului, cum totdeauna îndelung rabd\, suferind f\r\delegile [i p\catele noastre cele cumplite! C\ de acest lucru
trebuie s\ ne însp\imânt\m [i s\ ne minun\m: de îndur\rile cele bogate ale lui Dumnezeu, c\ f\g\duindu-se fratele
c\ nu va mai face alt\dat\ p\catul, se afla mincinos.
Deci, într-una din zile, f\când fratele p\catul, a alergat
la biseric\, plângând, suspinând, tânguindu-se [i silind îndur\rile Prea Bunului St\pân ca s\ se milostiveasc\ spre dânsul s\ scape de noroiul înver[un\rii. {i cum Îl ruga el pe
Iubitorul de oameni, Dumnezeu, v\zând încep\torul r\ut\]ii [i pierz\torul sufletelor noastre, diavolul, c\ nimic nu
folose[te, ci cele ce el prin p\cat alc\tuia, fratele prin poc\in]\ le risipea neru[inându-se, i s-a ar\tat de fa]\, c\utând
în obrazul lui [i strigând c\tre cinstita icoan\ a Domnului
nostru Iisus Hristos:
– O, ce-mi este mie [i }ie Iisuse Hristoase? Milostivirea
Ta cea nem\rginit\ m\ biruie[te [i m\ surp\, c\ci prime[te
pe acest desfrânat, care în toate zilele, minte înaintea Ta,
def\imând st\pânirea Ta! Pentru ce nu-l arzi, ci îndelung
rabzi [i suferi? C\ci Tu vei judeca pe desfrâna]i [i preadesfrâna]i [i pe to]i p\c\to[ii o s\-i pierzi. Cu adev\rat, nu
e[ti Drept Judec\tor, ci unde vrea st\pânirea Ta, treci cu
vederea [i pe mine pentru o mic\ înc\lcare a trufiei, din
ceruri m-ai aruncat jos iar acestuia, mincinos fiind [i desfrânat, fiindc\, zace înaintea Fe]ei Tale, u[or îi d\ruie[ti blânde]ea Ta. Pentru ce, dar, Te numesc pe Tine Judec\tor
Drept? Precum v\d [i Tu prime[ti f\pturi din multa Ta bun\tate [i treci cu vederea dreptatea.
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{i acestea zicea diavolul iu]indu-se de mult\ am\r\ciune [i par\ de foc sco]ând din n\ri, apoi a t\cut. {i s-a
f\cut glas ca de la jertfelnic, zicând:
– O, balaure prea viclean [i pierz\torule, nu te-ai s\turat de socoteala ta cea rea, c\ ai sorbit lumea, iar pe cel ce
a venit la mila cea nespus\ te sile[ti s\-l hr\ne[ti [i s\-l sorbi?
Ai atâtea gre[eli ca s\ pui [i s\ trag\ întocmai cu Sângele
cel scump, pe care l-am v\rsat pe Cruce pentru dânsul? Iat\
Junghierea Mea [i Moartea Mea a afundat f\r\delegile lui.
Când p\c\tuie[te, nu îl gone[ti, ci îl prime[ti cu bucurie [i
nu-l opre[ti, n\d\jduind s\-l dobânde[ti. Iar Eu, Cel atât
de Milostiv [i Iubitor de oameni, Care am poruncit verhovnicului Meu, lui Petru Apostolul, s\ ierte celui ce gre[e[te
în fiecare zi pân\ la [aptezeci de ori câte [apte, oare nu îl
voi ierta pe el, oare nu-l voi milui? A[adar, cu adev\rat, de
vreme ce alearg\ la Mine, nu M\ voi întoarce de la el, pân\
ce îl voi mo[teni. C\ci pentru p\c\to[i M-am r\stignit [i preacuratele Mele palme pentru dân[ii le-am întins, ca cel ce va
voi s\ se mântuiasc\, s\ alerge [i s\ se mântuiasc\. De la nimeni nu M\ întorc, pe nimeni nu alung, m\car de va gre[i
de nenum\rate ori într-o zi [i de tot atâtea ori va veni c\tre
Mine, nu va ie[i afar\ scârbit. C\ci nu am venit s\ chem pe
cei drep]i, ci pe cei p\c\to[i la poc\in]\.
{i auzindu-se glasul acesta, diavolul sta tremurând [i
neputând s\ fug\. Apoi iar\[i s-a f\cut glas, zicând:
– Ascult\, am\gitorule, pentru ce zici c\ sunt nedrept?
C\ci Eu cu to]i sunt drept, în ceea ce aflu pe cineva, în
aceea îl judec. Iat\ deci, pe acesta l-am aflat stând înaintea
picioarelor Mele [i biruitor peste tine ar\tându-se îl voi lua
[i-i voi mântui sufletul, fiindc\ n-a dezn\d\jduit de mântuire.
Iar tu, vezi cinstea lui [i crap\ de zavistie [i ru[ineaz\-te.
Fratele stând cu fa]a în jos [i tânguindu-se, [i-a dat duhul.
{i îndat\ urgie mare, ca focul a c\zut peste satana [i l-a
mistuit. De aici s\ cunoa[tem, fra]ilor, milostivirea [i iubirea
de oameni cea nem\surat\ a lui Dumnezeu [i niciodat\ s\
nu dezn\d\jduim de mântuirea noastr\.
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*
3) Alt frate, iar\[i, dup\ ce s-a poc\it, s-a lini[tit. Dar s-a
întâmplat c\ el îndat\ s-a lovit de-o piatr\ [i [i-a r\nit piciorul [i din acea ran\ a curs atâta sânge încât a le[inat [i
[i-a dat sufletul. Apoi au venit dracii s\-i ia sufletul. Dar
le-au zis îngerii:
– C\uta]i la acea piatr\ [i vede]i sângele lui, pe care l-a
v\rsat pentru Domnul.
Aceasta zicând îngerii, i s-a izb\vit sufletul.
*
4) La un frate care c\zuse în p\cat, s-a ar\tat satana [i
i-a zis:
– Nu e[ti cre[tin?
Iar fratele i-a r\spuns:
– Orice sunt, tot sunt mai bun decât tine.
Iar satana iar\[i a zis:
– Î]i spun ]ie, c\ te duci la chinuri.
{i a zis fratele:
– Nu e[ti tu judec\torul meu, nici Dumnezeul meu.
{i nimic ispr\vind satana, s-a dus, în timp ce fratele s-a
poc\it înaintea lui Dumnezeu în chip curat [i s-a f\cut iscusit.
*
5) Un frate fiind st\pânit de mâhnire, l-a întrebat pe un
b\trân:
– Ce voi face, c\-mi zic gândurile c\ f\r\ de vreme m-am
lep\dat de lume [i nu pot s\ m\ mântuiesc.
{i i-a r\spuns b\trânul:
– De[i nu putem s\ intr\m în P\mântul F\g\duin]ei,
mai de folos ne este s\ ne r\mân\ oasele în pustie, decât s\
ne întoarcem în Egipt.
*
6) Alt frate l-a întrebat pe acela[i b\trân, zicând:
– P\rinte, ce vrea s\ în]eleag\ proorocul când zice: nu
este mântuire în Dumnezeul lui?
{i i-a zis b\trânul:
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– Vrea s\ în]eleag\ gândurile dezn\d\jduirii, care vin
de la draci la cel ce gre[e[te [i-i zic: de acum nu mai g\se[ti
mântuire în Dumnezeu [i se ispitesc s\-l arunce în dezn\dejde. Cu ace[tia trebuie s\ se lupte, zicând: Domnul este sc\parea mea [i El va scoate din curs\ picioarele mele.
*
7) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– De se va întâmpla ca cineva, din lucrarea diavolului, s\
cad\ în curvie, ce se întâmpl\ cu cei ce s-au smintit?
{i a povestit b\trânul, zicând:
– Un diacon era vestit într-o chinovie a Egiptului, iar un
om din cetate fiind gonit de judec\tor a venit cu toat\ casa
sa la acea chinovie. {i din ispita diavolului, a c\zut diaconul cu o femeie din cele ce veniser\ cu omul [i a f\cut tuturor ru[ine, fiindc\ s-a cunoscut lucrul. Iar el s-a dus la un
b\trân pre]uit al s\u [i i-a vestit ceea ce s-a întâmplat. {i
avea b\trânul în\untrul chiliei sale o ascunz\toare, pe care
o [tia [i diaconul. {i l-a rugat s\ intre acolo, s\ se îngroape
ca [i de viu, ne[tiind nimeni altul ceea ce se f\cuse, numai
b\trânul acela. {i s-a plecat b\trânul. Deci intrând diaconul
în întunericul acela, s-a poc\it înaintea lui Dumnezeu, plângându-[i p\catul totdeauna [i nehr\nindu-se decât cu pâine,
[i cu ap\, pe care i le da b\trânul la o vreme. Apoi, trecând
un timp, n-a crescut apa râului ca de obicei. {i to]i f\când litanie [i rugându-se lui Dumnezeu cu deadinsul, s-a descoperit unuia din sfin]i, ca de nu va veni cutare diacon, care
este ascuns la cutare monah, apa râului nu cre[te. Acela primind r\spunsul, a povestit tuturor cele ce i s-au f\cut lui
cunoscute de la Dumnezeu. {i auzind cei de fa]\ s-au minunat [i venind l-au scos din locul în care era ascuns, silindu-l s\ se roage. {i rugându-se, îndat\ a crescut apa! Astfel
cei ce s-au smintit mai înainte, cu mult mai mult s-au folosit de poc\in]a lui [i L-au prosl\vit pe Dumnezeu.
*
8) Un frate s-a luptat de dracul desfrân\rii [i s-a întâmplat s\ treac\ printr-un sat al Egiptului unde a v\zut o
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femeie frumoas\, care era fata preotului elinilor. V\zândo, s-a îndr\gostit de dânsa. Apoi mergând a zis tat\lui ei:
– D\-mi-o de so]ie!
Iar el r\spunzând, i-a zis:
– Nu pot s\ ]i-o dau, de nu m\ voi în[tiin]a mai întâi de
la dumnezeul meu.
{i mergând c\tre drac, l-a întrebat zicând:
– Iat\ un monah a venit [i o cere pe fiica mea. Oare, s\
i-o dau?
{i a r\spuns dracul:
– Întreab\-l pe el dac\ se leap\d\ de Dumnezeul lui,
de botez [i de cinul c\lug\resc!
{i întorcându-se slujitorul p\gân c\tre fratele, i-a zis:
– Te lepezi de Dumnezeul t\u, de botez [i de cinul c\lug\resc?
Iar el s-a f\g\duit. {i îndat\ a v\zut c\ i-a ie[it din gur\
un porumbel [i a zburat la cer. Deci s-a dus slujitorul la
drac [i i-a spus:
– Iat\, s-a f\g\duit.
Atunci i-a zis lui dracul:
– Nu-i da fata de so]ie c\ Dumnezeul lui nu s-a dep\rtat
de la dânsul, ci înc\ îl ajut\.
Reîntorcându-se spurcatul slujitor, i-a zis fratelui:
– Nu pot s\ ]i-o dau pentru c\ Dumnezeul t\u cu tine
este [i înc\ î]i ajut\.
Iar fratele auzind s-a smerit [i [i-a zis:
– Dac\ eu, tic\losul de atâtea bun\t\]i învrednicindum\ de la Dumnezeu numai pentru bun\tatea Lui, m-am
lep\dat de Dânsul, de botez [i de cinul c\lug\resc, iar El înc\
îmi ajut\ [i nu s-a dep\rtat de mine, cum s\ nu fiu dator s\
alerg la Domnul [i s\ n\d\jduiesc în bun\tatea Lui cea nem\rginit\?
Deci, revenind în sine, a ie[it în pustie [i mergând la un
b\trân, i-a povestit acestuia întâmplarea. {i i-a zis b\trânul:
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– {ezi cu mine în pe[tera aceasta [i poste[te trei s\pt\mâni, adic\ câte dou\ zile [i a treia zi dezleag\. {i m\ voi
ruga lui Dumnezeu [i eu pentru tine.
{i s-a ostenit b\trânul pentru fratele [i L-a rugat pe Dumnezeu, zicând:
– M\ rog, Doamne, d\ruie[te-mi sufletul acesta [i prime[te poc\in]a lui.
{i l-a ascultat pe el Dumnezeu. Dup\ ce s-a împlinit o
s\pt\mân\, a venit b\trânul la frate [i l-a întrebat:
– V\zut-ai ceva?
Iar el a r\spuns:
– Da, am v\zut porumbelul sus, la în\l]imea cerului, în
dreptul capului meu.
{i i-a zis b\trânul:
– Ia aminte de tine [i roag\-te lui Dumnezeu cu deadinsul!
Apoi s-a dus. Dup\ ce a trecut [i a doua s\pt\mân\, a
mers iar\[i b\trânul la fratele [i l-a întrebat zicând:
– V\zut-ai ceva?
{i i-a r\spuns:
– Am v\zut porumbelul aproape de capul meu.
Poruncindu-i iar\[i b\trânul s\ fie treaz [i s\ se roage,
s-a dus de la el. Apoi, dup\ ce s-a împlinit [i s\pt\mâna a
treia, venind la el b\trânul, i-a zis:
– Nu cumva ai v\zut ceva mai mult?
Iar el a r\spuns:
– Am v\zut porumbelul c\ a venit [i a st\tut deasupra
capului meu [i am întins mâna s\-l prind, iar el a intrat în
gura mea.
{i auzind b\trânul a mul]umit lui Dumnezeu, spunând
fratelui:
– Iat\, Dumnezeu a primit poc\in]a ta! De acum, ia
aminte de tine!
Iar el a zis:
– De acum voi fi cu tine, p\rinte [i nu m\ voi desp\r]i
de tine pân\ la moarte.
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{i a petrecut dup\ aceea fratele cu b\trânul nedesp\r]i]i.
*
9) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân, c\ îi ziceau lui
gândurile:
– Las\ ast\zi c\ mâine te vei poc\i!
El le r\spundea:
– Nu! Ast\zi m\ voi poc\i [i mâine fie voia lui Dumnezeu.
*
10) Doi fra]i dup\ trup s-au lep\dat de lume. Unul,
[ezând în muntele Eleonului, într-una din zile aprinzându-se tare la inim\, de umilin]\ s-a pogorât în Sfânta Cetate.
{i mergând la judec\tor i-a m\rturisit p\catele sale spunând:
– Pedepse[te-m\ dup\ pravil\!
Judec\torul minunându-se, a socotit în sine [i i-a zis
fratelui:
– Cu adev\rat, omule, de vreme ce tu singur ai m\rturisit, nu îndr\znesc s\ te judec mai înainte de Dumnezeu,
c\ci poate c\ El te-a [i iertat.
{i mergând fratele [i-a pus fiare la picioare [i la gât [i
s-a încuiat într-o chilie. Dac\ mergea cineva [i-l întreba cine
i-a pus acele fiare, r\spundea:
– Judec\torul.
Mai înainte de moartea lui cu o zi, venind îngerul la el au
c\zut fiarele de pe el numaidecât. A doua zi venind slujitorul [i întrebându-l cine i-a dezlegat fiarele a r\spuns fratele:
– Cel ce mi-a dezlegat p\catele. C\ci mi s-a ar\tat ieri
zicându-mi: pentru r\bdarea ta dezlegatu-s-au toate p\catele tale. {i s-a atins cu degetul de fiare [i îndat\ au c\zut.
Acestea zicând fratele degrab\ a adormit.
*
11) Alt frate [edea singur, aparte, în M\n\stirea Monidriilor zicând aceast\ rug\ciune neîncetat c\tre Dumnezeu:
– Doamne, nu m\ tem de Tine! Pentru aceasta, trimite-mi
s\geat\ de fulger, sau alt chin, sau boal\, sau drac, ca a[a
m\car sufletul meu cel împietrit s\ capete fric\!
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Rugându-se iar\[i, zicea:
– {tiu c\ multe am gre[it }ie, St\pâne, [i nenum\rate
sunt gre[elile mele. Pentru aceea nu îndr\znesc s\ zic s\
m\ ier]i, ci de se poate, pentru îndur\rile Tale, iart\-m\!
Iar de nu se poate, pedepse[te-m\ aici [i nu m\ pedepsi
acolo! Dac\ [i aceasta este cu neputin]\, r\spl\te[te-mi aici
o parte din chin [i acolo îmi f\ mai u[or chinul! Numai s\
începi de acum s\ m\ pedepse[ti, îns\ cu mil\ [i nu cu mânia
Ta, St\pâne!
A[a, un an întreg poc\indu-se [i acestea cu lacrimi fierbin]i din tot sufletul cerând [i zdrobindu-[i trupul cu post
[i cu priveghere [i în cealalt\ rea p\timire [i sufletul s\u smerindu-[i, într-o zi sta el jos [i plângea dup\ obicei, tare tânguindu-se. Din multa sup\rare i-a venit lui somn [i a adormit.
Atunci a ap\rut de fa]\ Hristos, zicând cu glas blând:
– Ce ai omule? De ce plângi a[a?
Iar el cunoscându-L pe Iisus cine este, a r\spuns însp\imântat:
– Am gre[it, Doamne!
Iisus i-a zis:
– Scoal\-te!
Cel ce plângea r\spunde:
– Nu pot, St\pâne, de nu-mi vei da mâna.
{i întinzând mâna [i apucându-l Iisus, l-a sculat. Dar
sculându-se, foarte tare plângea. I-a zis iar\[i Cel Ce s-a
ar\tat tot cu glas lin [i blând:
– De ce plângi, omule? De ce te mâhne[ti?
R\spuns-a fratele:
– Nu vrei, Doamne, s\ plâng [i s\ m\ mâhnesc, c\ci cu
atâtea Te-am sup\rat, eu cel ce am dobândit de la Tine atâtea
bun\t\]i?
Iar Acela întinzându-[i din nou mâna a pus-o pe capul
fratelui [i i-a zis:
– De acum nu te mai întrista, c\ de vreme ce tu te-ai întristat pentru Mine, nu m\ voi mai sup\ra asupra ta! C\ci
dac\ Sângele Meu L-am dat pentru tine, cu mult mai vârtos
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î]i voi da iertare [i ]ie [i la tot sufletul care se poc\ie[te
curat.
Venindu-[i în sine fratele, din acea vedenie [i-a aflat
inima plin\ de toat\ bucuria. A[a s-a încredin]at c\ a f\cut
Dumnezeu mil\ cu dânsul. De atunci a petrecut totdeauna
în mult\ smerenie, mul]umindu-i Lui.
*
12) Zis-a un b\trân:
– De vei c\dea în p\cat [i îl vei p\r\si [i vei veni la scârb\
[i poc\in]\, vezi s\ nu încetezi a te scârbi [i a suspina c\tre
Domnul pân\ la ziua mor]ii tale, de vreme ce iar\[i, degrab\ vei c\dea în aceea[i groap\. C\ci întristarea c\tre
Dumnezeu este z\bal\ a sufletului [i nu-l las\ s\ cad\.
*
13) Un frate c\zând în ispit\, din întristare a pierdut
rânduiala c\lug\reasc\. {i vrând s\ pun\ început, din cauza
mâhnirii se oprea, zicându-[i:
– Când am s\ mai fiu cum am fost odat\?
{i pregetând, nu putea s\ fac\ început de lucru
c\lug\resc. De aceea, a venit la un b\trân, [i i-a povestit cele
despre sine. Auzind b\trânul scârba lui, i-a povestit o pild\
ca aceasta:
– Un om avea o ]arin\ [i din lenea lui s-a în]elenit [i sa umplut de spini [i de ciulini. Iar mai pe urm\ a socotit s\
o lucreze. {i a zis fiului s\u: mergi de cur\]e[te ]arina! Fiul
s\u mergând s\ o cure]e, a v\zut mul]imea spinilor [i s-a
împu]inat, zicându-[i: când voi putea s\ smulg eu toate
acestea [i s\ cur\]esc ]arina? {i culcându-se, a adormit. Apoi
s-a de[teptat [i c\utând din nou la mul]imea spinilor [i trând\vindu-se, a petrecut z\când. Uneori se culca, alteori întorcându-se ici [i colo, ca u[a în ]â]ân\, precum zice Scriptura,
a cheltuit f\r\ lucru multe zile. Dup\ acestea a venit tat\l
lui, s\ vad\ ce-a f\cut. {i l-a g\sit c\ nimic n-a lucrat [i i-a
zis: pentru ce n-ai lucrat nimic pân\ acum? Iar el i-a spus:
tat\, cum veneam s\ lucrez, v\zând mul]imea spinilor, m\
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sl\b\nogeam [i de scârb\ m\ culcam [i dormeam. De aceea
nimic n-am lucrat. Atunci i-a zis lui tat\l: fiule, atâta cât
]ine a[ternutul t\u, f\ în toate zilele. {i a[a spore[te-]i lucrul [i nu sl\bi. Iar tân\rul a f\cut a[a. {i în pu]in\ vreme a
cur\]it ]arina. A[adar [i tu frate, câte pu]in lucreaz\ [i nu te
împu]ina. C\ci Dumnezeu cu darul S\u iar\[i te a[eaz\ la
rânduiala cea dintâi. Iar fratele auzind, [ezând cu r\bdare,
f\cea cum l-a înv\]at b\trânul. {i cu darul lui Dumnezeu a
aflat odihn\.
*
14) Era un sihastru prin p\r]ile Iordanului, nevoindu-se
mul]i ani [i care, acoperit de Dumnezeu, nu primea bântuieli de la vr\jma[, ci de neînvins era. A[adar, pentru to]i
cei ce veneau la dânsul pentru folos, el def\ima pe satana
[i-l oc\ra, zicând, c\ nimic nu este [i c\ nu are nici o putere
asupra nevoitorilor de nu va afla pe cei asemenea lui spurca]i, robi]i totdeauna p\catului, care f\r\ s\ simt\ îi sl\b\noge[te. Iar acestea le zicea ne[tiind darul Celui de sus, care
nu las\ pe satana s\-l robeasc\. {i când i s-a apropiat sfâr[itul, dup\ slobozirea lui Dumnezeu, a venit diavolul adev\rat [i i-a zis:
– Ce am cu tine, p\rinte? De ce m\ oc\r\[ti? Au, te-am
sup\rat vreodat\ cu ceva?
Iar el scuipând asupra lui, iar\[i zicea acelea[i cuvinte:
– Mergi înapoia mea, satano, c\ nimic nu po]i asupra
robilor lui Hristos!
{i satana i-a r\spuns:
– A[a! A[a! Al]i patruzeci de ani s\ tr\ie[ti [i nici un
ceas în atâ]ia ani nu voi încerca s\-]i pun piedic\.
{i aceasta zicând, s-a f\cut nev\zut. Iar monahul a început îndat\ s\ se lupte cu gândurile [i s\ zic\ în sine:
– Am atâ]ia ani tic\lo[indu-m\ aici [i înc\ al]i patruzeci de ani voie[te Dumnezeu ca s\ tr\iesc. M\ voi duce
dar în lume [i voi vedea rudeniile mele [i voi petrece cu
dânsele vreo câ]iva ani [i iar\[i m\ voi întoarce [i m\ voi
apuca de nevoin]a mea.
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Deci, socotind el acestea, le împlinea cu fapta [i ie[ind
afar\ din chilie, s-a apucat de drum. Dar nu departe mergând el, Iubitorul de oameni, Dumnezeu, miluindu-l [i nevrând a i se pierde ostenelile i-a trimis un înger spre ajutor.
{i întâmpinându-l, îngerul i-a zis:
– Unde mergi, p\rinte?
El i-a r\spuns:
– În cetate.
Iar îngerul a zis din nou:
– Întoarce-te la chilie.
Iar revenindu-[i în sine, s-a întors la chilia sa [i mai
tr\ind trei zile s-a s\vâr[it.
*
15) Zis-a un b\trân:
– În vremea când lucrez, cobor andreaua [i pun moartea
înaintea ochilor mei, mai înainte de a ridica andreaua.
*
16) Tot acesta a zis:
– Omul care are moartea înaintea ochilor, în tot ceasul
biruie[te împu]inarea de suflet.
*
17) Zis-a un b\trân:
– La tot lucrul pe care vrei s\-l faci, s\ zici: de m\ va
certa Dumnezeu acum ce va fi? Vezi ce r\spunde gândul.
{i de te va osândi, las\-l îndat\ [i arunc\ lucrul pe care-l ]ii
[i ia altul, ca s\ ai n\dejde la el. C\ci trebuie lucr\torul s\
fie gata în tot ceasul s\ mearg\ pe calea sa. {i la lucru de
vei [edea, chiar de vei umbla pe drum, aceasta zi-o totdeauna: de ne va chema Dumnezeu acum, cum va fi? {i
vezi ce-]i r\spunde con[tiin]a. {i gr\be[te de f\ orice î]i zice.
Iar de voie[ti s\ cuno[ti dac\ s-a f\cut mil\ cu tine, întreab\-]i con[tiin]a! {i nu înceta s\ faci aceasta, pân\ ce se va
încredin]a inima ta [i con[tiin]a î]i va zice: credem în îndur\rile lui Dumnezeu, c\ negre[it va face mil\ cu noi. Îns\,
ia aminte la inima ta, nu cumva s\ spun\ acest cuvânt din
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îndoial\. Iar de se va îndoi în credin]\ pân\ la un fir de
p\r, departe este de tine mila.
*
18) Zis-a un b\trân:
– De ar fi fost cu putin]\ la venirea lui Hristos dup\ înviere s\ ias\ iar\[i sufletele oamenilor din trupuri, toat\
lumea ar fi murit de fric\, de cutremur [i de spaim\. C\ci
cum va suferi cineva s\ vad\ cerurile deschizându-se [i pe
Dumnezeu descoperindu-se cu urgie [i cu mânie iar o[tile
cele nenum\rate ale puterilor cere[ti împreun\ cu El pogorându-se [i toat\ omenirea la un loc adunându-se? Deci
acestea pururea socotindu-le, s\ tr\im ca cei ce vrem s\ st\m
înaintea unui astfel de Judec\tor [i divan înfrico[at [i s\
r\spundem pentru lucrurile ce le-am lucrat în via]\.
*
19) Un b\trân s-a dus la unul din p\rin]ii ce [edeau în
Rait [i i-a zis:
– Avvo, când îl slobozesc pe fratele cel ce [ade împreun\ cu mine la vreo slujb\, m\ nec\jesc mai tare dac\ va
z\bovi.
R\spuns-a acela:
– Eu când îl trimit pe slujitorul meu pentru vreo treab\,
stau aproape de u[\ [i privesc. {i când îmi zice mie gândul: oare când va veni fratele? zic [i eu c\tre gând: apoi de
va apuca mai înainte alt frate, adic\ îngerul de va veni s\
m\ ia la Domnul, ce va fi? {i a[a, în toate zilele stau privind la u[\, purtând grija, plângându-mi p\catele [i zicând:
oare, ce frate va apuca mai înainte [i va venii: cel de sus,
sau cel de jos?
{i umilindu-se b\trânul, s-a dus [i ]inea a[a lucrarea
aceluia.
*
20) Un b\trân [edea în Rait [i avea acest fel de lucrare:
[ezând pururea în chilia sa, era îngrijorat cu mintea, plecat
la p\mânt [i cl\tinându-[i capul, zicea cu suspin:
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– Oare ce va fi?
{i t\cea pu]in. {i iar\[i zicea acela[i cuvânt, f\când la
fel [i lucrând funia de co[ni]\. Astfel [i-a petrecut zilele sale,
îngrijindu-se pentru ie[irea din trup.
*
21) Pe unul din p\rin]i îl rugau fra]ii s\ înceteze ostenelile cele mari. Iar el a r\spuns:
– V\ spun, fiilor, c\ Avraam are s\ se c\iasc\, v\zând
darurile cele mari, pentru c\ nu s-a nevoit mai mult.
*
22) Un b\trân s-a dus odat\ într-o cetate s\-[i vând\
vasele [i dup\ întâmplare a [ezut la poarta unui bogat,
care st\tea s\ moar\. {i [ezând, lua aminte [i vedea ni[te
b\rba]i negri, înfrico[\tori, c\l\ri pe cai negri, [i având în
mâinile lor tobe de foc. Ajungând la poart\, au l\sat caii
afar\, iar ei au intrat în\untru [i v\zându-i bolnavul, a strigat cu glas mare:
– Doamne, miluie[te-m\ [i îmi ajut\!
Au zis lui aceia:
– Acum când a apus soarele, ]i-ai adus aminte de Dumnezeu? Pentru ce, când str\lucea ziua, nu L-ai c\utat? Acum
nu mai ai n\dejde de mântuire, nici mângâiere.
{i a[a, cu sila smulgându-i sufletul, s-au dus.
*
23) Povestit-a un b\trân, c\ era o fecioar\ b\trân\, foarte
sporit\ în frica lui Dumnezeu, care întrebat\ fiind de mine,
pentru pricina dep\rt\rii sale de lume, a povestit a[a:
– Eu, o, minunatule, copil\ fiind, aveam un tat\ foarte
blând [i lini[tit cu obiceiul, dar bolnav [i neputincios cu
trupul, încât cea mai mult\ vreme a vie]ii lui o cheltuia
z\când pe pat. {i a[a tr\ia, încât abia rar [i cândva se întâlnea cu cineva. Cu lucrul p\mântului se îndeletnicea când
se întâmpla de era s\n\tos [i acolo via]a petrecându-[i, roadele le aducea în cas\ [i atâta t\cere avea, încât se p\rea celor
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ce nu-l [tiau, c\ ar fi mut. Îns\ maica era cu totul împotriva
tat\lui. Ea iscodea [i cele peste patria noastr\ [i atât era de
limbut\ cu to]i, încât niciodat\ nu o vedeam câtu[i de pu]in t\când, ci uneori certându-se, iar alteori gr\ind lucruri
necuviincioase [i f\r\ rânduial\. Chiar [i de be]ii cu b\rba]i
desfrâna]i mai mult petrecea [i ca o desfrânat\ era mult
cheltuitoare [i r\u ocârmuia cele din cas\, încât averile de[i
nu erau pu]ine, nu erau cu putin]\ a ne ajunge. C\ci ei i se
încredin]ase de la tat\l meu iconomia celor din cas\. {i a[a
vie]uind ea, nu i s-a întâmplat vreodat\ vreo boal\ trupeasc\, nu a sim]it vreo durere cât de mic\, ci în toat\ via]a
ei era s\n\toas\ cu trupul [i întreag\. Deci topindu-se tat\l
de îndelungat\ boal\, s-a întâmplat de a murit [i îndat\ s-a
pornit aerul [i s-au f\cut tunete [i fulgere dese [i ploaie
atât de mult\ [i a[a de necurmat\ se pogora de sus, încât
nici pu]in m\car a ie[i noi din cas\ nu puteam pân\ la trei
zile, timp în care [i tat\l sta neîngropat în cas\. Iar oamenii
satului v\zând aceasta multe gr\iau asupra r\posatului zicând:
cu adev\rat vr\jma[ al lui Dumnezeu a fost acesta. Pentru
aceasta nici nu îl las\ s\ se îngroape, îns\ noi, ca s\ nu se
împut\ trupul în\untru [i s\ ne fac\ neumblat\ casa, sco]ându-l afar\, de[i ploaia era foarte mare, l-am îngropat cum
am putut. Iar mama, luând mai mult\ slobozenie, mai f\r\
de ru[ine s-a dat la desfrânare [i f\când casa de ru[ine, cheltuia averea în desf\t\ri, încât mai de toate eram lipsi]i. Dup\
mult\ vreme, sosindu-i moartea, a[a îngropare a dobândit,
încât se p\rea c\ [i aerul ajuta la îngroparea ei. Deci, dup\
îngroparea mamei, eu trecând de vârsta copil\reasc\ [i poftele trupului sculându-se asupr\-mi [i z\d\rnicindu-m\, într-o sear\ mi-a venit o socoteal\: oare via]a tat\lui meu s\
aleg [i în blânde]e, cinste [i p\zire s\ vie]uiesc? Dar acela
nici un bine nu a dobândit, a[a petrecând, ci totdeauna de
boli [i de necazuri topindu-se, s-a dus de aici, nici ca ceilal]i oameni putând fi îngropat. Deci, de i-ar fi pl\cut lui
Dumnezeu aceast\ petrecere, pentru ce a p\timit atâtea rele?
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Dar via]a mamei care era? Oare nu pururea petrecea în desfrân\ri [i dezmierd\ri [i s-a dus din via]a aceasta s\n\toas\ [i f\r\ nici o p\timire? A[adar, trebuie [i eu s\ vie]uiesc. C\ mai bine este a crede ochilor mei, decât cuvintelor
altora. Dup\ ce am socotit eu, tic\loasa s\ urmez urmele
maicii, a sosit noaptea [i eu adormind, a venit asupra mea
un b\rbat mare la trup [i înfrico[at la vedere [i c\utând
spre mine s\lbatic [i cu mânie, m\ întreba cu glas aspru zicând: spune-mi, care sunt gândurile inimii tale? Eu cu
totul însp\imântat\ fiind, nici nu îndr\zneam a c\uta la
dânsul. Iar acela iar\[i, cu glas groaznic a gr\it: veste[te-mi
mie, care sunt socotelile tale? {i v\zându-m\ c\ de fric\ eram
cu totul sl\b\nogit\ [i din min]i ie[it\, îmi aduceam aminte
de toate câte cugetam în mintea mea. Dar venindu-mi în
fire, nu puteam s\ le t\g\duiesc, ci spre rug\minte m-am
întors [i m\ rugam, s\ m\ învredniceasc\ de iert\ciune. Iar
el luându-m\, mi-a zis: vino s\ vezi pe tat\l t\u [i pe mama
ta [i dup\ aceea, oricare via]\ vei voi, alege-]i!
A[adar, sco]ându-m\ m-a dus într-un loc [es cu livad\,
în care erau pomi de multe feluri, care biruiesc descrierea
frumuse]ii, înc\rca]i cu tot felul de roade. Acolo împreun\
cu el umblând eu, m-a întâlnit tat\l meu [i cuprinzându-m\
m-a s\rutat, numindu-m\ fiic\ dorit\, iar eu îmbr\ti[ându-l, îl rugam s\ petrec împreun\ cu dânsul. El îns\ a zis:
acum nu este cu putin]\ s\ se fac\ aceasta. Dar de vei urma
urmele mele, nu dup\ mult\ vreme vei veni aici. Eu înc\
mai rugându-m\ s\ r\mân împreun\ cu el, m-a tras îngerul de mân\, zicându-mi: vino s\ vezi [i pe mama ta, ca s\
cuno[ti din lucruri, la care via]\ este de folos s\ te pleci.
Ducându-m\ la o cas\ foarte întunecoas\, plin\ de scrâ[nire [i de tulburare, mi-a ar\tat un cuptor arzând cu foc [i
vâlvâind [i pe câ]iva înfrico[\tori stând lâng\ cuptor. Iar
eu c\utând în cuptor, o v\d pe mama mea pân\ la gât afundat\ în foc [i mul]ime nenum\rat\ de viermi din toate p\r]ile mâncând-o, iar ea de usturime scrâ[nind cu din]ii [i
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cl\n]\nind. V\zându-m\ [i ea pe mine, plângând m\ chema:
vai mie, fiica mea, pentru durerile cele nesuferite! Vai mie,
pentru muncile cele f\r\ de sfâr[it! Vai mie tic\loasei, c\
pentru pu]in\ dezmierdare, ce chinuri mi-am pricinuit! Vai
mie, tic\loasei, c\ în locul dezmierd\rilor celor vremelnice,
ve[nic m\ chinui! Miluie[te-m\, fiica mea, pe mine, maica
ta, c\ ard [i m\ topesc! Adu-]i aminte de hrana care ai dobândit de la mine, [i m\ miluie[te, [i-mi d\ mâna [i m\
scoate de aici! Iar eu, lep\dându-m\ de acei cumpli]i, care
st\teau aproape, f\r\ a m\ apropia, mama iar\[i cu lacrimi
striga: fiica mea, ajut\-m\ [i nu trece cu vederea tânguirile
maicii tale, nu trece cu vederea pe cea care a[a cumplit în
gheena focului se chinuie [i de viermele cel neadormit este
roas\! Iar eu, milostivindu-m\ cu sufletul de dânsa, am întins mâna s\ o trag. Focul îns\, atingându-se pu]in de
mâna mea, mare usturime am sim]it [i am început a urla [i a
suspina cu plâns. Cei ce erau în cas\, de[teptându-se de
vaiete [i sculându-se [i aprinzând focul, alergau la mine [i
m\ întrebau adeseori de pricina vaietelor. Eu în sine-mi
venind, cele ce am v\zut le-am povestit lor [i de atunci am
urmat vie]ii tat\lui [i m\ rog s\-l dobândesc pe el [i partea
cea împreun\ cu dânsul, încredin]ându-m\ cu darul lui
Dumnezeu, ce fel de cinste [i slav\ sunt g\tite celor ce aleg
a vie]ui cu dreptate [i în bun\ credin]\. De asemenea, ce
fel de munci primesc cei ce î[i cheltuiesc via]a în pofte [i
dezmierd\ri.
*
24) Odat\, doi fra]i s-au hot\rât [i s-au f\cut c\lug\ri.
Dup\ ce au ispr\vit faptele cele bune, au socotit s\-[i zideasc\ chilii dep\rtate [i fiecare din ei s-au dus deosebi
pentru lini[te. Mul]i ani nu s-au v\zut unul cu altul, pentru c\ nu ie[eau din chilii. S-a întâmplat îns\ ca unul dintre
dân[ii s\ se îmboln\veasc\ [i au venit p\rin]ii s\-l cerceteze [i l-au v\zut uneori uimindu-se, alteori trezindu-se. {i
l-au întrebat zicând:
245

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– Ce ai v\zut?
Iar el le-a zis:
– Îngerii lui Dumnezeu i-am v\zut venind. Ei m-au luat
pe mine [i pe fratele meu [i ne-au dus la cer [i ne-au întâmpinat puterile cele potrivnice, nenum\rate [i înfrico[\toare
la vedere [i mult ostenindu-se ele, n-au putut asupra noastr\.
Dup\ ce le-am trecut, au început a striga: mare îndr\zneal\
este cur\]enia.
Acestea zicând fratele, a adormit. Iar p\rin]ii v\zând, au
trimis un frate s\ vesteasc\ fratelui s\u c\ a adormit. Mergând ei l-au aflat [i pe el a[a. {i s-au minunat to]i, sl\vind
pe Dumnezeu.
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Pentru lep\darea de lume
[i cum c\ cel ce se leap\d\ de
lume trebuie s\ se înstr\ineze, [i
care este înstr\inarea cea adev\rat\
1) Zis-a un b\trân:
– De [tie monahul vreun loc care are sporire [i pentru
trebuin]ele trupului nu se duce acolo, unul ca acesta nu
crede c\ exist\ Dumnezeu.
*
2) Un frate l-a întrebat pe un b\trân zicând:
– Cum, p\rinte, neamul nostru nu poate s\ aib\ nevoin]a p\rin]ilor?
{i a r\spuns b\trânul:
– Pentru c\ nu-L iube[te pe Dumnezeu, nici nu fuge de
oameni, nici nu ur\[te materia lumii. La omul ce fuge de
oameni [i de materie, de la sine îi vine poc\in]\ [i nevoin]\. C\ci precum cel ce voie[te s\ sting\ focul care s-a
aprins în holda sa, de nu va apuca mai înainte s\ taie partea cea din fa]a focului, nu poate s\-l sting\, a[a [i omul,
de nu se va duce la loc unde cu osteneal\ s\-[i afle pâinea
sa, nu poate s\ dobândeasc\ nevoin]a. C\ci sufletul de nu
va vedea, nu va pofti degrab\.
*
3) Un frate l-a întrebat pe un b\trân zicând:
– Care este lucrul înstr\in\rii?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– {tiu un frate str\in, care s-a aflat la biseric\ [i întâmpl\tor s-a f\cut agap\ [i a [ezut s\ m\nânce cu fra]ii la
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mas\. Iar unul a zis: cine l-a poftit pe acesta? {i i-au spus
fratelui: scoal\-te [i du-te afar\! {i el sculându-se, a ie[it,
iar al]ii mâhnindu-se, s-au dus [i l-au adus în\untru. Dup\
aceea l-au întrebat: oare, ce este în inima ta, c\ ai fost scos
afar\ [i iar\[i ai fost adus în\untru? Iar el le-a r\spuns: m-am
gândit în inima mea, c\ sunt întocmai ca un câine care, când
este alungat se duce [i când este chemat, vine.
*
4) Povestit-a unul din p\rin]i:
– Erau doi fra]i aproape de el, unul str\in [i altul cunoscut. {i cel str\in era pu]in mai lenevos, iar cel cunoscut
foarte osârduitor. {i s-a întâmplat de a murit mai înainte cel
str\in. B\trânul, fiind v\z\tor cu mintea, a v\zut mul]ime
de îngeri, cum îi pov\]uiau sufletul. {i dac\ au ajuns la cer
[i era aproape s\ intre, s-a f\cut cercetare pentru dânsul [i a
venit glas de sus zicând: v\dit este c\ era pu]in trândav, dar
pentru înstr\inarea lui, deschide]i-i! Apoi a adormit [i cel
cunoscut, adic\ cel de loc [i în vremea mor]ii au venit toate rudeniile lui. {i a v\zut b\trânul, c\ nu este niciun înger nic\ieri [i s-a minunat. Atunci, a c\zut cu fa]a la p\mânt înaintea
lui Dumnezeu zicând: Doamne, cum cel str\in fiind trândav,
a dobândit astfel de slav\, iar osârduitorul acesta nu s-a
învrednicit de nimic de acest fel? {i i-a venit glas c\tre el, zicând: osârduitorul când era s\ moar\, a deschis ochii s\i [i
[i-a v\zut rudeniile plângând [i i s-a mângâiat sufletul. Dar
cel str\in, de[i era trândav, pe nimeni dintre ai s\i n-a v\zut
[i suspinând a plâns iar Dumnezeu l-a mângâiat pe el.
*
5) Un frate înstr\inându-se, l-a întrebat pe un b\trân:
– Vreau s\ m\ duc la ai mei.
{i i-a zis lui b\trânul:
– Aceasta s-o [tii, frate, c\ venind din lume aici, aveai pe
Domnul care te pov\]uia. Dar, de te vei întoarce, nu-L vei
mai avea.
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*
6) Un frate cerea binecuvântare de la un b\trân, silindu-se s\ mearg\ în cetate. Iar b\trânul a zis c\tre el:
– Nu te sili s\ mergi în cetate, ci sile[te-te s\ fugi de cetate [i a[a te vei mântui.
*
7) Doi fra]i trupe[ti s-au dus s\ locuiasc\ într-o m\n\stire, dintre care unul pustnic, iar cel\lalt cu ascultarea
[i orice îi zicea lui p\rintele, f\r\ iscodire f\cea. Astfel, îi
zicea de multe ori:
– M\nânc\ de diminea]\, [i mânca.
{i iar\[i:
– Nu mânca pân\ seara, [i nu mânca [i altele asemenea.
Orice îi poruncea, cu bucurie împlinea. Pentru ascultarea lui, era sl\vit de to]i în m\n\stire. Fratele lui îns\,
pustnicul, zavistuindu-l, a zis întru sine:
– S\-l încerce pe el de are ascultare.
{i mergând la p\rintele, i-a zis:
– Trimite-l pe fratele împreun\ cu mine, s\ mergem
pentru o trebuin]\.
{i l-a slobozit pe el avva. Deci, dup\ ce au venit ei la
râu, în care era mul]ime mult\ de crocodili, a zis fratelui
pustnicul:
– Pogoar\-te în râu [i treci.
{i s-a pogorât [i venind crocodilii îi lingeau trupul [i
nu l-au v\t\mat. Iar pustnicul v\zând i-a zis:
– Ie[i din râu, [i a ie[it nev\t\mat.
A[a, c\l\torind ei au g\sit un trup aruncat pe cale. {i a
zis pustnicul:
– De am fi avut vreo hain\ veche am fi pus peste dânsul.
R\spuns-a fratele:
– Mai vârtos s\ ne rug\m, poate va învia.
{i au stat la rug\ciune [i rugându-se ei a înviat mortul.
{i se mândrea pustnicul zicând:
– Pentru pustnicia mea a înviat mortul.
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Iar Dumnezeu a descoperit p\rintelui m\n\stirii toate.
{i întorcându-se ei, a zis p\rintele c\tre pustnic:
– Fiindc\ l-ai ispitit a[a pe fratele t\u la râu, pentru ascultarea lui a înviat mortul.
*
8) Zis-a un b\trân:
– De[i s-au ostenit aici sfin]ii, au luat de acum [i partea la
odihn\. Aceasta o zicea pentru c\ erau slobozi de grija lumii.
*
9) Zis-a un b\trân:
– Monahul cel ce dup\ ce s-a lep\dat de lume, se d\ pe
sine iar\[i la r\spândirea [i osteneala acestei tic\loase vie]i,
la a da [i a lua, este asemenea cu un s\rac tic\los [i lipsit de
hrana cea de nevoie. C\ acesta, neaflând cum s\ se hr\neasc\ [i s\ se îmbrace, din multa lenevire se da la somn [i
se vedea în vis bogat, dezbr\cat de hainele cele întinate [i
îmbr\cat în haine str\lucite [i de bucurie de[teptându-se,
afla s\r\cia cea de fa]\. A[a [i monahul care nu se treze[te,
ci î[i cheltuie zilele în r\spândire, batjocorit este de gânduri
[i în[elat de dracii care î[i bat joc de el. Ei îi pun in minte c\
pentru Dumnezeu este r\spândirea [i osteneala lui [i pentru aceasta va avea plata; unul ca acesta în ceasul dep\rt\rii sufletului de trup, se afl\ pe sine gol, s\rac [i lipsit de
toat\ fapta bun\. Abia atunci va în]elege de câte bun\t\]i pricinuitoare este trezvia [i luarea-aminte de sine, [i de câte munci
este aduc\toare risipirea vie]ii acesteia.
*
10) Zis-a un b\trân:
– Mai bine este a locui cu trei care se tem de Domnul
decât cu mul]i care nu au fric\ de Dumnezeu. C\ci în zilele
cele mai de pe urm\ la chinovii, dintr-o sut\ abia de se vor
afla câ]iva care se mântuiesc. Iar între cincizeci nu [tiu de se
vor afla. C\ci to]i se vor abate, iubind mesele, îmbuibarea
pântecelui [i iubirea de argint. A[adar, mul]i sunt chema]i,
dar pu]ini ale[i.
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*
11) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– De voi vedea pe vreunii din cei ce petrec cu mine c\ se
întorc la lume, cum pot s\ nu m\ smintesc?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Trebuie s\ iei aminte la câinii care vâneaz\ iepuri: precum acolo unul din câini v\zând iepurii, alearg\ neoprindu-se pân\ îi va ajunge, pe când ceilal]i nu pe iepure, ci numai pe câinele ce alearg\ v\zându-l alearg\ [i ei pân\ la un
loc. Pe urm\, în]elegând, se întorc înapoi, îns\ cel ce a v\zut
iepurele, alearg\ dup\ el [i nu înceteaz\ din alergare pân\
ce îl va ajunge. El nu caut\ la cei ce s-au întors înapoi, nici
nu se sperie de pr\p\stii [i de m\r\cini. Ci numai la acela
c\utând, dup\ care alearg\. A[a [i cel ce-L caut\ pe St\pânul
Iisus Hristos [i se sile[te s\-L ajung\, la Cruce neîncetat luând
aminte, toate le trece cu vederea [i p\[e[te peste smintelile
pe care le întâmpin\, pân\ va ajunge pe Cel r\stignit [i-L va
apuca viu [i a[teptându-l pe alerg\tor.
*
12) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Cum cei ce vie]uiesc în lume, trecând cu vederea postul [i def\imând rug\ciunea, dep\rtându-se de privegheri
[i de toat\ mâncarea s\turându-se [i dup\ poftele lor f\când
de a da [i a lua, între dân[ii mâncându-se [i în jur\minte cea
mai mare parte a zilei cheltuind-o, nu cad, nici nu zic c\ au
gre[it, [i nici de la Împ\rt\[anie nu se dep\rteaz\? Iar noi,
monahii, de-a pururi suntem în posturi [i în privegheri, la
culcatul pe jos [i la mâncarea uscat\ pironi]i, de toat\ trupeasca odihn\ lipsi]i, plângem, ne c\im [i zicem c\ ne-am
pr\p\dit [i suntem vinova]i de gheen\.
Atunci b\trânul suspinând, a zis:
– Frate, nu cad mirenii. Dup\ ce au c\zut cu c\dere stra[nic\ [i cumplit\, nu se pot scula, nici n-au unde s\ cad\,
c\ci în c\derea cea dintâi petrecând ei pentru multa ne[tiin]\, nici nu [tiu c\ au c\zut. {i ce grij\ are diavolul s\ se
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lupte cu cei ce totdeauna zac? Iar monahii ar\ta]i, împotrivindu-se vr\jma[ului, de-a pururi se lupt\ cu satana.
Pentru aceea [i biruiesc uneori, iar alteori sînt birui]i [i nu
înceteaz\ s\ cad\ [i s\ se scoale, s\ nec\jeasc\ [i s\ fie nec\ji]i, s\ loveasc\ [i s\ fie lovi]i, pân\ ce cu darul lui Dumnezeu îl vor birui [i slab [i neputincios pentru dân[ii îl vor
face. Abia atunci des\vâr[it împ\cându-se cu Dumnezeu [i
dobândind alinarea [i bucuria Lui în\untrul lor, totdeauna
se odihnesc.
*
13) Zis-a un b\trân:
– Un frate era ispitit de un gând nou\ ani [i din evlavie se osândea zicând: mi-am pierdut sufletul. {i aceasta o
zicea fiindc\ se socotea pe sine pricinuitor al ispitei. Mai pe
urm\ îngreuindu-se [i dezn\d\jduindu-se, precum nu se cuvenea de mântuirea sa, a zis: m\ voi duce în lume, de vreme
ce m-am pr\p\dit. Iar dup\ ce a dat s\ se duc\, i-a venit un
glas pe cale, zicând: cei nou\ ani, în care ai fost ispitit, cununi
]i-au pricinuit ]ie. Pentru aceea, întoarce-te la locul t\u [i te
vei u[ura de gânduri. {i întorcându-se fratele a aflat odihn\.
De unde în]elegem c\ r\zboaiele pricinuiesc cununile.
*
14) Zis-a un b\trân:
– La începutul lep\d\rii monahului de lume nu se slobod
dracii s\-l ispiteasc\ pe om cu silnicie, ca nu sp\imântându-se de acest lucru s\ se întoarc\ la lume degrab\. Iar
dac\ va spori cu vremea [i cu lucrul monahul, atunci se
slobod asupra-i r\zboaiele poftelor trupe[ti [i ale celorlalte
dezmierd\ri, poate [i al mâniei, al urâciunii [i al celorlalte
patimi. Atunci are nevoie omul s\ se smereasc\ [i s\ plâng\,
osândindu-se [i prih\nindu-se numai pe sine. {i a[a, prin ispite, se înva]\ r\bdarea iscusit\ [i dreapta socoteal\, apoi
alearg\ la Dumnezeu cu lacrimi. Iar unii tulburându-se de
lucrul acesta [i îngreuindu-se de scârb\ nesuferit\, au c\zut
în adâncul dezn\d\jduirii [i s-au întors iar\[i cu inima în
252

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

lume, iar unii [i cu trupul. Noi îns\ fra]ilor, niciodat\ s\ nu
dezn\d\jduim sau s\ ne împu]in\m, ci viteje[te [i cu îndelung\ r\bdare s\ suferim ispitele, mul]umind lui Dumnezeu pentru toate câte ni se întâmpl\ nou\. C\ci mul]umirea
c\tre Dumnezeu risipe[te toate me[te[ugurile vr\jma[ului.
*
15) Zis-a un b\trân:
– Dac\ atunci când facem noi cele rele ne iart\ Dumnezeu, îndelung r\bdând, oare nu mult mai mult ne va ajuta
nou\ când vom voi s\ facem cele bune?
*
16) Au venit odat\ [apte fra]i din Alexandria, la avva
Macarie, ispitindu-l [i i-au zis:
– Spune-ne nou\, p\rinte, cum s\ ne mântuim?
Iar b\trânul suspinând le-a zis:
– O, fra]ilor, fiecare din noi [tie cum s\ se mântuiasc\,
dar nu vrem s\ ne mântuim.
Atunci ei au zis c\tre dânsul:
– Mult dorim s\ ne mântuim, dar nu ne las\ gândurile
cele rele. Ce vom face?
Iar b\trânul le-a r\spuns:
– De sunte]i monahi (adic\ singuratici), ce c\uta]i cu mirenii, sau pentru ce v\ duce]i unde petrec mirenii? Cei ce
s-au lep\dat de lume [i s-au îmbr\cat în cinul cel sfânt dar
petrec între mireni, se am\gesc. C\ci, în zadar le este toat\
osteneala [i departe sunt de frica lui Dumnezeu. De la mirean nimic nu dobândim, decât odihn\ trupeasc\. {i unde
este odihn\ trupeasc\, acolo frica lui Dumnezeu nu poate
locui [i mai ales în monah. Monahul pentru aceasta se
cheam\ monah, adic\ singuratic, pentru c\ noaptea [i ziua
vorbe[te cu Dumnezeu [i cuget\ numai cele ce sunt ale
Lui, nimic având pe p\mânt. Iar monahul cel ce petrece cu
mirenii [i z\bove[te cu dân[ii vreodat\ mai mult decât o
zi, sau cel mult dou\, [i asta pentru trebuin]a cea de nevoie [i pentru c\ nu poate s\ tr\iasc\ altfel (adic\ s\-[i
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vând\ lucrul mâinilor sale [i s\ cumpere cele spre trebuin]a sa), trebuie s\ se întoarc\ degrab\ [i s\ se întoarc\ înaintea lui Dumnezeu curat, pentru acele una sau dou\ zile,
pe care le-a f\cut în lume pentru nevoia firii. Deci, cel ce
nu face a[a, ci adeseori merge la mireni, nesilindu-l vreo nevoie, sau z\bove[te împreun\ cu ei, nu este cu adev\rat
monah, nici nu se va folosi cândva, ci necazuri va dobândi
din petrecerea cu mirenii. La început, când se apropie de
ei, î[i înfrâneaz\ limba, poste[te [i se smere[te pân\ ce se
va face cunoscut [i-i va ie[i vestea cum c\ cutare monah
este robul lui Dumnezeu, îndat\ satana pune în mintea mirenilor s\-i aduc\ toat\ trebuin]a de vin [i de untdelemn,
de aur [i de tot felul, zicând despre dânsul: Sfântul! Sfântul! Iar el auzind cuvântul acela, se trufe[te [i începe s\
[ad\ cu ei, mâncând [i bând, odihnindu-se [i la cântarea
de psalmi sculându-se unde î[i înal]\ glasul ca s\ zic\ mirenii c\ cutare monah cânt\ [i privegheaz\ [i s\-l laude.
Primind laude, mai mult se trufe[te [i se înal]\. Astfel
pleac\ de la el cu totul smerenia. Deci, de îi va zice cineva
vreun cuvânt aspru, el r\spunde mai aspru. {i a[a mânia
ajutorându-se de slava de[art\, cre[te în el. Înc\ [i pofta
mai tare se aprinde în el v\zând adeseori femei [i copii sau
auzind cuvinte lume[ti. Pentru aceea [i preacurve[te în toate
zilele [i nu simte, c\ci se zice: tot cel ce caut\ la femeie spre
a o pofti a preacurvit cu ea în inima sa. Se mai ispite[te s\
adune cele de trebuin]\ peste an, pentru sine [i pentru cei
ce vin la el, dup\ care le îndoie[te spre mai mult\ p\rut\
odihn\ a celor ce vin la el. {i din aceasta pricin\ adun\ aur
[i argint. Deci nu înceteaz\ a ad\uga la r\ut\]ile sale, pân\
ce dracii îl vor am\gi des\vâr[it, dep\rtându-l de la Dumnezeu [i aruncându-l în pr\pastia iubirii de argint. C\ci iubirea de argint este r\d\cin\ a tuturor r\ut\]ilor, precum a
zis Apostolul. {i pe cât este departe cerul de p\mânt, atât
de departe este de slava lui Dumnezeu, monahul cel iubitor de argint. {i nu este r\utate mai presus decât r\utatea
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monahului iubitor de argint. Monahul cel ce întâmpin\
vorbe lume[ti, are trebuin]\ de multe rug\ciuni ale Sfin]ilor P\rin]i c\ci de nu vor putea ceva pu]in s\-l foloseasc\
pe el, ca celui ce se arunc\ pe sine la moarte, cine îl va ajuta?
Nu iubi]i lumea, nici cele ce sunt în lume! De iube[te cineva lumea, dragostea lui Dumnezeu nu este cu el. {i Iacov,
fratele Domnului gr\ie[te: de se pare cineva c\ este prieten
lumii, vr\jma[ lui Dumnezeu se face, c\ci dragostea lumii
acesteia este vrajb\ c\tre Dumnezeu. Deci, s\ fugim fra]ilor
de lume, precum fuge cineva de [arpe, c\ cel ce este mu[cat de [arpe, sau moare, sau abia se face s\n\tos. De folos ne
este nou\ s\ avem un r\zboi iar nu multe [i nenum\rate.
Spune]i, fra]ilor, p\rin]ii no[tri unde au dobândit fapta cea
bun\? În lume sau în pustie? {tim c\ în pustia cea neumblat\ de mireni. Iar noi de suntem în lume, cum vom putea
s\ dobândim fapta cea bun\? C\ci de nu vom fl\mânzi [i
nu vom înseta [i nu vom p\timi de frig [i de nu ne vom dep\rta de materiile lumii [i nu vom muri voilor trupului,
cum vom fi vii cu sufletul? Cum vom dobândi Împ\r\]ia cerurilor? Osta[ul de nu va lupta în r\zboi [i s\ biruie (dup\
care va lua [i bani), nu se învrednice[te de cinste. Iar noi,
mâncând [i bând [i între mireni petrecând, între care am
fost [i mai înainte, cum ne vom învrednici de Împ\r\]ia cerurilor? Monahul cel ce are aur, argint, sau materie, nu crede
c\ poate Dumnezeu s\-l hr\neasc\, Cel ce hr\ne[te [i
fiarele [i pe[tii m\rii. {i dac\ nu poate s\ ne dea nou\ pâine,
nici Împ\r\]ia Lui nu poate s\ ne-o dea. A[adar, la ce ne
ostenim? Spune]i-mi fra]ilor! Îngerii în cer, aur [i argint doresc sau slava lui Dumnezeu? {i noi, pentru ce ne-am lep\dat de lume? Ca iar\[i bani [i materie s\ adun\m, sau s\
ne facem îngeri? Oare nu [ti]i c\ ceata care a c\zut din cer
se împline[te cu monahi? C\ci aceasta înseamn\ chipul nostru îngeresc, dup\ cum zic to]i.
*
17) Zis-a un b\trân:
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– Trebuie s\ fugim de to]i cei ce lucreaz\ f\r\delegea,
chiar prieteni sau rude de ne vor fi, dreg\torie preo]easc\
sau împ\r\teasc\ de vor avea. C\ci dep\rtarea de cei ce lucreaz\ f\r\delegea ne d\ruie[te nou\ dragostea [i îndr\zneala c\tre Dumnezeu.
*
18) Tot acesta a zis:
– Nu este de folos s\ se lipeasc\ cineva de c\lc\torii de
lege, nici în biseric\, nici în târg, nici la alt lucru, ci trebuie
s\ se dep\rteze de prietenia lor. Tot c\lc\torul de lege este
vrednic s\ fie ocolit, fiind p\rta[ muncii celei ve[nice.
*
19) Zis-a un b\trân:
– S\ nu locuie[ti în locul unde vezi pe vreunii c\ au zavistie asupra ta fiindc\ tu spore[ti.
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Cum c\ nu se cuvine ca cineva
s\ se mute lesne, c\ci p\rin]ii nici
din chilie nu se str\mutau cu înlesnire
1) Zis-a un b\trân:
– Dac\ în locul unde este cineva se va str\dui s\ fac\
vreun bine [i nu va putea, s\ nu socoteasc\ c\ în alt loc va
putea s\-l fac\.
*
2) Un frate [ezând la chinovie, era sup\rat de gânduri
s\ se mute. Deci, într-o zi luând o hârtie [i [ezând, a scris
pe ea toate pricinile pentru care îi ziceau lui gândurile s\ se
mute din chinovie. {i dup\ ce le-a num\rat pe toate, mai pe
urm\ s-a scris [i pe el întrebând:
– Suferi toate?
Apoi a ad\ugat, ca [i cum ar fi r\spuns:
– A[a, cu adev\rat, întru numele lui Iisus Hristos, Fiul lui
Dumnezeu, suf\r!
{i învelind hârtia, a legat-o la brâul s\u. Deci, când i se
pornea vreo pricin\ pentru care i se da r\zboi [i mai înainte n\v\leau asupra lui gândurile mut\rii, mergând deoparte,
lua hârtia [i o citea pân\ afla acel cuvânt: întru numele lui
Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu rabd, [i zicea c\tre sine:
– Vezi tic\loase? Nu vreunui om, ci lui Dumnezeu te-ai
f\g\duit.
{i îndat\ se odihnea [i a[a totdeauna f\cea fratele. Când
se ivea vreo tulburare, petrecea netulburat [i în celelalte
pricini. Deci, ceilal]i fra]i cunoscând ceea ce f\cea fratele [i
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cum petrecea citind hârtia, în timp ce ei de multe ori se tulburau de zavistie, din ispita diavolului, se porneau cu urâciuni
asupra fratelui. {i mergând la p\rintele lor, ziceau:
– Fratele acela este vr\jitor [i în brâu are fermec\torie.
Pentru aceasta noi nu putem s\ petrecem împreun\ cu el.
Deci, sau pe el sau pe noi, sloboze[te-ne de aici!
P\rintele, cunoscând vicle[ugul vr\jma[ului, (c\ci [tia
smerenia [i evlavia fratelui) le-a zis lor:
– Merge]i de v\ ruga]i [i m\ voi ruga [i eu [i dup\ trei
zile v\ voi da r\spuns.
Iar noaptea, când dormea fratele, mergând p\rintele
înceti[or, i-a dezlegat brâul [i citind hârtia, l-a încins pe el
iar [i s-a dus. Dup\ ce au trecut cele trei zile, au venit fra]ii la
p\rintele pentru r\spuns. P\rintele, chemându-l pe frate, i-a
zis:
– Pentru ce sminte[ti fra]ii?
Iar el îndat\ c\zând la p\mânt, a zis:
– Am gre[it, iart\-m\ [i v\ ruga]i pentru mine!
{i a zis p\rintele c\tre fra]i:
– Ce a]i zis despre fratele acesta?
R\spunzând ei, au zis:
– Este vr\jitor [i vr\jitoria lui este în brâu.
Iar p\rintele:
– Scoate]i fermec\toriile lui.
Atunci ei s-au pornit s\-i dezlege brâul [i nu-i l\sa fratele. Dar avva le-a spus:
– T\ia]i-i brâul!
{i t\indu-l, au aflat într-însul hârtia, pe care au dat-o la
unul din diaconi, poruncindu-i s\ stea la un loc înalt [i s\ o
citeasc\, ca [i vicleanul cel ce a sem\nat aceast\ prihan\, mai
mult s\ se ru[ineze. Dup\ ce s-au citit cele de pe hârtie
precum [i cuvântul acela: „întru numele lui Iisus Hristos
rabd”, auzind fra]ii, de ru[ine nu aveau ce s\ se fac\. {i au
pus metanie p\rintelui lor, zicând:
– Am gre[it!
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Iar el le-a zis:
– Nu-mi pune]i mie metanie, ci lui Dumnezeu [i fratelui asupra c\ruia a]i min]it, ca s\ v\ ierte.
Atunci ei au f\cut a[a. {i i-au zis p\rintelui:
– S\ ne rug\m lui Dumnezeu, ca s\-i ierte!
{i s-au rugat pentru dân[ii.
*
3) Zis-a un b\trân:
– Cei vechi nu degrab\ se mutau din locul lor, f\r\ numai când li se întâmpla una din aceste trei lucruri, adic\:
de va avea cineva vreun vecin scârbit asupra lui din zavistie, adic\ pomenitor de r\u [i toate cele spre vindecarea lui
f\când, nu va putea s\-l schimbe. Sau de vor merge mul]i
la dânsul [i îi vor aduce multe lucruri pe care s\ le primeasc\ [i îl vor sl\vi prea mult. Sau de i se va întâmpla s\
cad\ în ispita curviei, locuind adic\ femei pe aproape.
Dac\ cineva din aceste trei pricini se va muta din acel loc
nu va fi mutarea lui f\r\ de cuvânt. Iar acestea nu se potrivesc celor ce petrec în via]a de ob[te, ci celor ce locuiesc
singuri [i se lini[tesc.
*
4) Ziceau p\rin]ii:
– De ]i se va întâmpla ispit\ în locul în care locuie[ti, s\
nu la[i locul în vremea ispitei! Iar de nu, oriunde vei merge
vei afla înaintea ta lucrul de care fugi. Ci rabd\ pân\ va
trece ispita, ca f\r\ sminteal\ sa se fac\ ducerea ta [i în
vremea p\cii s\ nu pricinuiasc\ desp\r]irea ta vreo mâhnire la cei ce locuiesc în locul acela.
*
5) Zis-a un b\trân:
– Precum pomul r\s\dindu-se de mai multe ori nu
poate s\ fac\ roade, a[a [i monahul mutându-se din loc în
loc, nu poate s\vâr[i vreo fapt\ bun\.
*
6) Un frate [ezând în chinovie [i sup\rat fiind de gândurile mut\rii, i-a vestit p\rintelui s\u. Dar acela i-a zis:
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– Mergi [i [ezi in chilia ta, dându-]i trupul z\log peretelui chiliei [i s\ nu ie[i de acolo cu trupul! Iar gândul las\-l
s\ gândeasc\ ce voie[te!
*
7) Zis-a un b\trân:
– Chilia monahului este cuptorul Babilonului, unde cei
trei tineri L-au aflat pe Fiul lui Dumnezeu. {i stâlpul de nor,
de unde Dumnezeu gr\ia cu Moise.
*
8) Un frate a petrecut nou\ ani, ispitindu-se s\ ias\ din
via]a de ob[te [i în fiecare zi î[i preg\tea cojocul s\ ias\. {i
când se f\cea sear\, zicea întru sine:
– Mâine m\ voi duce de aici.
{i diminea]a îi zicea gândului:
– S\ ne silim s\ r\bd\m [i ast\zi pentru Domnul!
Dup\ ce s-au împlinit nou\ ani, a[a f\când, a u[urat
Dumnezeu toat\ ispita de la dânsul.
*
9) Un b\trân [edea în pustie, departe de ap\ ca la dou\sprezece mile. {i mergând într-o zi s\ aduc\ ap\, s-a sup\rat
[i a zis:
– De ce este nevoie de osteneala aceasta? Voi veni [i voi
petrece aproape de ap\.
Aceasta zicând, a sim]it pe cineva venind dup\ dânsul. {i întorcându-se, l-a v\zut pe cel ce venea dup\ el, c\ îi
num\ra pa[ii. {i l-a întrebat b\trânul:
– Cine e[ti?
Iar el i-a zis:
– Îngerul Domnului sunt [i sunt trimis s\ num\r pa[ii
t\i [i s\-]i dau plata.
Aceasta auzind b\trânul, înt\rindu-se cu sufletul, s-a
f\cut mai osârduitor. {i a mai ad\ugat înc\ cinci mile,
adic\ a locuit mai în\untrul pustiei, departe de ap\ [aptesprezece mile.
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*
10) Zis-a un b\trân:
– {ederea cea bun\ în chilie umple pe monah de tot
binele.
*
11) Zis-a tot acesta:
– Dator este monahul, dac\ vreodat\ i se va întâmpla
vreo v\t\mare trupeasc\, s\ o defaime [i printr-însa s\-[i
cumpere lini[tea sa.
*
12) Un frate a mers la un b\trân iscusit [i i-a zis:
– P\timesc, p\rinte.
I-a r\spuns b\trânul:
– {ezi în chilia ta [i Dumnezeu î]i va da ]ie u[urare!
*
13) Un stare] l-a întrebat pe cel întru Sfin]i p\rintele
nostru Chiril, patriarhul Alexandriei:
– Cine este mai mare întru vie]uire, noi cei ce avem fra]i
sub noi [i cu multe chipuri pe fiecare îl pov\]uim spre mântuire, sau cei ce se mântuiesc numai pe sine în pustie?
R\spuns-a patriarhul:
– Între Mie [i Moise nu se poate face deosebire, c\ci
amândoi au pl\cut lui Dumnezeu.
*
14) Zis-a un b\trân:
– Eu cred c\ nu este nedrept Dumnezeu, ca s\ ia din
temni]\ [i s\ bage în temni]\.
*
15) Zis-a un b\trân:
– Spre t\cere nevoie[te-te, de nimic nu purta grij\! Ia
aminte de cugetarea ta, culcându-te [i sculându-te cu frica
lui Dumnezeu [i de n\v\lirile p\gânilor nu te vei teme!
*
16) Doi prieteni s-au f\cut c\lug\ri [i mare nevoin]\ [i
via]\ înalt\ au ar\tat. Dar s-a întâmplat de s-a f\cut unul
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încep\tor de via]\ de ob[te. Cel\lalt, petrecând în sih\strie
[i des\vâr[it nevoindu-se, f\cea multe [i mari minuni. El
vindeca îndr\ci]i, t\m\duia bolnavi [i spunea mai înainte
cele ce erau s\ fie. Deci, stare]ul auzind c\ prietenul s\u s-a
învrednicit de atâtea daruri, separându-se de oameni, de
trei s\pt\mâni se ruga lui Dumnezeu, cu dinadinsul, sa-i
descopere, cum acela face minuni [i este cinstit de Dumnezeu, iar el de nimic din acestea nu s-a învrednicit. {i s-a
ar\tat lui îngerul Domnului, zicând:
– Acela st\ suspinând c\tre Dumnezeu [i plângând
ziua [i noaptea, fl\mânzind [i însetând pentru Domnul.
Iar tu pentru multe îngrijindu-te, ai cercetarea celor mul]i
[i de ajuns î]i este ]ie mângâierea oamenilor.
*
17) Zicea un b\trân:
– Nu trebuie ca cineva s\ poarte grij\ de nimic, decât
de frica de Dumnezeu. C\ eu de[i am fost silit s\ m\ îngrijesc de trebuin]\ trupeasc\, niciodat\, mai înainte de vreme
nu am gândit la dânsa.
*
18) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Cum trebuie s\ se lini[teasc\ cineva în chilie?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– S\ nu aib\ pomenirea vreunui om nicidecum, când
[ade în chilie.
Zis-a fratele:
– {i care lucrare trebuie sa o aib\ inima pentru ca s\ se
îndeletniceasc\ cu ea?
Zis-a b\trânul:
– Aceasta este lucrarea cea des\vâr[it\ a monahului: s\
ia aminte la Dumnezeu totdeauna f\r\ r\spândire.
*
19) Un frate era la o chinovie [i era în mare nevoin]\.
Auzind fra]ii de la Schit despre dânsul, au venit s\-l vad\,
intrând la locul unde el lucra. Atunci, el sculându-se, li s-a
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închinat lor [i întorcându-se, a început iar s\ lucreze. V\zând fra]ii ceea ce a f\cut, i-au zis:
– Ioane, cine ]i-a pus chipul c\lug\resc [i te-a f\cut c\lug\r [i nu te-a înv\]at când va veni la tine vreun frate, s\-l
întâmpini, s\-i iei cojocul [i s\-i zici s\ se roage, sau s\ [ad\?
Iar el a zis:
– P\c\tosul Ioan nu se îndeletnice[te cu aceasta.
*
20) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Ce fel de gânduri trebuie s\ am în inima mea?
R\spuns-a lui b\trânul:
– Toate câte gânde[te omul de la cer în jos, sunt de[ert\ciuni. Iar cel ce st\ruie[te la pomenirea lui Iisus, acesta în
adev\r este.
*
21) Tot acest b\trân a fost întrebat: cum trebuie s\ fie monahul? {i a r\spuns:
– Dup\ mine, fiecare monah s\-L aib\ pe Dumnezeu
pururea în mintea lui. C\ precum strugurele z\când la p\mânt se face netrebuincios, tot a[a [i gândul celui ce se
lini[te[te dac\ se smulge de la cele cere[ti.
*
22) Câ]iva Sfin]i siha[tri, trei la num\r, întâlnindu-se la
un loc, au cerut unul de la altul s\ spun\ fiecare ce lucrare
a min]ii are în chilia sa. {i a zis cel dintâi dintre dân[ii:
– Eu, fra]ilor, de când am început a m\ lini[ti, cu totul
m-am r\stignit pe mine fa]\ de lucrurile celor din afar\,
punând în minte ceea ce este scris: s\ rupem leg\turile lor
[i s\ lep\d\m de la noi jugul lor. {i f\când zid între sufletul meu [i cele trupe[ti, am zis în cugetul meu c\ precum cel din\untru de zid nu vede pe cel ce st\ afar\, a[a
nici tu s\ nu voie[ti s\ vezi lucrurile cele din afar\. Ci, ia
aminte la tine, a[teptând in fiecare zi n\dejdea lui Dumnezeu! S\ fii ca un str\in [i nemernic [i c\ mâine o s\ te izb\ve[ti. Pune în minte [i îngerii cei ce în tot ceasul se suie [i
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pogoar\ la chemarea sufletelor. {i totdeauna a[teptând sfâr[itul, zic: gata este inima mea, Dumnezeule [i privesc [i
îngerul cel ce st\ruie[te lâng\ mine, c\ st\ aproape de mine.
Pe acesta v\zându-l totdeauna înaintea mea, m\ p\zesc pe
sine-mi, temându-m\ de el ca de cel ce îmi pânde[te c\ile
mele. C\ci îl v\d în fiecare zi suindu-se la Dumnezeu [i
ar\tând lucrurile mele [i cuvintele [i gândurile.
Al doilea a zis:
– Eu adunarea puterilor celor din gând pururea o privesc [i pe Domnul slavei în mijlocul ei str\lucind mai
presus de to]i. {i când m\ trând\vesc, m\ întorc [i socotesc
frumuse]ile cele minunate ale îngerilor [i a laudelor pe care
ei le înal]\ neîncetat c\tre Dumnezeu [i m\ uimesc de glasurile [i versul lor iar toate cele de pe p\mânt le socotesc
gunoaie.
Al treilea a zis:
– Eu de diminea]\ m\ îndrept c\tre Domnul meu [i închinându-m\ Lui, m\ arunc cu fa]a în jos, m\rturisindu-mi
gre[elile. Apoi pogorându-m\, m\ închin îngerilor Lui, rugându-i s\ se roage pentru mine lui Dumnezeu [i pentru
toat\ zidirea. Dup\ ce fac aceasta, m\ pogor în adânc [i înconjor chinurile privind m\dularele mele care se muncesc
[i plâng împreun\ cu ele, socotind c\ [i eu o s\ m\ osândesc împreun\ cu ele. {i v\d acolo ]ipete [i lacrimi neîncetate [i nepotrivite [i mare de foc clocotind [i vâlvâind
cumplit [i valuri de foc ridicându-se într-însa, mai presus
de mun]ii cei prea înal]i [i înl\untrul ei oameni nenum\ra]i arunca]i [i p\zi]i de îngeri s\lbateci [i cruzi [i ca ni[te
vreascuri arzând to]i [i nemistuindu-se, în foc pururea petrecând [i cu din]ii scrâ[nind [i tare plângând [i v\itându-se.
Apoi îndur\rile lui Dumnezeu le v\d întoarse de la dân[ii
pentru f\r\delegile [i p\catele lor. Împreun\ cu acestea tânguindu-m\, ]in plânsul în inima mea încât, dup\ cum este
scris, pâine îmi sunt lacrimile, ziua [i noaptea.
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*
23) Spuneau p\rin]ii despre un b\trân care era la chilii,
c\ era închis [i î[i avea via]a cu totul retras\, nici la biseric\ venind. El avea un frate trupesc care [edea în alt\ chilie. {i
îmboln\vindu-se, a trimis la b\trânul, s\ vin\ s\-l vad\ mai
înainte de a ie[i din trup. Iar el a r\spuns c\tre cel trimis:
– Nu pot veni, c\ci frate trupesc îmi este!
Iar acela iar a trimis zicând:
– M\car noaptea vino, s\ te v\d.
{i i-a r\spuns iar\[i b\trânul:
– Nu pot, c\ de te voi vedea, nu voi avea inima curat\
c\tre Dumnezeu.
{i s-a stins cel bolnav [i nu s-au v\zut unul cu altul.
*
24) Pe un frate îl lupta gândul, zicându-i:
– Trebuie s\ mergi [i s\-l cercetezi pe cutare b\trân.
Iar el amâna zi dup\ zi, zicând c\ mâine se va duce. {i
a[a, trei ani s-a luptat cu gândul. Iar mai pe urm\ [i-a zis:
– Iat\, socote[ti c\ te-ai dus la b\trânul.
{i a zis, ca [i cum ar fi vorbit c\tre b\trânul acela:
– Cum te afli, p\rinte, e[ti s\n\tos? De cât\ vreme doream s\ te v\d!
Apoi ad\ug\ ca din partea b\trânului:
– Bine ai venit, frate! Iart\-m\, c\ pentru mine te-ai ostenit. Domnul s\-]i dea plata.
{i punând lighean s-a sp\lat. Apoi f\când fiertur\ a
mâncat [i a b\ut de ajuns. {i îndat\ s-a dus r\zboiul de la
dânsul.
*
25) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Ce voi face, c\ m\ înconjoar\ gândurile cu pricin\ s\
merg pe la b\trâni.
Iar b\trânul i-a r\spuns:
– De vei vedea gândurile tale c\ pentru strâmtorare
voiesc s\ te scoat\ din chilia ta, f\-]i mângâiere în chilie [i
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s\ nu ie[i afar\. Iar dac\ pentru folosul sufletului voie[ti s\
te duci, încearc\ gândul t\u [i ie[i. C\ci am auzit despre un
b\trân, c\ atunci când îl sup\rau gândurile s\ mearg\ la cineva, se scula [i-[i lua cojocul s\u [i ie[ea [i înconjura chilia
sa, apoi intra [i î[i f\cea mângâiere de str\ini [i se odihnea
de sila gândurilor.
*
26) Un b\trân avea un ucenic care mul]i ani petrecea
cu folos în ascultare. Dar înc\ nefiind des\vâr[it, dorea s\
se lini[teasc\, [i într-o zi venind c\tre b\trânul, a pus metanie, zicând:
– F\-m\ p\rinte, monah, s\ locuiesc singur, aparte!
{i i-a zis b\trânul:
– Caut\ loc îndemânatic [i-]i voi face chilie!
Iar el mergând dep\rtare de un semn, a aflat loc [i
venind a vestit b\trânului [i i-a f\cut chilie. A zis b\trânul
c\tre frate:
– Iat\, ceea ce ai cerut! {ezi în chilie [i când ai trebuin]\, m\nânc\, bea, dormi, numai din chilia ta s\ nu ie[i
pân\ sâmb\t\! Abia atunci vino la mine.
{i acestea poruncindu-i b\trânul, s-a dus. Iar fratele a
f\cut dou\ zile dup\ porunc\, [i în a treia zi trând\vinduse, a zis c\tre sine:
– De ce mi-a f\cut mie aceasta b\trânul?
{i sculându-se, a cântat mul]i psalmi [i a mâncat, dup\
ce a apus soarele. {i rugându-se, s-a dus s\ se culce pe rogojin\. Atunci a v\zut un arap stând jos [i scrâ[nind cu din]ii
asupra lui. {i fratele degrab\ l\sând chilia, a ie[it [i s-a dus
la b\trânul [i b\tând în u[\, a zis:
– P\rinte, miluie[te-m\ [i deschide!
Iar b\trânul nu i-a r\spuns pân\ diminea]\. Diminea]a
deschizând b\trânul u[a l-a v\zut rugându-se [i zicând cu
lacrimi:
– Miluie[te-m\, rogu-te [i prime[te-m\ s\ petrec aproape
de tine, c\ci am v\zut un arap scrâ[nind cu din]ii asupra
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mea, [ezând pe rogojin\ când m-am dus s\ m\ culc [i nu
mai pot locui acolo!
Iar b\trânului f\cându-i-se mil\, l-a b\gat în\untru [i
l-a înv\]at dup\ puterea lui celelalte ale vie]ii c\lug\re[ti;
[i câte pu]in acesta s-a f\cut monah iscusit.
*
27) Zis-a un b\trân c\ este câte un om care face o sut\
de ani în chilie [i nu înva]\ cum trebuie s\ [ad\ în chilie.
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Pentru rug\ciune
1) Povestit-a unul din p\rin]i c\ un c\lug\r iubitor de osteneli lua aminte de sine, dar s-a întâmplat c\ s-a lenevit
pu]in. {i pe când se lenevea, osândindu-se zicea:
– Suflete, pân\ când te leneve[ti de mântuirea ta [i nu
te temi de judecata lui Dumnezeu? Vezi, nu cumva s\ fi
apucat în lenevirea aceasta [i s\ te dai chinurilor celor
ve[nice!
Acestea zicând întru sine, se ridica la lucrul lui Dumnezeu. Într-una din zile îns\, f\cându-[i pravila, au venit
dracii [i l-au tulburat. Iar el a zis c\tre ei:
– Pân\ când m\ nec\ji]i? Nu v\ îndestula]i cu lenevirea vremii celei trecute?
Zis-au lui dracii:
– Când erai în lenevire nici noi nu aveam grij\ de tine.
Dup\ ce te-ai sculat asupra noastr\ [i noi ne-am sculat
asupra ta.
Aceasta auzind fratele, se îndemna pe sine la lucrul lui
Dumnezeu [i sporea cu darul lui Hristos.
*
2) Zis-a un b\trân:
– De voie[ti s\ tr\ie[ti dup\ legea lui Dumnezeu, omule,
vei avea ajutor pe F\c\torul Legii. Iar de voie[ti s\ nu ascul]i poruncile lui Dumnezeu, vei afla ajutor pe diavolul la
c\derea ta.
A zis iar\[i:
– D\ voin]\ [i prime[ti putere.
*
3) Un frate, ispitindu-se de draci, s-a dus la un b\trân
[i i-a vestit ispitele pe care le p\timea. {i i-a zis b\trânul:
268

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– Frate, s\ nu te însp\imânte pe tine ispitele cele ce ]i
se întâmpl\! C\ci cu cât v\d vr\jma[ii sufletul în\l]ându-se
[i unindu-se cu Dumnezeu, cu atât se scârbesc, topindu-se
de zavistie. Dar cu neputin]\ este, când se ispite[te omul, s\
nu fie de fa]\ Dumnezeu [i îngerii Lui [i s\-i dea mân\ de
ajutor. Deci, nu înceta s\ te îndrep]i c\tre El [i s\-L chemi
cu smerenie spre ajutor, înc\ în vremea ispitei, pune în
minte puterea Lui cea nebiruit\ [i neputin]a noastr\ [i cruzimea vr\jma[ului nostru [i vei dobândi degrab\ ajutorul
lui Dumnezeu.
*
4) Zis-a un b\trân:
– De vei lucra lucrul mâinilor tale în chilia ta [i va sosi
ceasul rug\ciunii tale, s\ nu zici: s\ sfâr[esc aceste pu]ine
smicele de finic [i a[a m\ voi scula. Ci scoal\-te la fiecare
ceas [i d\-i lui Dumnezeu datoria. Fiindc\ de vreme ce
câte pu]in te obi[nuie[ti s\ te leneve[ti la rug\ciune [i la pravil\, sufletul t\u se face pustiu de tot lucrul trupesc [i duhovnicesc. C\ci de diminea]\ se vede osârdia ta.
*
5) Zis-a un b\trân:
– Dac\ monahul, când st\ la rug\ciune, numai atunci
se roag\, unul ca acesta nicidecum nu se roag\.
*
6) Povestit-au ni[te fra]i, zicând:
– Odat\ am mers la un b\trân [i dup\ obicei, f\cându-se
rug\ciune, dup\ ce ne-am închinat între noi, am [ezut. {i
dup\ ce am vorbit, vrând s\ ne ducem, am cerut s\ se fac\ rug\ciune. Iar unul din p\rin]i a zis c\tre noi: de ce? Dar nu
v-a]i rugat? {i-am zis: când am intrat, p\rinte, s-a f\cut
rug\ciune [i am vorbit pân\ acum. Zis-a b\trânul: ierta]i,
fra]ilor, c\ [ezând cu voi un frate [i vorbind, a f\cut o sut\
[i trei rug\ciuni. Dup\ ce a zis el aceasta, a f\cut rug\ciune
[i i-a slobozit.
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*
7) Zis-a un b\trân:
– Omul are trebuin]\ s\ se team\ de judecata lui Dumnezeu, s\ urasc\ p\catul, s\ iubeasc\ fapta bun\ [i s\ se
roage lui Dumnezeu totdeauna.
*
8) Pe un frate care sta la rug\ciune, l-a mu[cat un scorpion la picior [i atât s-a atins durerea de inima lui, încât
pu]in a fost s\ nu-[i dea sufletul. Dar de[i se afla a[a [i suferea dureri, nu s-a îndep\rtat pân\ ce nu [i-a împlinit rug\ciunea.
*
9) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Pentru ce, când stau la rug\ciune, mai mult m\ trage
gândul la alte griji?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Diavolul dintru început nevrând s\ se închine Dumnezeului tuturor, s-a lep\dat din ceruri [i str\in s-a f\cut
de Împ\r\]ia lui Dumnezeu. Pentru aceasta se sile[te [i pe
noi s\ ne trag\ de la rug\ciune la alte z\b\vi, vrând s\ lucreze [i în noi ceea ce a p\timit el.
*
10) Un monah, care petrecea singur, nu lucra nimic, ci
neîncetat se ruga. Iar seara intra în chilia sa [i-[i afla pâinea sa [i o mânca. Deci, într-una din zile a venit un frate
având smicele de finic [i l-a f\cut de a lucrat. F\cându-se
sear\, a intrat s\ m\nânce dup\ obicei [i nu a aflat nimic.
Atunci, s-a culcat mâhnit [i i s-a descoperit lui de sus:
– Z\bovindu-te împreun\ cu Mine, te hr\neam. Dar
dup\ ce ai început s\ lucrezi, caut\-]i hrana din lucrul mâinilor tale.
*
11) Era cândva un b\trân în muntele Sinai [i ie[ind de
acolo l-a întâmpinat un frate, care suspinând i-a zis b\trânului:
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– P\rinte, ne mâhnim pentru lipsa ploii.
Iar el i-a r\spuns:
– Pentru ce nu v\ ruga]i lui Dumnezeu, ca s\ plou\?
Zis-a fratele:
– Ne rug\m [i facem litanie, dar nu plou\.
Atunci a zis b\trânul:
– Cu adev\rat, nu v\ ruga]i cu dinadinsul. Dac\ voie[ti
s\ cuno[ti c\ a[a este, s\ st\m la rug\ciune. {i întinzând mâinile c\tre cer, s-a rugat.
{i îndat\ s-a pogorât ploaia. Iar fratele v\zând, s-a înfrico[at [i c\zând s-a închinat. Apoi b\trânul a plecat îndat\
de acolo.
*
12) Un frate, sup\rându-se de gândurile rele, cu mult\
smerenie zicea c\ acestea gândind, nu are m\sur\ de mântuire. Deci, mergând la un b\trân iscusit, l-a rugat s\ se
roage s\ i se u[ureze gândurile. {i a zis b\trânul c\tre el:
– Nu-]i este de folos, fiule!
Dar el sta silindu-l pe b\trân [i rugându-se b\trânul, a
ridicat Dumnezeu r\zboiul de la frate. {i îndat\ a c\zut în
înalt\ cugetare [i mândrie. De aceea, mergând, l-a rugat pe
b\trân s\-i vin\ iar\[i gândurile [i smerenia pe care le-a
avut mai înainte.
*
13) Zis-a un b\trân:
– Sunt unii care î[i petrec zilele în lenevie [i cu cuvântul [i cu gândul caut\ s\ se mântuiasc\, dar cu lucrul nu se
ispitesc, ci Vie]ile Sfin]ilor le citesc. Smerenia acestora [i
neagoniseala, înfrânarea [i privegherea, rug\ciunea [i plecarea genunchilor, culcarea pe jos, lini[tea [i celelalte nevoin]e, nu le lucreaz\. Ci cu lenevirea [i p\rerea lor fac
mincinoase Vie]ile Sfin]ilor, zicând c\ nu este cu putin]\
vreunui om s\ sufere unele ca acestea, nesocotind ei, c\ unde
va locui Dumnezeu prin darul botezului [i prin lucrarea
poruncilor, acolo se fac lucruri [i daruri mai presus de fire.
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*
14) Un b\trân petrecea într-o capi[te de idoli [i venind
dracii îi ziceau:
– Du-te din locul nostru!
Iar el le-a zis:
– Voi nu ave]i loc nic\ieri.
{i au început ei s\ împr\[tie toate smicelele de finic ale
b\trânului. B\trânul sta [i le aduna. Apoi dracul apucându-l de mân\ l-a tras afar\. Ajungând b\trânul la u[\, cu
cealalt\ mân\ ]inea u[a strigând:
– Iisuse, ajut\-mi!
{i îndat\ a fugit dracul l\sându-l, iar b\trânul a început a plânge. {i i-a venit lui glas de sus, zicând:
– De ce plângi?
R\spuns-a b\trânul:
– Fiindc\ îndr\znesc ei s\-l apuce pe om [i s\ fac\ a[a!
Glasul iar\[i i-a zis:
– Tu te-ai lenevit, c\ci atunci când M-ai c\utat, v\zut-ai
cum M-am aflat la tine îndat\.
{i mul]umind b\trânul, se ]inea de lucrarea cea dup\
Dumnezeu.
*
15) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Ce sunt, p\rinte, n\lucirile cele de noapte?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Precum ziua ne trage pe noi diavolul la gânduri str\ine s\ nu ne îndeletnicim cu rug\ciunea [i cu cuget\rile
cele bune tot a[a [i noaptea ne tulbur\ mintea cu n\luciri
mari [i de multe feluri, ca s\ fac\ netrebnic\ [i rug\ciunea
cea de noapte, pizma[ul oamenilor. Pentru aceea nu trebuie s\ lu\m aminte la el nicidecum.
*
16) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Care este plug\ria sufletului, ca s\ rodeasc\?
I-a r\spuns b\trânul:
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– Plug\ria sufletului este lini[tea trupului, rug\ciunea
trupeasc\ cea mult\ [i neluarea aminte la gre[elile oamenilor, ci numai la ale tale. De va petrece omul întru acestea,
nu va z\bovi s\-i rodeasc\ sufletul.
*
17) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Ce lucrare trebuie s\ aib\ inima, ca s\ se îndeletniceasc\ cu dânsa?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Aceasta este lucrarea cea des\vâr[it\ a monahului: s\
ia aminte la Dumnezeu f\r\ r\spândire.
Zis-a fratele:
– Dar gândurile cele rele nu las\ mintea s\ ia aminte la
Dumnezeu pururea. Cum trebuie s\ le goneasc\?
{i a zis b\trânul:
– Nu poate mintea de la sine s\ fac\ aceasta, c\ nu are
o astfel de putere, ci când vor bântui gândurile, trebuie degrab\ s\ alerge la Dumnezeu [i Acela le va topi ca ceara, c\ci
Dumnezeul nostru este foc mistuitor.
Zis-a fratele:
– Cum dar p\rin]ii Schitului întrebuin]au gândul cel
împotriv\ gr\itor?
Raspuns-a b\trânul:
– {i lucrarea aceea este mare [i bun\, dar are osteneal\
[i nu este cu folos pentru to]i.
Zis-a fratele:
– Cum nu este cu folos pentru to]i?
Zis-a b\trânul:
– Când gândul va veni asupra sufletului [i va putea sufletul prin nevoin]\ s\-l goneasc\, altul n\p\dind îl va cuprinde. {i a[a toat\ ziua gr\ind împotriva mi[c\rilor gândurilor, niciodat\ nu se va îndeletnici la privirea lui Dumnezeu.
Întrebat-a fratele:
– Cu ce me[te[ug alearg\ dânsul la Dumnezeu?
Zis-a b\trânul:
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– De va veni la tine gândul desfrân\rii, îndat\ smulgând mintea, înal]-o cu osârdie c\tre Dumnezeu [i nu z\bovi.
Zis-a fratele:
– Dar de va veni gândul slavei de[arte, nu trebuie s\ gr\iesc împotriva gândului?
R\spuns-a b\trânul:
– În oricare ceas va gr\i împotriv\ cineva, mai tare se face
gândul acela [i mai puternic. C\ci va gr\i împotriva mai
multe decât tine, [i nici Duhul Sfânt nu î]i va ajuta ]ie atât.
C\ci te afli ca [i cum te-ai mândri [i socote[ti c\ e[ti în stare
s\ te lup]i cu patimile. Atunci mai vârtos trebuie s\ alergi
c\tre Dumnezeu. C\ci precum cel ce are p\rinte duhovnicesc, p\rintelui las\ toate [i el este f\r\ de grij\. A[a [i tu,
dându-te lui Dumnezeu, nu trebuie s\ ai grij\ nicidecum
de gând, s\-i gr\ie[ti împotriv\, sau s\-l la[i s\ intre. Dac\ va
intra, du-l sus c\tre p\rintele [i zi-i: eu nu am nimic. Iat\,
p\rintele meu, el [tie! {i ducându-l în mijlocul c\ii, l\sându-te, va fugi. C\ci nu poate s\ mearg\ cu tine la acela,
nici s\ stea înaintea altuia. Deoarece ca aceast\ lucrare, nu
este mai mare [i mai f\r\ de grij\ în toat\ Biserica.
*
18) Un b\trân povestea:
– Un episcop s-a dus într-un sat într-o duminic\ [i a zis
diaconilor s\i: c\uta]i-l pe preotul satului, s\ ne fac\ mâine
Sfânta Jertf\ a Sfintelor Taine! {i c\utându-l l-au aflat pe
preot, om s\tean [i f\r\ vicle[ug [i l-au dus la episcop. Apoi
l-a îndemnat episcopul s\ fac\ Sfânta Liturghie. Când preotul intra în Sfântul altar, l-a v\zut episopul c\ îndat\ ce a stat
în fa]a Sfintei Mese era tot un foc [i nu ardea. Dup\ ce s-a
sfâr[it Sfânta Liturghie, l-a chemat episcopul pe preot în
ve[tmânt\rie [i a zis c\tre dânsul: blagoslove[te-m\ vrednicule rob al lui Dumnezeu! Iar preotul a zis: cum este cu
putin]\ s\ fie blagoslovit episcopul de c\tre preot, care este
hirotonit de acesta? Ci tu blagoslove[te-m\, p\rinte! Iar
episcopul a r\spuns: nu pot blagoslovi pe cel ce st\ în foc [i
aduce Sfintele Daruri lui Dumnezeu. C\ci totdeauna cel
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mai mic se blagoslove[te de cel mai mare. {i preotul a zis:
se poate, Sfin]ite st\pâne, ca vreun episcop sau preot s\
st\ruie la Sfintele Taine, [i s\ nu stea în dumnezeiescul foc?
Aceasta auzind episcopul, s-a minunat de cur\]enia preotului [i de ner\utatea lui [i folosindu-se s-a dus.
*
19) Povestesc unii despre un b\trân c\ a petrecut patru
luni umblând la un frate oarecare la Schit [i niciodat\ nu l-a
aflat f\r\ îndeletnicire. Iar mai târziu venind odat\ [i stând
în afara u[ilor, l-a auzit plângând [i gr\ind singur:
– Doamne, de când m\ ostenesc atâta, rugându-m\ }ie
s\ m\ miluie[ti! Urechile Tale oare s\ nu prind\ de veste,
când strig s\ m\ miluie[ti?
*
20) Spunea cineva din b\trâni, c\ a mers dracul la un b\trân, în chip de monah [i b\tând la u[\ i-a deschis b\trânul
[i a zis:
– F\ rug\ciune!
Iar dracul i-a zis:
– {i acum [i pururea [i în vecii vecilor.
{i iar a zis b\trânul:
– Roag\-te [i zi: Slav\ Tat\lui [i Fiului [i Sfântului Duh
[i acum [i pururea [i în vecii vecilor!
Iar dracul, fiind ars ca de foc, a fugit.
*
21) Zis-a un b\trân:
– Odinioar\ m-am sculat s\-mi fac pravila [i când am
început, am auzit trâmbi]e de r\zboi [i m-am mâhnit. Apoi
am zis în mine: oare r\zboi s\ fie acesta? {i a r\spuns dracul: r\zboi este [i zarv\. Iar de-]i este voia s\ nu fi luptat,
nu purta r\zboi ci m\nânc\, bea, dormi [i nu m\ voi lupta
cu tine!
*
22) Zis-au b\trânii:
– Oglinda c\lug\rului este rug\ciunea.
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*
23) Zis-a oarecare din b\trâni, c\ precum nu este cu putin]\ a-[i vedea cineva fa]a în ap\ tulbure, a[a [i sufletul,
de nu se va cur\]i de gândurile str\ine, nu poate s\ se roage
cu mintea.
*
24) Ziceau b\trânii despre un frate, c\ niciodat\ nu [i-a
l\sat lucrul mâinilor sale [i rug\ciunea lui neîncetat urca la
Dumnezeu. {i era foarte smerit [i cucernic.
*
25) Zis-a un b\trân:
– Când se p\ze[te omul s\ nu-l asupreasc\ pe aproapele,
atunci îndr\zne[te cu gândul, c\ci rug\ciunea lui este primit\ la Dumnezeu, iar de va asupri cineva pe aproapele
s\u, rug\ciunea lui este urât\ [i neprimit\, c\ci suspinul celui asuprit nu las\ rug\ciunea celui ce l-a asuprit s\ intre [i
s\ stea înaintea lui Dumnezeu.
*
26) Zis-a iar\[i:
– De vei auzi despre cineva c\ te-a oc\rât [i va veni la
tine, s\ nu-i ar\]i c\ [tii ceva, ci vorbe[te cu dragoste cu el [i
arat\-]i fa]a vesel\ c\tre el, ca s\ ai îndr\zneal\ la rug\ciune.
*
27) Un b\trân oarecare rugându-se, îi sta mult împotriv\ diavolul, c\ci atunci când î[i ridica el mâinile, se pref\cea dracul în chip de leu [i apucându-l cu labele cele dinainte î[i înfigea unghiile în amândou\ p\r]ile în coapsele
nevoitorului [i nu-l l\sa pân\ ce nu î[i slobozea mâinile.
Sfântul nu sl\bea deloc îns\ pân\ ce î[i împlinea rug\ciunile sale obi[nuite.
*
28) Un b\trân sfânt rugându-se în pustie au venit dracii
[i o s\pt\mân\ l-au trântit [i l-au scuturat, ridicându-l în sus
cu rogojina dar n-au putut s\-i pogoare mintea de la rug\ciunea cea fierbinte.
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*
29) Alt b\trân, tot iubitor de Dumnezeu, având pentru
rug\ciune purtarea de grij\ [i prin pustie umblând, au venit
doi îngeri la dânsul [i al\turi de dânsul, mergeau de amândou\ p\r]ile. El îns\ câtu[i de pu]in n-a c\utat la ei, ca s\
nu-[i piard\ comoara cea de mare pre]. C\ci î[i aducea aminte
de cuvântul Apostolului care zice: nici îngerii, nici încep\toriile, nici puterile nu vor putea s\ ne despart\ pe noi de
dragostea lui Iisus Hristos.
*
30) Zis-a un b\trân:
– Precum este mai mare vederea decât toate sim]urile,
a[a [i rug\ciunea este mai mare decât toate faptele bune.
*
31) Zis-a un b\trân:
– Roag\-te blând [i cânt\ lin dup\ rânduial\ [i cu în]elegere [i vei fi ca un pui de vultur, purtându-te în slav\!
*
32) Un b\trân se ducea s\-[i vând\ co[ni]ele. Dar diavolul, întâmpinându-l, i le-a r\pit [i le-a f\cut nev\zute.
Atunci b\trânul, întorcându-se la rug\ciune, zicea:
– Dumnezeule, mul]umescu-]i }ie c\ m-ai izb\vit de
osteneal\!
{i nesuferind diavolul mul]umirea b\trânului, a strigat,
zicând:
– Iat\-]i co[ni]ele, b\trâne!
Iar b\trânul luându-le, le-a vândut.
*
33) Monahul cel ce este gata s\ sufere viteje[te cele ce
se întâmpl\, pu]in se va mâhni în vremea ispitei. Iar cel ce
nu prime[te ispita, mai mult se va scârbi. G\le]ile cu ap\ se
aduc în clipa incendiului [i lacrimile în vremea ispitei. Apa
stinge flac\ra cea aprins\ pe cas\ [i lacrimile, la rug\ciune,
poftele cele rele.
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*
34) Povestit-a un ucenic despre stare]ul s\u c\ timp de
dou\zeci de ani nu a dormit pe coaste, ci pe scaunul la care
lucra, [ezând, dormea. {i în to]i anii ace[tia mânca la dou\
zile o dat\, sau la patru, sau la cinci. Iar când mânca, avea
o mân\ întins\ la rug\ciune, iar cu cealalt\ mânca. {i întrebându-l eu – zice mucenicul – pentru ce f\cea aceasta, a
r\spuns b\trânul:
– Judecata lui Dumnezeu am pus-o înaintea ochilor mei
[i nu o pot suporta.
Odat\ ie[ind b\trânul [i aflându-m\ în curte dormind,
a stat deasupra mea [i a plâns [i tânguindu-se zicea:
– Oare, unde este gândul acestuia, c\ doarme f\r\ de
grij\!
*
35) Un b\trân [edea în chinovia Sfântului Teodosie chinoviarul, care timp de treizeci de ani acest canon p\zea: în
fiecare s\pt\mân\ o singur\ dat\ gusta pâine [i ap\ [i lucra
neîncetat iar din biseric\ niciodat\ nu ie[ea.
*
36) Un b\trân avea un îngrijitor care locuia la sat [i s-a
întâmplat c\ odat\ z\bovind îngrijitorul i-au lipsit cele de
trebuin]\ b\trânului. {i înc\ z\bovind, i-au lipsit cu totul
cele de trebuin]\ [i lucrul mâinilor lui, pe care îl lucra la
chilie. {i se nec\jea, fiindc\ nici nu putea lucra, nici cele
trebuincioase nu avea. {i a zis ucenicului s\u:
– Te duci pân\ în sat?
Iar el a zis:
– Cum voie[ti, a[a voi face, c\ci se temea [i fratele s\ se
apropie de sat, pentru sminteal\.
Dar ca s\ nu se arate neascult\tor c\tre p\rintele s\u,
s-a hot\rât s\ mearg\.
{i i-a zis lui b\trânul:
– Mergi [i cred c\ Dumnezeu te va acoperi de toat\
ispita!
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{i f\când rug\ciune, l-a trimis. Iar fratele venind în sat
[i aflând casa îngrijitorului, stând lâng\ u[\, a b\tut. Dar s-a
întâmplat atunci, c\ îngrijitorul [i to]i ai casei lui se duseser\ afar\ din sat la o pomenire. Acas\ a r\mas o fecioar\ a
lui, care cum l-a v\zut pe fratele, i-a deschis. {i v\zându-l
[i aflând ce voie[te, îl îndemna s\ intre în\untru. El îns\ nu
voia. Dar mult silindu-l l-a biruit [i l-a tras la dânsa. Ucenicul cum s-a cunoscut înconjurat de gânduri, suspinând din
adânc, a zis c\tre Dumnezeu:
– Doamne, pentru rug\ciunile p\rintelui meu, mântuie[te-m\ în ceasul acesta!
{i aceasta zicând, îndat\ s-a aflat la râu, urcând spre
munte [i a ajuns f\r\ de v\t\mare la p\rintele s\u.
*
37) Ucenicul unui stare] mare, luptat fiind spre desfrânare, s-a dus în lume [i s-a logodit. Iar b\trânul scârbindu-se,
s-a rugat lui Dumnezeu, zicând:
– Doamne, Iisuse Hristoase, nu-l slobozi pe robul T\u
s\ se spurce!
Deci, culcându-se fratele cu logodnica [i-a dat duhul,
nespurcându-se.
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Pentru aceasta, c\ totdeauna
se cade s\ fim cu luare aminte
1) Povestesc unii despre un b\trân, c\ [ezând în chilie,
a venit la dânsul noaptea un frate [i l-a auzit în\untru sf\tuindu-se cu cineva [i zicând:
– O, r\ule, pân\ când? Du-te de la mine! Vino încoace,
iubite!
Intrând fratele, i-a zis:
– P\rinte, cu cine gr\iai?
{i i-a r\spuns:
– Gândurile cele rele le goneam, iar pe cele bune le
chemam.
*
2) Zis-a un b\trân:
– Omul cel ce are în tot ceasul înaintea sa moartea, biruie[te sl\birea sufletului.
*
3) Zis-a iar\[i:
– Aurul sau argintul de îl va pierde cineva, poate în locul
lui s\ afle altul. Dar vremea pierzând-o, alta nu va mai putea
afla în locul ei.
*
4) Venit-a odinioar\ un b\trân la alt b\trân. {i vorbind
ei, a zis unul:
– Eu am murit lumii.
I-a r\spuns cel\lalt:
– S\ nu n\d\jduie[ti în tine, frate, pân\ când vei ie[i
din trup, c\ de[i zici tu c\ ai murit lumii, diavolul este viu.
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*
5) Zis-a un b\trân:
– Osta[ul sau vân\torul ie[ind la r\zboi nu se mai îngrije[te de nimic, dac\ se va r\ni sau va sc\pa, ci amândoi numai de sine se îngrijesc. A[a se cade [i c\lug\rului s\ fie.
*
6) Zis-a un b\trân:
– Precum nimeni nu poate nedrept\]i pe cel ce [ade
aproape de împ\rat, a[a [i satana nu poate s\ ne strice nimic nou\, de va fi sufletul nostru aproape de Dumnezeu.
C\ci Dumnezeu zice: apropia]i-v\ de Mine [i Eu m\ voi
apropia de voi! Când ne r\spândim cu mintea totdeauna,
lesne r\pe[te vr\jma[ul sufletul nostru cel tic\los [i îl pogoar\ în patimile necur\]iei.
*
7) Gr\iau b\trânii:
– Trei puteri ale satanei sunt care merg înaintea a tot
p\catul: uitarea, neîngrijirea [i pofta. Dac\ vine uitarea, se
na[te neîngrijirea [i negrija na[te pofta. Cel ce nu este în uitare, nu cade în negrij\, iar cel ce nu cade în negrij\, nu
ajunge la poft\ [i cel ce nu pofte[te, nu cade niciodat\ de la
darul lui Hristos.
*
8) Zis-a un b\trân:
– Deprinde-te cu t\cerea [i nu te îngriji de nimic! Ia
aminte la înv\]\tura ta, culcându-te [i sculându-te cu frica
lui Dumnezeu [i nu te vei teme de n\ravurile tale cele necurate!
*
9) Zis-a un b\trân c\tre un frate:
– Diavolul este vr\jma[ul, iar tu e[ti casa. Deci, vr\jma[ul nu înceteaz\ s\ arunce în casa ta orice afl\, toat\ r\utatea turnând-o. Îns\ tu s\ nu te leneve[ti ci s\ m\turi afar\
tot. Dar de te vei lenevi, se va umple casa ta de toat\ necur\]ia
[i dup\ aceea nu vei mai putea intra în ea. Ci, îndat\ ce
arunc\ el, m\tur\ [i va fi casa ta curat\, cu darul lui Hristos.
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*
10) Zicea unul din b\trâni:
– Când se acoper\ ochii boului, atunci el se suce[te [i
umbl\ în rânduial\, iar de nu îi acoperi ochii, nu se supune. A[a [i diavolul: de va apuca s\ închid\ ochii omului,
îl duce la tot p\catul, iar de se vor lumina ochii lui, lesne
va putea sc\pa de me[te[ugurile vicleanului.
*
11) Povestit-au unii c\ în muntele lui Antonie [edeau
[apte fra]i [i pe vremea curmalelor p\zeau pe rând, s\
alunge p\s\rile. {i era acolo un b\trân, care când îi venea
ziua, striga:
– Fugi]i de aici, gândurile mele cele din\untru [i p\s\rile cele din afar\.
*
12) Povestesc unii despre un b\trân, c\ tr\gea s\ moar\
în Schit [i i-au înconjurat fra]ii patul [i iertându-l, au început s\ plâng\. Iar el deschizându-[i ochii, a râs [i iar\[i a
râs. A râs [i a treia oar\. {i l-au rugat fra]ii, gr\ind:
– Ce este, p\rinte, c\ noi plângem [i tu râzi?
El le-a r\spuns:
– Râdeam pentru c\ v\ teme]i to]i de moarte [i am mai
râs pentru c\ nu sunte]i gata. A treia oar\ am râs c\ de la
osteneal\ merg la odihn\. {i îndat\ a adormit b\trânul.
*
13) Spunea ucenicul unui b\trân iscusit:
– Cândva mergând noi se cam oprea b\trânul [i i-am zis:
p\rinte, mai mergi m\car un pic. {i mi-a r\spuns: oare, nu
auzi c\ îngerii cânt\ în ceruri? Iar noi nu ne trezim. Pentru
c\ a zis p\rintele Antonie: nu se cade monahului s\ se îngrijeasc\ de nimic, decât pentru mântuirea sufletului s\u.
*
14) Zis-a un b\trân:
– De la mic pân\ la mare, tot ce facem, s\ privim la
roada lor ce o vor na[te: ori cu gândul, ori cu lucrul.
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*
15) Doi filosofi au mers la un b\trân [i l-au rugat s\ le
spun\ un cuvânt de folos. Dar b\trânul t\cea. Iar\[i i-au
zis filosofii:
– Nu ne spui, p\rinte, nimic?
Atunci le-a r\spuns b\trânul:
– C\ sunte]i iubitori de vorb\, iar nu filosofi adev\ra]i,
[tiu [i v\ spun pân\ când v\ ve]i înv\]a a vorbi, ne[tiind ce
gr\i]i. Aceasta s\ v\ fie filosofia: s\ v\ deprinde]i pentru cele
de moarte [i pentru lini[te [i s\ v\ p\zi]i pe voi cu t\cere.
*
16) Un b\trân oarecare [edea la Tebaida într-o pe[ter\ [i
avea un ucenic iscusit. {i avea obicei b\trânul, seara, s\-l
sf\tuiasc\ cele de folos [i dup\ sf\tuire f\cea rug\ciune [i-l
slobozea s\ doarm\. Odat\ îns\, ni[te mireni cucernici, care
[tiau nevoin]a cea mult\ a b\trânului, s-au întâmplat de au
venit la el [i i-au f\cut mângâieri. {i dup\ ce s-au dus, a [ezut
iar\[i b\trânul seara dup\ obicei, sf\tuindu-l pe frate [i în
timp ce vorbea cu el, a adormit. Iar fratele a a[teptat s\ se
trezeasc\ b\trânul [i s\-i fac\ rug\ciune. Dar, mult [ezând
[i nede[teptându-se b\trânul, s-a sup\rat [i nu s-a dus. {i a
suferit a[a de [apte ori la rând, sup\rându-se [i împotrivindu-se [i nu s-a dus apoi, trecând o vreme din noapte, s-a
de[teptat b\trânul [i v\zându-l pe ucenic [ezând, i-a zis:
– Nu te-ai dus pân\ acum?
Iar el a zis:
– Nu, c\ nu m-ai slobozit, p\rinte.
{i a zis b\trânul:
– Pentru ce nu m-ai de[teptat?
I-a r\spuns fratele:
– Nu am îndr\znit s\ te mi[c, ca s\ nu î]i stric somnul.
A[a, au citit pravila cea de diminea]\ [i dup\ sfâr[itul
ei, l-a slobozit b\trânul pe frate [i [edea singur. Atunci a
fost r\pit [i iat\ cineva îi arat\ lui un loc sl\vit, cu un scaun
str\lucit în el [i deasupra scaunului [apte cununi str\lucitoare. Iar el l-a întrebat pe cel ce i le ar\ta:
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– Ale cui sunt acestea?
{i i-a r\spuns acela:
– Ale ucenicului t\u. {i locul [i scaunul i le-a d\ruit
Dumnezeu pentru ascultarea lui, iar cele [apte cununi în
noaptea aceasta le-a luat.
Deci, venindu-[i în sine b\trânul, l-a chemat pe frate [i
i-a zis:
– Spune-mi, ce-ai f\cut în noaptea aceasta?
Iar el a r\spuns:
– Iart\-m\, p\rinte, dar nimic n-am f\cut!
B\trânul, socotind c\ smerindu-se nu m\rturise[te, i-a
zis:
– Nu te slobozesc de nu-mi vei spune ce-ai f\cut, sau
ce-ai gândit în noaptea aceasta!
Fratele, nimic [tiind s\ fi f\cut, nu avea ce s\-i zic\. {i
i-a zis p\rintelui:
– P\rinte, nimic nu am f\cut decât aceasta: c\ sup\rat
fiind de gânduri de [apte ori, s\ m\ duc f\r\ de slobozenia
ta, nu m-am dus.
Iar b\trânul auzind, a în]eles c\ de câte ori s-a luptat
împotriva gândului, a primit cunun\ de la Dumnezeu. {i
fratelui nimic din cele ce a v\zut nu i-a spus. Dar pentru
folos le-a povestit acestea la b\rba]i duhovnice[ti, ca s\ cunoa[tem c\ [i pentru mici osteneli ne d\ruie[te nou\ Dumnezeu cununi str\lucite. S\ ne mai înv\]\m [i a cere cu
osârdie rug\ciunile p\rin]ilor [i s\ nu îndr\znim s\ facem ceva,
sau câtu[i de pu]in s\ ne desp\r]im de ei, f\r\ blagoslovenie.
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Cum trebuie s\ pr\znuiasc\
iubitorii de Dumnezeu [i care
este osp\tarea p\rin]ilor la praznice
1) Zis-a un b\trân:
– De î]i va zice ]ie gândul s\ faci multe feluri de bucate
la praznic, s\ nu-l ascul]i pentru c\ necre[tine[te pr\znui]i,
c\ci aceia a[a g\tesc, iar hrana cea mai bun\ a monahului
este plânsul [i lacrimile.
*
2) Zis-a unul din p\rin]i:
– {tiu un frate la chilii, care a postit s\pt\mâna Pa[tilor. {i cum s-au adunat seara, a fugit s\ nu m\nânce la
mas\. {i-a f\cut doar pu]ine sfecle fierte [i le-a mâncat f\r\
de pâine.
*
3) Zis-a un b\trân:
– Cu cuvinte dumnezeie[ti s\ ne desf\t\m [i cu vie]ile
Sfin]ilor P\rin]i s\ pr\znuim, nu cu pântecele desf\tându-ne,
ci duhovnice[te veselindu-ne!
*
4) Un monah lucra de ziua unui mucenic. V\zându-l
alt monah, i-a zis:
– Oare ]i se cade s\ lucrezi ast\zi?
Iar el a r\spuns:
– Ast\zi a fost schingiuit robul lui Dumnezeu, muncit,
pedepsit, dar eu s\ nu m\ ostenesc cu pu]in\ osteneal\
ast\zi?
*
5) Ne-a povestit nou\ avva Pavel capadocianul acestea:
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– În vremea când s-a f\cut pustiirea per[ilor, am fugit
[i noi de la m\n\stirea noastr\ [i ne-am risipit. Deci intrând
eu în Constantinopol, am aflat dup\ întâmplare o corabie
care trebuia s\ mearg\ la Alexandria. {i dându-i plata, am
intrat într-însa. {i în pu]ine zile am ajuns la Alexandria.
Aflând eu acolo monahi din muntele Nitriei, am c\l\torit
împreun\ cu ei. Când am ajuns la munte, am locuit împreun\ cu unul din b\trâni. {i petrecând cu dânsul un an
[i trei luni, m-am dus la egumenul muntelui [i i-am zis: f\
mil\, avvo [i d\-mi o chilie, ca s\ m\ odihnesc, c\ nu pot s\
tr\iesc împreun\ cu un b\trân care nu p\ze[te pravila monahilor, ci a mirenilor! Acesta m\ sile[te s\ postesc duminica, în celelalte s\rb\tori [i în cele cincizeci de zile. Iar ce este
mai r\u, c\ nici nu m\ las\ s\ cânt canoanele [i troparele,
pe care to]i le cânt\, în zilele Sfântului Post, afar\ de sâmb\t\ [i de duminic\, nici pâine, nici vin, nici untdelemn nu
gust\m, ci cu poame ne îndestul\m, la dou\ zile. {i a r\spuns egumenul muntelui: întoarce-te, frate [i locuie[te împreun\ cu b\trânul de voie[ti s\ te mântuie[ti! C\ cel ce
pofte[te mântuirea, nici în praznic, nici în ziua duminicii
nu trebuie s\ petreac\ f\r\ pream\rirea lui Dumnezeu, care
cu post [i priveghere se înt\re[te [i se p\ze[te. C\ci precum pe[tele f\r\ ap\ nu poate tr\i, tot a[a, nici monahul
f\r\ rug\ciune neîncetat\, f\r\ post [i priveghere, nu poate
s\ tr\iasc\ [i s\ petreac\ dup\ Dumnezeu, înc\ îndoite zile
de post, numai siha[trilor li se cuvin. La fel, poame s\ guste,
iar de pâine s\ se dep\rteze nu este lucru de folos, nici l\udat, c\ci are semn de slav\ de[art\. Iar patruzeci de zile de
înfrânare în Sfântul [i Marele Post, cu dezlegare [i odihn\
de la Pa[ti pân\ la Pogorârea Duhului Sfânt, mirenilor [i
boga]ilor li se cuvine, nu monahilor. Troparele [i canoanele de cântat [i glasurile, preo]ilor celor din lume [i celorlal]i li se cuvin. C\ci pentru aceasta [i norodul obi[nuie[te
în biseric\ s\ se adune. Iar monahilor care petrec departe
de tulbur\rile lumii, un lucru ca acesta nu doar c\ nu le
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este folositor, dar de multe ori [i pricinuitor de v\t\mare.
C\ci precum pescarul cu undita [i cu viermele vâneaz\ pe[tele, a[a [i diavolul cu aceste tropare [i cu cântarea, cufund\ monahul în slav\ de[art\, în veselia oamenilor, în iubirea de dulcea]\ [i poate chiar [i în desfrânare. În dep\rtarea de cântare se afl\ mântuirea pentru monahul cel ce
cu adev\rat voie[te s\ se mântuiasc\.
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Pentru socotin]\
1) Un frate a zis unui b\trân:
– Nu v\d nici un bine înaintea mea.
I-a r\spuns b\trânul:
– Tu e[ti cu patru u[i iar cel ce voie[te va intra [i va ie[i
prin tine [i tu nu pricepi, îns\ de te vei scula [i vei închide
u[ile [i nu vei l\sa s\ intre prin ele gândurile cele rele, atunci
le vei vedea afar\ stând [i luptându-se cu tine.
*
2) {i iar\[i a fost întrebat:
– Pentru ce m\ trând\vesc adeseori?
{i i-a r\spuns:
– Pentru c\ n-ai în[tiin]at înc\ starea ta.
*
3) {i iar\[i l-a întrebat:
– Ce se cade c\lug\rului s\ fac\?
{i i-a r\spuns:
– Toat\ fapta bun\ s\ o fac\ [i de la tot r\ul s\ se dep\rteze.
*
4) Zis-au p\rin]ii:
– La tot gândul ce î]i vine, s\ îi zici: al nostru e[ti sau al
vr\jma[ilor no[tri? {i [tiu c\ î]i va spune ]ie.
*
5) {i iar\[i a zis:
– Sufletul este asemenea izvorului: de-l vei cur\]i, va
izvorî, iar de îl vei astupa, va pieri.
*
6) {i iar\[i a zis:
– Socotin]a este mai mare decât toate faptele cele bune.
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*
7) Au zis b\trânii:
– De vei vedea pe cel tân\r, de voia sa suindu-se la ceruri, apuc\-l de picior [i trage-l, c\ci nu îi este de folos.
*
8) Zis-a un b\trân:
– Neamul acesta nu caut\ ziua de ast\zi, ci ziua de mâine.
*
9) Iar\[i a zis:
– Îndr\zneala [i râsul sunt asemenea focului care arde
paiele.
*
10) Iar\[i a zis:
– Omul care se nevoie[te pentru Dumnezeu, asemenea
este mucenicului.
*
11) Iar\[i:
– De se va face cineva nebun pentru Dumnezeu, îl va
în]elep]i pe el Dumnezeu.
*
12) {i iar\[i:
– Acestea le cere Dumnezeu de la om: mintea, cuvântul [i lucrul.
*
13) {i iar\[i:
– Acestea este dator omul s\ fac\: s\ se team\ de judecata lui Dumnezeu, s\ urasc\ p\catul, s\ iubeasc\ faptele cele bune [i s\ se roage totdeauna lui Dumnezeu.
*
14) Un frate l-a întrebat pe unul din p\rin]i, dac\ î[i
spurc\ cineva mintea cu gândurile cele spurcate. {i s-a pus
întrebarea aceasta mai multora [i unii ziceau c\ se spurc\,
iar al]ii c\ nu. Dac\ nu, nu putem s\ ne mântuim cei pro[ti.
Ci mai degrab\ aceasta este: s\ nu faci cu trupul p\cat. Iar
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fratele mergând la un b\trân iscusit, l-a întrebat [i i-a r\spuns b\trânul:
– Dup\ m\sura fiec\ruia este întrebat fiecare.
Deci, se ruga fratele, b\trânului, zicând:
– Tâlcuie[te-mi acest cuvânt!
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Iat\ un vas poftit! {i au intrat doi fra]i, unul având
poft\ mare, iar cel\lalt mai mic\. {i de va zice gândul celui
des\vâr[it: a[ vrea s\ am acest vas [i nu va z\bovi în aceasta,
ci o va t\ia de la sine, nu s-a spurcat, neajungând la m\sur\ mare. Iar de va pofti [i va z\bovi gândind [i nu-[i va
scoate gândul, s-a spurcat pe sine.
*
15) Zis-a un b\trân:
– Nu vom fi judeca]i atât pentru gândurile cele din\untrul nostru, cât mai ales pentru gândurile primite dinafar\.
C\ se întâmpl\ uneori a se pr\p\di din gânduri [i alteori a
se încununa din gânduri.
*
16) Zis-a un b\trân:
– Proorocii au f\cut c\r]ile [i venind p\rin]ii, au tr\it
dup\ Scriptur\. Cei de dup\ dân[ii le-au înv\]at pe de rost
[i le-au [i scris pe când cei de pe urm\, le-au pus de[arte
pe ferestre.
*
17) Ni[te fra]i ie[ind din chinovie, au mers în pustie la
un sihastru. Acesta i-a primit cu p\rere de bine [i precum
este obiceiul siha[trilor, v\zându-i osteni]i, le-a pus masa mai
înainte de vreme [i din cele ce avea le-a pus dinainte [i i-a
odihnit. Iar dac\ s-a f\cut sear\, au cântat cei doisprezece
psalmi. La fel [i noaptea. Iar b\trânul priveghea singur [i
i-a auzit pe amândoi, gr\ind unul c\tre altul:
– Siha[trii cei din pustie se odihnesc mai mult decât
noi, la m\n\stirile cele mari.
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Diminea]a, vrând ei s\ plece la un b\trân aproape de
sihastru, le-a zis:
– Închina]i-v\ b\trânului din partea mea [i s\-i zice]i
s\ nu ude buruienile.
{i au f\cut a[a. Iar acela auzind, a priceput cuvântul b\trânului [i i-a ]inut pân\ seara nemânca]i. Dac\ s-a f\cut
sear\, au f\cut slujb\ mare [i dup\ aceea le-a zis:
– S\ mai odihnim, pentru voi, de vreme ce sunte]i osteni]i.
{i le-au pus dinainte pâine uscat\ [i sare, gr\ind c\ se
cade a pr\znui pentru ei [i a turnat pu]in o]et în sare. Apoi,
sculându-se, au f\cut priveghere pân\ la ziu\ [i le-a zis:
– Nu putem s\vâr[i pentru voi pravila toat\, de aceea,
odihni]i-v\, de vreme ce sunte]i c\l\tori!
{i f\cându-se ziu\, voiau s\ fug\, dar el îi ruga:
– Mai [ede]i pu]in la noi, m\car trei zile, dup\ obiceiul
pustiului.
Ei îns\, n-au vrut s\ [ad\, dar v\zând c\ nu-i las\, au
fugit f\r\ [tirea b\trânului.
*
18) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– De mi se va întâmpla s\ m\ îngreuiez de somn [i va
trece vremea pravilei mele [i nu vreau s\ mai încep de
sup\rare slujba, ce s\ fac?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– De ]i se va întâmpla s\ dormi pân\ diminea]a,
sculându-te, închide u[a [i ferestrele [i f\-]i slujba, pentru
c\ scris este: a Ta este ziua [i a Ta este noaptea, c\ci în toat\
vremea este sl\vit Dumnezeu.
*
19) Zis-a un b\trân:
– Este un om care m\nânc\ mult [i înc\ nu se satur\ [i
este altul care m\nânc\ pu]in [i se satur\. Deci, cel ce m\nânc\ mult [i înc\ i-ar mai trebui, are mai mare plat\ decât
cel ce m\nânc\ pu]in [i se satur\.
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*
20) Un frate l-a întrebat pe un c\lug\r mic:
– Oare, bine este s\ taci, sau s\ gr\ie[ti?
{i i-a r\spuns:
– De sunt cuvinte de[arte, las\-le, iar de sunt bune, d\-le
loc bun [i gr\ie[te-le! Îns\ [i bune de sunt, s\ nu z\bove[ti
cu ele, ci îndat\ s\ le tai de la tine [i te vei odihni.
*
21) Ie[it-au oarecând ni[te c\lug\ri din Egipt la Schit.
{i v\zând cei de la ora[ pe cei de la Schit mâncând degrab\, s-au smintit. În[tiin]ându-se de aceasta preotul, a vrut
s\-i mângâie [i a propov\duit în biseric\, zicând poporului:
– Posti]i [i lungi]i rânduiala postului vostru, fra]ilor!
Atunci au dat s\ plece egiptenii care veniser\ dar au fost
opri]i [i dac\ n-au mâncat în ziua cea dintâi, s-au îngreuiat. A[a c\ i-au f\cut s\ m\nânce tot a doua zi. Cei de la
Schit îns\ n-au mâncat toat\ s\pt\mâna. Iar dac\ a venit sâmb\ta, au [ezut egiptenii cu b\trânii s\ m\nânce. {i fiindc\
egiptenii se temeau s\ m\nânce, unul din b\trâni l-a apucat pe un egiptean de mân\ [i i-a zis:
– M\nânc\ cu socoteal\, ca un c\lug\r!
Acela [i-a smucit mâna, zicând:
– Las\-m\, c\ mor de foame în aceast\ s\pt\mân\, nemâncând fiertur\!
{i i-a zis b\trânul:
– Dac\ pieri]i mâncând a doua zi, cum de v\ sminti]i
de cei ce postesc totdeauna câte o s\pt\mân\?
Iar ei cerând iertare, au plecat bucurându-se.
*
22) Zis-a un b\trân:
– Dac\ va petrece cineva într-un loc [i nu se va
asem\na locului, însu[i locul îl gone[te pe acesta, c\ci nu
face fapta locului.
*
23) Zis-a un b\trân:
292

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

– De face cineva lucrul lui Dumnezeu, a[a fiindu-i
voia, nu este pentru Dumnezeu lucrul lui. De este cu ne[tiin]\, [tiu c\ va veni la calea lui Dumnezeu, neumblând la
cei mai b\trâni s\ asculte, ci ca [i cum ar [ti însu[i se socote[te pe sine, cu anevoie va veni la calea lui Dumnezeu.
*
24) Iar\[i a zis:
– De va petrece lucr\torul la locul unde nu sunt lucr\tori, nu va spori, îns\ poate s\ se nevoiasc\ ca s\ nu se
pogoare. Iar cel ce nu lucreaz\, dac\ va petrece cu lucr\torii, [i se va trezi, va spori, iar de nu, nici în jos nu se va
pogorî.
*
25) Iar\[i a zis:
– Sufletul de va avea cuvânt iar fapte nu va avea, este
asemenea cu pomul ce are numai frunze, iar roade nu are.
C\ci precum pomului, care este înc\rcat de road\ [i frunz\,
îi [ade bine, a[a se aseam\n\ cuvântul sufletului care are
lucruri bune.
*
26) Au mers odinioar\ trei fra]i la Schit, la un b\trân
sfânt [i a zis unul:
– Am înv\]at, p\rinte, Vechiul Testament pe de rost.
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Ai umplut v\zduhul de cuvinte.
Al doilea a zis:
– Eu mi-am [i scris Testamentul Vechi [i cel Nou.
{i i-a zis b\trânul:
– Tu ai umplut ferestrele de hârtii.
Iar cel de al treilea a zis:
– Mie mi-au crescut buruieni pe vatra focului.
{i i-a zis b\trânul:
– Tu ai gonit iubirea de str\ini de la tine.
*
27) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
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– Pentru ce sl\besc cu sufletul f\când slujba mea cea
pu]in\?
Iar b\trânul r\spunzând, i-a zis:
– A[a se în]elege dragostea c\tre Dumnezeu, când face
cineva cu toat\ inima lucrul lui Dumnezeu, cu umilin]\ [i
cu gând alinat.
*
28) Un frate oarecare, fugind din m\n\stire [i luând
chipul cel c\lug\resc, s-a închis zicând c\ este sihastru.
Auzind p\rin]ii, au venit s\-l izgoneasc\ [i i-au dat canon s\
umble pe la chiliile monahilor [i s\ fac\ metanie, zicând:
– Ierta]i-m\, c\ nu sunt sihastru, ci nou încep\tor!
*
29) Au mers cândva cinci fra]i la Schit, la un b\trân
sfânt [i a zis b\trânul celui dintâi:
– Ce lucrezi, frate?
Iar el a r\spuns:
– Împletesc, avvo.
Deci, i-a zis b\trânul:
– Dumnezeu s\-]i împleteasc\ cunun\, frate!
L-a întrebat pe al doilea:
– Tu ce lucrezi?
Iar el i-a r\spuns:
– Rogojini fac.
I-a zis:
– Dumnezeu s\ te înt\reasc\, fiule!
Apoi pe al treilea:
– Tu ce lucrezi?
Iar el i-a r\spuns:
– Ciure fac.
Deci, i-a zis [i aceluia:
– Dumnezeu s\ te p\zeasc\, fiule!
Celui de al patrulea:
– Dar tu ce lucrezi?
El a zis:
– Eu sunt scriitor bun.
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Lui i-a r\spuns b\trânul:
– Tu [tii!
Zis-a [i celui de al cincelea:
– Ce lucrezi?
Iar el a r\spuns:
– Sunt ]es\tor.
Deci, i-a zis b\trânul:
– Nu-i cu folos!
A zis pe urm\ b\trânul:
– Cel ce împlete[te de î[i va p\zi mintea (adic\ de va
avea trezvie) cu Dumnezeu este [i-[i împlete[te lui cunun\. La rogojin\ trebuie virtute, fiindc\ este cu osteneal\.
Celui ce face ciure, îi trebuie paz\, de vreme ce le vinde în
sate. Iar scriitorul cel bun trebuie s\-[i smereasc\ inima,
c\ci lucreaz\ cu în\l]area min]ii. Iar din ]es\tura pânzei nu
iese folosul (sufletului), pentru c\ face negustorie. Când va
vedea cineva de departe pe cineva purtând co[ni]e, sau rogojini, sau ciure, va zice: iat\, c\lug\ri sunt. Dar de va
vedea pe cineva vânzând pânza, va zice: iat\, au venit negustorii! C\ci acest me[te[ug este al mirenilor [i c\lug\rilor
nu este de folos.
*
30) Zis-a un b\trân:
– Glasul care strig\ c\tre om, pân\ la r\suflarea cea de
pe urm\ acesta este: ast\zi, îndrepta]i-v\!
*
31) Iar\[i a zis:
– Iosif cel din Arimateea a luat Trupul lui Iisus, l-a înf\[urat în giulgiu curat, [i l-a pus în mormânt nou, adic\ în
om. S\ se sileasc\ dar fiecare cu dinadinsul s\ nu gre[easc\, ca s\ nu defaime pe Dumnezeu Cel Care vie]uie[te
în el [i s\-L alunge din sufletul lui. Fiindc\ lui Israel i-a
fost dat\ man\ în pustie s\ m\nânce, iar lui Israel cel adev\rat, Trupul lui Iisus Hristos i s-a dat.
*
32) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
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– P\rinte, umblu la b\trâni [i îmi spun de mântuirea
sufletului meu [i nimic nu pricep din cuvintele lor! Ce s\
fac? Oare s\ nu merg s\ mai întreb, de vreme ce nu fac
nimic [i sunt cu totul în necur\]ie?
{i avea b\trânul dou\ vase goale [i i-a zis:
– Mergi de adu un vas din acelea [i toarn\ untdelemn
[i cl\tinîndu-l vars\-l [i pune-l la loc!
Dac\ a f\cut a[a, de dou\ ori, i-a zis:
– Adu-le pe amândou\ acum [i vezi, care este mai curat!
I-a r\spuns fratele:
– Mai curat este cel în care am turnat untdelemn.
I-a zis b\trânul:
– A[a este [i sufletul! Chiar de nu va ]ine minte nimic din
cele ce întreab\, tot mai mult se cur\]e[te decât cel ce nu întreab\ nimic.
*
33) Întrebat a fost un b\trân, despre cei ce umbl\ [i cer
rug\ciuni altora, iar singuri fiind, petrec în lene. {i r\spunzând a zis:
– Mult poate rug\ciunea dreptului, care se face, adic\
împreun\, ajutând [i nevoindu-se cel ce cere acea rug\ciune. Pentru c\ de va vie]ui f\r\ socoteal\, nu va avea nici
un folos de vor fi [i sfin]i cei ce se vor ruga pentru el. C\
unul zidind, iar altul risipind, amândoi, nu dobândesc decât
osteneli!
*
34) Povestesc unii despre un sfânt, c\ pe vremea prigoanei a m\rturisit [i a fost chinuit, încât l-au pus s\ [ad\
pe un scaun de aram\ înfierbântat. Atunci ajungând împ\rat fericitul Constantin, au fost slobozi]i cre[tinii cei închi[i
[i t\m\duindu-se sfântul acesta, s-a întors la chilia sa. {i
când a v\zut-o, de departe, a zis:
– Amar mie, c\ spre multe osteneli vin, gândind la luptele [i nevoin]ele dracilor.
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*
35) Zis-a un b\trân:
– De vei vedea pe cineva c\zut în ap\ [i po]i s\-l aju]i,
d\-i b\]ul [i-l trage la mal, iar de nu po]i s\-l tragi, las\-i
bra]ul t\u. Dac\-]i întinde mâna [i nu po]i s\-l tragi, te va
trage el în jos [i ve]i muri. Aceasta a zis-o pentru cei ce se
arunc\ în ispite, s\ ajute altora mai presus de puterea lor.
*
36) Unui c\lug\r care petrecea în Schit i-a fost pârât feciorul lui la st\pânire [i l-au prins. Deci, i-a dat de [tire
maica tân\rului, gr\ind:
– S\ scrii st\pânului s\-l slobozeasc\.
C\lug\rul i-a r\spuns:
– De îl va slobozi pe el, nu va prinde pe altul în locul
lui?
Iar trimisul i-a r\spuns:
– A[a este, va prinde pe altul.
Deci, r\spunzând monahul, a zis:
– Ce folos am eu, dac\ îl va l\sa pe acela, aducând bucurie în inima maicii sale [i luând întristarea de la ea o va
arunca în inima altei mame?
*
37) Acela[i p\rinte lucra rucodelie mult\ [i l\sa o mic\
parte pentru nevoia sa, iar cealalt\ o împ\r]ea lipsi]ilor. Dar
fiind foamete, a trimis o maic\ pe fiul ei la dânsul s\ le dea
câteva pâini. Auzind aceasta b\trânul, a zis c\tre fiu:
– Mai sunt [i al]ii în ora[ s\ le trebuie ca [i vou\?
Iar el a r\spuns:
– Sunt mul]i.
{i a închis u[a dup\ el [i l\crimând, a zis:
– Mergi, fiule! Cel ce are purtarea de grij\ pentru to]i,
Acela s\ fac\ [i pentru voi.
Deci, l-a întrebat un frate, zicându-i:
– Dar nu ]i-a fost mil\ de l-ai l\sat a[a pe fiul t\u?
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B\trânul i-a r\spuns:
– De nu se va nevoi omul pentru tot lucrul, plat\ nu va
avea.
*
38) Zis-a un b\trân:
– Tot vicle[ugul care nu este deplin vicle[ug, acela nu
este vicle[ug [i toat\ dreptatea care nu este deplin\, nu este
dreptate. C\ci se aseam\n\ omul care nu are nici gânduri
bune nici gânduri rele, p\mântului din Sodoma [i Gomora,
care de vreme ce este s\rat nu face nici road\, nici neghin\.
Pe când p\mântul cel bun r\sare [i grâu [i neghin\.
*
39) Iar\[i a zis:
– Copilul cel ce î[i roste[te cuvântul între cei mai mari
ai s\i, este asemenea cu omul ce vâr\ foc în sânul fratelui
s\u.
*
40) Un b\trân a fost întrebat:
– Ce înseamn\: pentru cuvântul cel de[ert s\ d\m
seam\?
R\spuns-a b\trânul:
– Orice cuvânt s-ar gr\i despre pricina trupului, vorb\
de[art\ este. Numai ce se gr\ie[te despre mântuirea sufletului nu este vorb\ de[art\. Mai bine este îns\ decât toate
s\ t\cem. Dac\ începi a gr\i de bine, la mijloc vine vorb\
de[art\.
*
41) Zis-a un b\trân:
– Cel ce fur\ [i clevete[te sau alt p\cat face [i dup\ s\vâr[irea p\catului suspin\ [i se defaim\ pe sine, vine la
poc\in]\. Dar cel ce are ur\ în inima sa, ori m\nânc\, ori
bea, ori doarme, ori umbl\, îl m\nânc\ pe el ca un venin.
De unde se vede c\ nedesp\r]it are cu sine p\catul iar rug\ciunea i se face spre blestem [i toat\ osteneala îi este neprimit\, chiar de [i-ar v\rsa sângele s\u pentru Hristos.
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*
42) Zis-a un b\trân:
– Eu ur\sc slava de[art\ a tinerilor, de vreme ce se ostenesc [i plat\ nu au, c\utând spre slava omeneasc\.
Iar alt b\trân mai iscusit i-a zis:
– Eu le-o iubesc, c\ mai bine este [i mai de folos celui
tân\r a se sl\vi iar nu a se lenevi. C\ci am v\zut m\rindu-se,
înfrânându-se, priveghind, gol umblând [i dragoste câ[tigând [i necazuri suferind pentru laudele cele omene[ti.
Dar vie]uind a[a, îi vine darul lui Dumnezeu [i îi zice: de ce
nu te ostene[ti pentru tine, ci pentru oameni? Atunci nu mai
râvne[te s\ caute spre slava omeneasc\, ci spre slava lui
Dumnezeu.
{i auzind b\trânul cel dintâi, a zis:
– A[a este, cu adev\rat.
*
43) Un b\trân a fost întrebat:
– Oare, bine este s\ înve]i dumnezeiasca Scriptur\?
Iar el a r\spuns:
– Oile primesc p\[unea cea bun\ de la p\stor [i se îndulcesc s\ m\nânce, iar de m\nânc\ [i lucruri din pustie [i
când le prinde jig de spinii pustiet\]ii, rumeg\ acea p\[une
[i li se îndulcesc gurile [i se astâmp\r\ jigul de spini. A[a
[i pentru om, bun\ este deprinderea Sfintelor Scripturi spre
pizmuirile dracilor.
*
44) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, gr\ind:
– Care este fapta sufletului care s\ fac\ road\?
{i i-a r\spuns b\trânul:
– Fapta sufletului este lini[tea trupului, rug\ciunea cea
mult\ a trupului, s\ nu vezi gre[elile str\ine, ci numai pe
ale tale. {i de va suferi omul acestea, nu va z\bovi s\ aduc\
road\ sufletului.
*
45) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Cum au unii descoperiri [i ar\t\ri îngere[ti?
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I-a r\spuns b\trânul:
– Fericit este cel ce î[i vede p\catele sale totdeauna, c\ci
acesta totdeauna se ]ine treaz.
{i i-a zis fratele:
– Eu am v\zut un frate izgonind dracii din alt frate.
{i i-a zis b\trânul:
– Eu nu voiesc s\ izgonesc draci [i s\ t\m\duiesc neputin]e, ci doresc [i-L rog pe Dumnezeu s\ m\ urasc\ pe mine
diavolul [i s\ m\ cur\]esc de gândurile cele spurcate [i a[a
voi fi mare. De î[i va cur\]i cineva inima [i-[i va face f\r\
lene slujba [tiut este, c\ împreun\ cu p\rin]ii cei purt\tori
de minuni se va învrednici Împ\r\]iei celei cere[ti.
*
46) Zis-a un b\trân:
– Minciuna este omul cel vechi, care se stric\ dup\ poftele în[el\ciunii, iar adev\rul este omul cel nou care s-a zidit
dup\ Dumnezeu.
Zis-a iar\[i:
– R\d\cina lucrurilor bune este adev\rul iar minciuna
este moartea acestora.
*
47) Zis-a un b\trân:
– {ezând eu cândva aproape de alt b\trân, a venit la
dânsul o fecioar\, gr\ind: p\rinte, am postit doi ani, doar a
[asea zi mâncând pâine [i am înv\]at pe de rost Testamentul
cel Vechi [i cel Nou. Ce-mi mai lipse[te s\ fac? I-a r\spuns
b\trânul: [i care este roada acestora la tine? F\cutu-]i-s-a
ocara ca cinstea? Zis-a aceea: nu! Paguba ta o socote[ti ca
pe o dobând\, sau pe str\ini ca pe rudeniile cele dup\ trup,
sau lipsa ca îndestularea? Iar ea i-a zis: nicidecum! I-a r\spuns b\trânul: nici n-ai postit câte [ase zile, nici n-ai înv\]at
de rost Testamentul Vechi [i Nou, ci te în[eli pe tine însu]i.
Mergi de acum [i începe a lucra, c\ nimic nu ai dobândit!
*
48) A zis unul din p\rin]i despre smerita cugetare, o
pild\, cum c\ cedrii au zis trestiilor:
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– Cum voi, slabe [i neputincioase fiind, nu v\ frânge]i
în vremea vijeliei, iar noi atât de mari fiind, ne sf\râm\m?
Uneori [i din r\d\cin\ suntem sco[i.
{i au r\spuns trestiile:
– Noi, când vine vijelia [i sufl\ vânturile, ne aplec\m împreun\ cu vânturile într-o parte [i în alta [i pentru aceasta nu
ne rupem. Iar voi, împotrivindu-v\ vânturilor, v\ primejdui]i.
{i a zis b\trânul:
– Trebuie s\ ne d\m în l\turi când se întâmpl\ cuvânt de
ocar\ [i s\ d\m loc mâniei ca s\ nu ne împotrivim [i s\ c\dem în necuviincioase gânduri, cuvinte [i lucruri.
*
49) Doi b\trâni, de mul]i ani [edeau împreun\ [i niciodat\ nu a fost ceart\ între dân[ii. {i a zis unul c\tre cel\lalt:
– S\ ne cert\m [i noi ca oamenii.
Iar cel\lalt a zis:
– Nu [tiu cum se face cearta.
Al doilea a zis:
– Iat\, pun o c\r\mid\ în mijloc [i zic c\ este a mea. Tu
zici nu, c\ este a ta. {i de aici se face începutul.
Deci, au pus în mijloc c\r\mida [i a zis unul c\tre cel\lalt:
– Aceasta este a mea!
{i a primit r\spuns:
– Nu, c\ este a mea!
{i i s-a spus:
– Dac\ este a ta ia-o [i mergi.
{i s-au dus, neputând s\ se certe între dân[ii.
*
50) A zis un b\trân:
– Cearta îl d\ pe om mâniei, mânia îl d\ orbirii, [i orbirea îl face de lucreaz\ tot r\ul.
*
51) Un frate l-a întrebat pe un b\trân, zicând:
– Cum se cuvine s\ s\vâr[esc m\sura postului?
{i i-a zis b\trânul:
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– Nimic s\ nu faci mai mult decât ceea ce este rânduit.
C\ci mul]i vrând s\ se ridice mai presus de al]ii, pe urm\
câtu[i de pu]in n-au putut s\vâr[i.
*
52) S-a întrebat un b\trân:
– Care este lucrul monahului?
{i [i-a zis:
– Dreapta socoteal\.
*
53) Zis-a un b\trân:
– Mintea când r\t\ce[te, o face de st\ citirea, privegherea [i rug\ciunea. Pofta când se prinde, o ve[teje[te foamea,
osteneala [i sih\stria. Mânia când se tulbur\, o înceteaz\
cântarea de psalmi, îndelunga r\bdare [i mila. Acestea dac\
se vor face în cuviincioase vremi [i m\suri. C\ci cele f\r\
de vreme [i m\sur\ ]in pu]in. Iar cele ce ]in pu]in, sunt mai
mult v\t\m\toare [i nefolositoare.
*
54) Zis-a un b\trân:
– S\ nu faci ceva înainte de a cerceta inima ta, dac\ se
face dup\ Dumnezeu ceea ce vrei s\ faci.
*
55) Zis-a un b\trân:
– Toate cele peste m\sur\ sunt de la draci.
*
56) Ziceau b\trânii:
– Precum focul arde lemnele, a[a lucrul c\lug\rului
trebuie s\ ard\ patimile.
*
57) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Spune-mi un cuvânt, s\ m\ mântuiesc!
Iar el a zis:
– S\ ne silim s\ lucr\m câte pu]in [i vom fi vii!
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*
58) Era un monah în Tebaida care avea mare nevoin]\
[i petrecere. {i acesta se îndeletnicea neîncetat cu privegheri [i rug\ciuni ar\tând neagoniseal\ în chip des\vâr[it.
El lua aminte la post, încât, o dat\ pe s\pt\mân\, duminica
spre sear\, se hr\nea, mângâindu-[i neputin]a firii cu legumele ce se întâmplau, sau cu verde]uri s\lbatice. {i mult\
vreme a petrecut a[a.
Dar afl\torul r\ut\]ii, diavolul, zavistuindu-l pentru
fapta lui cea bun\, s-a silit s\-l surpe cu p\catul mândriei
în care [i el a c\zut. Deci, i-a pus în minte gândurile puterii, zicându-i c\ face prea mult\ nevoin]\ pe care nimeni
altul nu poate s-o fac\.
– Trebuie s\ faci [i minuni – a zis diavolul – ca [i spre
nevoin]\ mai osârduitor s\ te faci [i pe oameni s\-i zide[ti,
ca v\zând ei minunea lui Dumnezeu s\ sl\veasc\ pe Tat\l
nostru cel din ceruri. S\ cerem lucrarea minunilor, c\ci Însu[i Mântuitorul a zis: cere]i [i vi se va da vou\! Deci
aceast\ rug\ciune cu neîncetat\ cerere trebuie s\ o aduci
lui Dumnezeu.
Iubitorul de oameni, Dumnezeu, Cel ce voie[te ca to]i
oamenii s\ se mântuiasc\, v\zând în[el\ciunea lui [i aducându-[i aminte de osteneala [i nevoin]a sa, nu l-a l\sat s\ fie
biruit de vr\jma[. A[a i-a venit lui în minte [i a socotit, c\ zice
Apostolul: „Nu suntem din destul a socoti ceva de la sine”.
– Deci, dac\ unul ca acesta a zis: „nu sunt din destul”,
cu cât mai vârtos am eu trebuin]\ de înv\]\tur\! M\ voi
duce dar la cutare sihastru [i ceea ce îmi va zice [i m\ va sf\tui,
ca de la Dumnezeu voi primi pov\]uire spre mântuire.
{i era p\rintele la care avea s\ mearg\, mare [i vestit,
sporit în privirea min]ii [i mult i-a folosit pe cei ce mergeau la dânsul.
Deci, ie[ind din chilie a venit la el. Când a intrat fratele
în\untru, a v\zut p\rintele dou\ maimu]e [ezând pe umerii
fratelui [i cu lan] de fier legându-i gâtul [i la sine fiecare
303

Cuvinte folositoare ale Sfin]ilor B\tr=ni cei f\r\ de nume

tr\gându-l. B\trânul a cunoscut c\ ace[tia sunt draci, cel al
slavei de[arte [i cel al mândriei, c\ci era b\trânul de Dumnezeu înv\]at. Deci, suspinând, a l\crimat în ascuns. {i
dup\ rug\ciune [i dup\ s\rutarea fr\]easc\, a [ezut t\când
un ceas, fiindc\ acesta era obiceiul la p\rin]ii de acolo.
Apoi a zis c\lug\rul care mersese:
– P\rinte, folose[te-m\ [i d\-mi sfaturi ale c\ii de mântuire!
B\trânul i-a r\spuns:
– Nu m\ pricep, fiule, la aceasta, c\ci [i eu am nevoie
de îndreptare.
Iar el a zis:
– Nu te feri avvo, s\ m\ folose[ti c\ am încredere în
tine [i m-am hot\rât s\ primesc sfatul t\u!
Iar el iar\[i nu se pleca, zicând:
– Nu m\ vei asculta [i pentru aceasta m\ opun.
Cel\lalt sta [i îl încredin]a, zicând:
– Orice îmi vei zice, te voi asculta ca pe îngerul Domnului.
Atunci i-a zis lui b\trânul:
– Ia banul acesta [i mergi în cetate [i cump\r\ zece
pâini, zece m\suri de vin, zece ocale de carne [i adu-le aici!
Fratele auzind, s-a întristat, îns\ primind, s-a dus. Pe cale
multe gânduri îi veneau [i nedumeridu-se, î[i zicea în sine:
– Ce a socotit b\trânul cu aceasta? {i cum voi cump\ra
bunurile? C\ se vor sminti mirenii, când le voi lua.
Deci, plângând [i ru[inându-se, s-a dus în cetate [i prin
altcineva a cump\rat pâinea, prin altcineva vinul, dar pentru carne nu se l\murea, zicând:
– Vai mie tic\losul, cum voi cump\ra eu carnea, singur, sau prin altul?
Îns\, g\sind un mirean i-a dat acestuia un ban [i cump\rând, i-a adus carne c\lug\rului. Acela luând carnea [i
celelalte, le-a dus la b\trânul. Atunci, i-a zis b\trânul:
– {tii c\ mi-ai dat cuvânt, c\ orice î]i voi zice ascul]i! Ia,
dar, aceasta [i dup\ rug\ciune, m\nânc\ o pâine [i câte o
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oca de carne [i bea câte o m\sur\ de vin în fiecare zi [i,
dup\ zece zile, vino iar\[i la mine!
Dar el auzind [i neîndr\znind a se împotrivi, luându-le,
s-a dus plângând [i zicând întru sine:
– Vai mie, din ce fel de post, la ce am ajuns! Oare voi
face, sau nu? De nu voi face, voi fi c\lc\tor de f\g\duin]\
c\tre Dumnezeu. C\ mi-am dat cuvântul c\ orice îmi va cere
b\trânul, am s\ fac, primind ca de la Dumnezeu [i acum,
Doamne, caut\ spre tic\lo[ia mea [i m\ miluie[te, iertându-mi p\catele, c\ iat\, sunt silit s\ fac peste voia [i socoteala pe care am avut-o pentru înfrânarea mea!
{i a[a plângând, a venit la chilie. {i precum i-a poruncit b\trânul, a[a a f\cut. Când trebuia s\ m\nânce, uda
bucatele cu lacrimi, zicând c\tre Dumnezeu:
– Pentru ce m-ai p\r\sit?
{i a petrecut a[a cele zece zile, plângând, tânguindu-se
[i pe sine socotindu-se nevrednic de c\lug\rie. Dumnezeu
luând aminte la smerenia lui, i-a dat mângâiere în inim\ [i
a cunoscut pentru ce i s-a întâmplat s\ fie neb\gat în seam\,
dup\ cum se socotea. Mul]umind Iubitorului de oameni,
Dumnezeu, a zis întru sine:
– Cu adev\rat, toat\ dreptatea omului este ca o cârp\
lep\dat\. {i iar\[i: de nu va zidi Domnul casa [i nu va p\zi
cetatea, în zadar privegheaz\ cel ce o zide[te, sau cel ce o
p\ze[te.
Deci s-a întors la b\trânul, trudit cu trupul mai mult
decât când se nevoia, nemâncând în celelalte s\pt\mâni. {i
v\zându-l b\trânul a[a smerit [i maimu]ele f\cute nev\zute, s-a veselit [i bucurându-se, l-a primit. {i f\când ei
rug\ciune, au [ezut t\când. Apoi a zis b\trânul:
– Fiule, Iubitorul de oameni, Dumnezeu, te-a certat [i
nu l-a l\sat pe vr\jma[ul s\ te st\pâneasc\. C\ci obi[nuie[te vicleanul, ca pe cei ce se nevoiesc, când nu va putea
s\-i împiedice de la nevoin]\, s\-i îndemne la cele peste
m\sur\, ca prin aceasta s\-i cufunde în groapa mândriei.
{i nu este un lucru mai urât de Dumnezeu decât patima
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aceasta. Deci, tu c\l\tore[te, precum zice Scriptura, pe calea
împ\r\teasc\ [i nu te abate în dreapta sau în stânga, ci m\sura cea din mijloc întrebuin]ând-o la mâncare, cu m\sur\
m\nânc\ în fiecare sear\. Iar de-]i va veni ]ie nevoie, pentru vreo patim\, sau pentru alt\ pricin\, s\ strici ceasul cel
rânduit, sau iar\[i peste o zi s\ m\nânci [i s\ nu te îndoie[ti. C\ nu suntem sub lege, ci sub dar. Îns\ când m\nânci, s\ nu te saturi, ci ]ine-te în înfrânare, mai vârtos pentru
bucatele cele poftitoare [i îndemn\toare spre l\comie. Cele
proaste iube[te-le totdeauna [i inima ta p\ze[te-o în tot chipul, c\utând la smerenie. „C\ jertfa lui Dumnezeu, precum
zice proorocul, duhul umilit, inima înfrânt\ [i smerit\, Dumnezeu nu o va urgisi”. {i iar\[i: „smeritu-m-am [i m-a mântuit Domnul”. Deci, toat\ n\dejdea ta, fiule, aruncând-o
spre Dumnezeu, mergi cu pace pe calea ta! El va scoate ca o
lumin\ dreptatea ta [i judecata ta ca miaz\-zi.
Deci, a[a folosindu-l pe frate [i înt\rindu-l, l-a slobozit. Iar fratele se bucura, mul]umea Domnului [i zicea:
– „S\ m\ întoarc\ pe mine cei ce se tem de Tine [i cei ce
[tiu m\rturiile Tale, Doamne”. {i: „certându-m\, m-a certat
Domnul dar mor]ii nu m-a dat”. {i: „certa-m\-va Dreptul cu
mil\ [i m\ va mustra”. {i c\tre sine: „întoarce-te, suflete al
meu, la odihna ta, c\ Domnul ]i-a f\cut bine ]ie!”, [i celelalte.
{i a[a intrând in chilie, a vie]uit dup\ sfaturile b\trânului [i a ajuns monah iscusit.
*
59) Zis-a un b\trân:
– Crede]i-mi mie, fiilor, c\ pe cât e de mare lauda [i slava
unui împ\rat ce se leap\d\ [i se face monah, pe atât este de
mare ru[inea unui monah care las\ c\lug\ria [i se face împ\rat. Pentru c\ cele ce se în]eleg de c\tre gând [i de c\tre
minte, sunt mult mai cinstite decât cele sim]itoare.
*
60) Fost-a un b\trân mare v\z\tor cu mintea [i înv\]a
a[a:
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– Puterea pe care am v\zut-o stând la lumânare, aceea[i am v\zut-o [i la îmbr\c\mintea monahului când este
primit în m\n\stire.
*
61) Un frate de la Schit mergând la seceri[, s-a dus la un
b\trân [i i-a zis:
– Spune-mi, p\rinte, ce s\ fac la seceri[?
Zis-a lui b\trânul:
– De î]i voi zice, m\ vei asculta?
R\spuns-a fratele:
– Da, te voi asculta!
Zis-a b\trânul:
– De m\ ascul]i, las\-te de seceri[ul acesta [i întorcându-te în chilie, f\ cele cincizeci de zile, mâncând seara
pâine uscat\ cu sare [i dup\ aceea vino [i-]i voi vesti ce
trebuie s\ faci!
Iar fratele mergând [i f\când cum i-a poruncit, dup\
cincizeci de zile a venit iar\[i la b\trân. B\trânul cunoscând c\ este lucr\tor, i-a spus cum trebuie s\ [ad\ în chilie.
A[a c\, s-a aruncat la p\mânt cu fa]a în jos trei zile, plângând înaintea lui Dumnezeu. Apoi i-au zis gândurile:
– Te-ai în\l]at, te-ai f\cut mare.
Iar el î[i aducea neajunsurile lui înaintea sa, zicând:
– Unde sunt toate gre[elile mele? {i apoi le num\ra.
Deci, i-au zis iar\[i gândurile, schimbându-se:
– Multe gre[eli ai f\cut [i nu po]i s\ te mântuie[ti.
Dar se împotrivea [i el:
– Voi face slujbe lui Dumnezeu [i cred c\ în bun\tatea
Lui cea nespus\, va avea mil\ de mine.
Deci, a[a luptându-se, într-o vreme biruite fiind duhurile, au stat înaintea lui sim]itor gr\ind:
– Ne-am tulburat de tine.
Iar el le-a zis:
– Pentru ce?
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R\spuns-au acelea:
– Când te în\l]\m, alergi la smerenie, iar când te smerim,
te înal]i.
{i certându-le, acelea s-au f\cut nev\zute.
*
62) Un om avea trei copii [i l\sându-i în cetate, s-a dus
la o m\n\stire. Petrecând în m\n\stire trei ani, au început
s\-l supere gândurile, care îi puneau în minte aducerea
aminte [i dorin]a de copii [i el se mâhnea pentru dân[ii.
Nu vestise îns\ stare]ului dintru început c\ are copii. A[adar, v\zându-l pe el p\rintele mâhnit, i-a zis:
– Ce ai de e[ti mâhnit?
{i i-a povestit p\rintelui c\ are trei copii în cetate [i voie[te s\-i aduc\ pe ei la m\n\stire. {i i-a dat voie p\rintele.
Deci, mergând fratele, a aflat c\ doi dintr-în[ii muriser\,
iar unul tr\ia. Luând copilul, s-a întors la m\n\stire [i
c\utându-l pe stare], l-a aflat în pit\rie [i i-a adus copilul.
P\rintele, luând copilul, l-a îmbr\]i[at [i l-a s\rutat. Apoi a
zis tat\lui:
– Îl iube[ti?
Acesta i-a r\spuns:
– Da!
Atunci a zis p\rintele:
– Ia-l [i-l arunc\ în cuptor, a[a cum arde!
{i luând acela fiul cu mâinile sale, l-a aruncat în cuptor. {i s-a f\cut îndat\ v\paia ca rou\ [i nu a ars copilul. Iar
tat\l lui a primit slav\ ca patriarhul Avraam.
*
63) Zis-a un b\trân:
– Obi[nuie[te-]i inima câte pu]in s\ zic\ c\tre fiecare
din fra]i: acesta m\ întrece în râvn\ pentru Dumnezeu. {i
iar\[i: acesta este mai osârduitor decât mine. {i a[a ajungi
s\ fii dedesubtul tuturor [i locuie[te în tine Duhul lui Dumnezeu. Iar de vei def\ima vreun om, se dep\rteaz\ darul
lui Dumnezeu de la tine [i te d\ întin\ciunilor trupe[ti [i ]i
se împietre[te inima [i nici o umilin]\ nu se afl\ în tine.
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*
64) Un b\trân [i-a trimis ucenicul în Egipt s\ aduc\ o
c\mil\ s\-[i duc\ co[ni]ele. Iar dup\ ce a adus fratele c\mila la Schit, l-a întâmpinat alt b\trân [i i-a zis:
– De [tiam c\ te duci în Egipt ]i-a[ fi zis s\-mi aduci [i
mie o c\mil\.
{i mergând fratele a spus p\rintelui s\u cuvântul b\trânului. Iar el auzind, i-a zis fratelui:
– Ia c\mila [i du-o la el, [i zi-i: iat\, nu ne-am terminat
co[ni]ele! Ia c\mila [i f\-]i treaba [i mergi împreun\ cu el în
Egipt. Apoi adu iar\[i c\mila, ca s\ lu\m [i vasele noastre.
{i mergând fratele, a înc\rcat c\mila cu co[ni]ele b\trânului, [i s-au dus împreun\ în Egipt. Dup\ ce a desc\rcat c\mila, luând-o, i-a zis b\trânului:
– Roag\-te pentru mine!
Iar acesta i-a zis:
– Unde te duci?
Zis-a fratele:
– La Schit, ca s\ aduc co[ni]ele noastre.
B\trânul auzind aceasta s-a smerit [i a pus metanie plângând [i zicând:
– Ierta]i-m\, c\ dragostea voastr\ cea mult\ mi-a luat
roada!
*
65) Se povestea despre un frate, c\ f\când co[ni]e [i
punându-le toarte, l-a auzit pe vecinul lui, zicând:
– Ce s\ fac, c\ târgul este aproape [i nu am toarte s\
pun la co[ni]ele mele?
{i mergând acela a dezlegat toartele co[ni]elor lui [i lea adus la frate, zicând:
– Iat\, acestea îmi prisosesc, pune-le la co[ni]ele tale!
{i a f\cut de a sporit lucrul fratelui, iar pe al s\u l-a
l\sat.
*
66) Un frate mergând pe drum, a g\sit un lemn care
c\zuse de la o c\mil\ înc\rcat\ cu lemne [i luându-l, l-a
adus în chilie. Stare]ul v\zând lemnul, i-a zis fratelui:
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– Unde l-ai g\sit?
Iar fratele a zis:
– Pe drum.
Zis-a lui b\trânul:
– Dac\ nu cumva era aruncat de vânt, dac\ nimeni nu
l-a pierdut, ci vântul din întâmplare luându-l din p\dure,
adu-l în\untru! Dac\ nu, mergi [i-l pune la locul lui!
{i întorcându-se fratele, l-a aruncat iar\[i în drum.
*
67) Zis-a un b\trân:
– Satana este împletitor de funii; pe cât îi dai [uvi]e, împlete[te. Iar aceasta o zic despre gânduri. Pe cât le prime[ti,
pe atât se înmul]esc [i asupra ta se înt\resc.
*
68) Un frate l-a întrebat pe un b\trân:
– Cum trebuie s\ alunge mintea gândurile cele rele?
{i i-a r\spuns:
– Nu poate de la sine nicidecum s\ fac\ aceasta, c\ci nu
are o putere ca aceasta. Ci când n\p\desc asupra sufletului, îndat\ trebuie s\ alerge cu rug\ciune c\tre Cel ce l-a
f\cut pe el [i Acela le tope[te ca ceara.
*
69) Zis-a un b\trân:
– Este unul care face lucruri bune [i vicleanul îi pune în
minte pre] mare la un lucru mic, ca s\ piard\ plata tuturor
bun\t\]ilor pe care le face. {ezând eu odat\ în Oxirinh, la
un preot ce f\cea milostenie, a venit o v\duv\ cerând pu]in
grâu. {i i-a zis ei: adu o pânz\ [i-]i voi da. Iar ea a adus [i
apucând haina cu mâna [i c\utând-o, a zis: mare este! {i a
ru[inat-o pe v\duv\. Deci, i-am zis lui: avvo, oare ai vândut grâul? R\spuns-a acela: nu, ci cu milostenie i l-am dat.
Atunci eu iar\[i am zis: dac\ l-ai dat ei cu milostenie, de ce
te scumpeai la m\sur\ [i ai ru[inat-o?
*
70) Un frate se lupta cu gândul mândriei, zicând:
– Acum, suflete, ai ispr\vit faptele bune.
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{i vrând fratele s\-l biruiasc\, [i-a apropiat mâna sub
cazanul unde ardea foc [i a zis c\tre sine:
– Iat\ te arzi, nu te mai în\l]a cu cugetul! C\ cei trei tineri în mijlocul v\p\ii fiind [i nearzându-se, nu s-au în\l]at cu inima, ci cu mult\ smerenie l\udându-L pe Dumnezeu în mijlocul cuptorului, ziceau: cu suflete umilite [i
cu duhuri plecate s\ fim primit înaintea Ta. Iar tu la odihn\
stând, cuge]i înalt.
{i cu aceasta a biruit dracul mândriei.
*
71) Zis-a un b\trân:
– De se va osteni omul s\ se mustre totdeauna [i s\-[i
defaime sufletul în ascuns, îl încredin]eaz\ c\ este mai necinstit decât câinii [i decât fiarele. C\ acelea n-au mâniat
pe F\c\torul lor [i nu vin la judecat\, decât s\ m\ scoale [i
s\ m\ munceasc\ ve[nic.
*
72) Zis-a un b\trân:
– De [ezi în pustie lini[tindu-te, s\ nu socote[ti c\ faci
vreun lucru mare, ci mai vârtos s\ te socote[ti câine izgonit de oameni [i legat, pentru c\ mu[ti [i sari asupra lor.
*
73) Zis-a un b\trân:
– De vei locui în pustie [i vei vedea c\ poart\ Dumnezeu
grij\ de tine, s\ nu ]i se înal]e inima, c\ci ridic\ Dumnezeu
ajutorul S\u de la tine. Ci mai vârtos zi c\ pentru sup\rarea [i neputin]a ta face Dumnezeu mil\ cu tine, ca s\
rabzi [i s\ nu te trând\ve[ti.
*
74) Zis-a un b\trân:
– De vei auzi despre vie]uirile cele mari ale Sfin]ilor
P\rin]i [i aprinzându-te, vei voi s\ le urmezi, apuc\-te [i tu,
chemând numele Domnului, ca s\ te înt\reasc\ pentru lucrul pe care l-ai ales. {i dac\ cu ajutorul lui Dumnezeu vei
s\vâr[i, mul]ume[te Celui ce ]i-a ajutat! Iar de nu vei putea
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s\ s\vâr[e[ti, cunoa[te-]i neputin]a [i sl\biciunea [i def\imându-te, smere[te-]i gândul pân\ la moarte, socotindu-te
nevrednic, s\rac [i ner\bd\tor! Astfel mustr\-]i sufletul totdeauna, ca unul care ai început [i nu ai s\vâr[it! {i a[a po]i
[i tu s\ te mântuie[ti.
*
75) Era un frate la o via]\ de ob[te [i toate greut\]ile fra]ilor le purta [i pân\ la desfrânare se prih\nea, cum c\ el a
f\cut. Iar unii din fra]i ne[tiind lucrarea lui, au început s\
cârteasc\ asupra lui zicând:
– Câte r\ut\]i face acesta [i nimic nu lucreaz\.
Iar avva [tiind lucrarea lui, le zicea fra]ilor:
– Mai bine o rogojin\ a lui cu smerenie, decât toate ale
voastre cu mândrie. Dac\ vre]i, chiar de la Dumnezeu am
s\ v\ încredin]ez.
Deci, a poruncit s\ se aprind\ foc [i aducându-se cele
trei rogojini ale acelora [i rogojina fratelui, a poruncit s\ fie
aruncate în foc. Dup\ ce le-au aruncat, îndat\ au ars toate
[i a r\mas numai a fratelui. {i v\zând cei ce mai înainte l-au
prih\nit pe el, s-au înfrico[at [i i-au pus metanie. A[a l-au
cinstit de aici înainte, ca pe un p\rinte.
*
76) Un monah întâlnind pe ni[te c\lug\ri]e, s-a ferit
din calea lor. V\zând stare]a lucrul f\cut de fratele, a zis
c\utând la dânsul:
– Bine ai f\cut, fiule, pentru neputin]a ta! De erai monah des\vâr[it, nu ai fi luat aminte la noi ca la ni[te femei.
*
77) Zis-a un b\trân:
– Oriunde vei merge, ia aminte de tine totdeauna, c\ l\ca[ul Erodiului pov\]uie[te mai înainte de ele (sau de el).
Adic\, monahul se aseam\n\ cu Erodiul pentru neaverea
de lucru [i iubirea de pustie. Oriunde va merge, l\ca[ul
s\u îl are mai înainte de dânsul, pov\]uind [i tot locul îi
este l\ca[. Sile[te-te, ca în orice loc te vei afla, s\-]i faci
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canonul [i s\ nu te leneve[ti la rug\ciunile cele rânduite!
Poart\ grij\ înc\ [i de gânduri, pe cât po]i, [i tot necazul
s\-l ai înaintea ochilor t\i. Iar acestea nu se pot ispr\vi f\r\
de luare aminte [i mult\ osteneal\.
*
78) Se povestea despre avva Macarie, c\ mergând odat\
la biseric\ s\ citeasc\ pravila, a v\zut în afara chiliei unuia
dintre fra]i, mul]ime de draci, din care unii se închipuiau în
muieri ce rosteau cuvinte necuviincioase, al]ii în copilandri ce vorbeau cuvinte de ocar\, al]ii jucau, iar al]ii se
schimbau în multe forme. B\trânul, fiind v\z\tor cu mintea, a cunoscut pricina. {i suspinând, [i-a zis:
– Negre[it, fratele petrece în lenevire [i pentru aceasta
duhurile cele viclene îi înconjoar\ chilia.
Dup\ ce a ispr\vit pravila, a intrat în chilia fratelui [i ia zis:
– Sunt nec\jit frate [i cred c\ de te vei ruga pentru mine,
cu adev\rat m\ va u[ura Dumnezeu de necazul acesta.
El punând metanie b\trânului, i-a zis:
– Avvo, nu sunt vrednic s\ m\ rog pentru tine.
Îns\ b\trânul sta rugându-l pe frate [i zicând:
– Nu m\ duc, de nu-mi vei da cuvânt c\ vei face pentru mine câte o rug\ciune în fiecare sear\.
A[a, a ascultat fratele porunca b\trânului. Acest lucru
l-a f\cut b\trânul, vrând s\-i dea pricin\ s\ se roage noaptea. {i sculându-se fratele în noaptea viitoare, a f\cut o
rug\ciune pentru b\trânul. Apoi umilindu-se, a zis:
– Tic\losule suflete, pentru un b\trân ca acesta te-ai
rugat, dar pentru tine nu te rogi?
Deci, a f\cut [i pentru sine o rug\ciune. Apoi a[a f\când el în fiecare noapte [i s\vâr[ind cele dou\ rug\ciuni,
în duminica urm\toare, b\trânul ducându-se la biseric\, i-a
v\zut pe draci, stând afar\ din chilia fratelui, ca [i mai înainte, dar tri[ti [i posomorâ]i. {i a cunoscut c\ pentru rug\ciunea fratelui s-au întristat dracii. Astfel, bucurându-se, a
intrat la fratele [i a zis:
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– Rogu-te mai f\ pentru mine înc\ o rug\ciune!
El a ascultat [i f\când pentru b\trânul dou\ rug\ciuni,
iar\[i s-a umilit [i [i-a zis:
– O, tic\losule suflete, adaug\ [i pentru tine o rug\ciune!
Deci, a[a petrecând el [i s\pt\mâna aceea [i f\când în
fiecare noapte câte patru rug\ciuni, duminic\ iar\[i venind b\trânul, i-a v\zut pe draci mai întrista]i [i t\când. {i
mul]umind lui Dumnezeu, când s-a întors, a intrat iar\[i la
frate [i l-a rugat s\ mai adauge pentru dânsul înc\ o rug\ciune. Acesta primind [i ad\ugând [i pentru sine înc\ o
rug\ciune f\cea în fiecare noapte [ase rug\ciuni. Când a
trecut b\trânul, duminic\ i-a v\zut pe draci, stând departe
de chilia lui. Dar cum l-au v\zut intrând la frate, l-au oc\rât, mâhnindu-se pentru mântuirea fratelui. Iar b\trânul,
prosl\vind pe Dumnezeu, a intrat la frate [i l-a sf\tuit s\
nu se leneveasc\, ci neîncetat s\ se roage. {i a[a, f\cându-se
fratele osârduitor la rug\ciuni, cu darul lui Dumnezeu, s-au
dus dracii cu totul de la dânsul.
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Pentru r\bdarea în boli
1) Un b\trân adeseori p\timea [i se îmboln\vea. {i s-a întâmplat într-un an s\ nu se îmboln\veasc\ [i s-a întristat
cumplit [i plângea, zicând:
– M-a p\r\sit Dumnezeu [i nu m-a cercetat.
*
2) Un b\trân oarecare [ezând deosebi la chilie, s-a îmboln\vit. Neavând cine s\-i slujeasc\, sculându-se mânca
orice g\sea în chilie. {i a[a a f\cut multe zile, fiindc\ nu a
venit nimeni s\-l caute. Dup\ ce au trecut treizeci de zile,
de vreme ce nu venise nimeni la el, a trimis Dumnezeu un
înger s\-i slujeasc\ [i a petrecut cu el [apte zile. Apoi [i-au
adus aminte fra]ii [i au venit s\-l caute. B\tând ei la u[\, s-a
dus îngerul. Iar b\trânul striga din\untru:
– Duce]i-v\ de aici fra]ilor.
Dar ei stricând u[a, au intrat [i l-au întrebat, pentru ce
striga. El le-a r\spuns:
– Treizeci de zile am p\timit [i nimeni nu m-a cercetat
[i iat\, [apte zile sunt de când a trimis Dumnezeu un înger
care îmi slujea [i cum a]i intrat voi, s-a dep\rtat de la mine.
Acestea zicând, a adormit, iar fra]ii minunându-se, au
prosl\vit pe Dumnezeu.
*
3) Zis-a un b\trân:
– De-]i va veni boal\, s\ nu te scârbe[ti! C\ci dac\ vrea
St\pânul s\ p\time[ti cu trupul, tu cine e[ti s\ te nec\je[ti?
Oare nu El poart\ grij\ de tine în toate? Sau f\r\ Dânsul
tr\ie[ti? Rabd\, [i roag\-L pe El, s\-]i dea cele de folos! Aceasta
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este voia Lui [i deci [ezi cu îndelungat\ r\bdare [i m\nânc\
din milostenie!
*
4) Un monah nevoindu-se împotriva satanei, s-a
împuns la ochi din gre[eal\ dar nu s-a rugat s\ mai vad\,
ci r\bda [i pentru r\bdarea lui i-a d\ruit Dumnezeu
vederea [i iar\[i a v\zut.
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Cum c\ darul lui Dumnezeu
la cei des\vâr[i]i se face toate:
[i hran\ [i b\utur\ [i hain\
1) S-a dus unul din p\rin]i la alt p\rinte. {i venind ceasul al [aselea, b\trânul care l-a primit, a zis ucenicului s\u:
– F\-ne pu]in\ linte [i ud\ pesme]ii!
{i a f\cut ucenicul a[a. Iar b\trânul a petrecut vorbind
despre lucruri duhovnice[ti, de la ceasul al [aselea pân\ a
doua zi la acela[i ceas [i nu [i-a adus aminte de hran\. Atunci
iar\[i a zis b\trânul ucenicului:
– F\-ne nou\ pu]in\ linte, fiule!
{i i s-a r\spuns:
– De ieri am f\cut-o, avvo.
{i a[a au mâncat b\trânii.
*
2) Alt b\trân oarecare s-a dus la unul din p\rin]i, iar
acela fierbând pu]in\ linte, fiindc\ sosise seara, a zis celui
ce venise:
– S\ citim pu]in din pravil\!
Astfel unul a sfâr[it toat\ Psaltirea, iar cel\lalt, a rostit
din minte cei doi prooroci mari. {i f\cându-se diminea]\,
închinându-i-se, s-a dus. A[a c\, pentru rug\ciune, au uitat
[i hrana.
*
3) Povestit-a ucenicul unui b\trân iscusit, despre p\rintele s\u, c\ odat\ venind ceasul al nou\lea, a voit s\ guste
ceva. {i punând masa, a stat împreun\ cu el la rug\ciune.
Dup\ ce au cântat doi psalmi, a început b\trânul a gr\i pe
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de rost, adic\ fiind în r\pire, gr\ia cuvinte potrivite r\pirii.
{i a petrecut a[a pân\ a doua zi. La al nou\lea ceas, a doua zi
a încetat, c\ci mintea îi privea sus, spre tainele cere[ti.
*
4) Teodor, cel ce a fost episcop la Rossu, povestea:
– Un b\trân cunoscut de mine a venit odat\ la mine la
lavra Pirghiilor, aproape de Iordan, unde [edeam eu. {i
mi-a zis: frate Teodore, fii bun [i vino cu mine la muntele
Sinai. Eu, neputând s\ calc cuvântul b\trânului, i-am zis:
s\ mergem! Dup\ ce am trecut Iordanul, mi-a zis b\trânul:
frate Teodore, vino s\ punem metanie, ca pân\ la muntele
Sinai nici unul din noi s\ nu m\nânce. R\spuns-am: cu
adev\rat, p\rinte, eu nu pot s\ fac aceasta. Auzind b\trânul, dep\rtându-se pu]in de mine, a pus metanie rugându-se
lui Dumnezeu. Apoi sculându-se, am c\l\torit mai departe
[i pân\ la Sfântul munte Sinai, nimic n-a gustat. Iar acolo,
la Sinai, cum am ajuns, împ\rt\[indu-se cu Sfintele Taine,
a luat [i a mâncat. {i iar\[i de la Sinai ne-am dus la Sfântul
Mina, în Alexandria. Când a sfâr[it b\trânul [i drumul acesta,
postind [i acolo, împ\rt\[indu-se, iar\[i a mâncat. Apoi am
venit înd\r\t la Sfânta Cetate (Ierusalim) [i b\trânul n-a mâncat nimic pe cale. Ci împ\rt\[indu-se asemenea cu Sfintele
Taine, la Sfânta înviere a lui Hristos, Dumnezeul nostru, a
luat [i hran\, în toat\ c\l\toria aceasta, atât de îndelungat\, nu a mâncat b\trânul decât de trei ori, fiindc\ avea
darul lui Dumnezeu, care îl înt\rea.
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Adaus (de la Paladie)
Cum c\ la sfâr[itul vie]ii, mai tare
n\p\desc dracii asupra omului,
pentru care trebuie foarte a lua aminte
1) Un oarecare Evloghie, scolastic alexandrin, fiind r\nit
de dragoste dumnezeiasc\, lep\dându-se de lume [i risipind
cele ale sale, afar\ de pu]ine ce [i-a l\sat spre chiverniseal\ [i neputând lucra, a socotit cum s\ pun\ în rânduial\
cele pentru sine. C\ nici în sobor de p\rin]i nu îndr\znea
s\ intre, nici singur s\ petreac\ nu voia. Deci a[a aflându-se,
a g\sit un bubos, lep\dat în târg care nu avea nici mâini,
nici picioare, decât limba întreag\ [i mil\ a[tepta de la oricine trecea pe lâng\ dânsul. V\zându-l Evloghie, [i umilindu-se la inim\, s-a rugat lui Dumnezeu [i a f\cut f\g\duin]\ Domnului, zicând:
– Doamne, pentru numele T\u iau acest bubos [i îl odihnesc, pân\ la ziua mor]ii lui, ca [i eu printr-însul, s\ m\ mântuiesc. D\ruie[te-mi dar. Doamne, r\bdare de a-i sluji!
Apoi, apropiindu-se de bubos, i-a zis:
– Voie[ti, s\ te iau în casa mea [i s\ te odihnesc?
Zis-a acela:
– M\car de ai vrea, dar eu sunt nevrednic.
{i i-a zis Evloghie:
– M\ duc s\ aduc un m\gar [i te iau acolo.
Deci s-a învoit acela cu mult\ bucurie. {i aducând m\garul, l-a ridicat [i l-a dus la gazda sa. {i îngrijea de dânsul
cu toate cele de trebuin]\, sp\lându-l, ungându-l, purtându-l [i cu osârdie întru toate slujindu-i, cincisprezece ani.
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Apoi a n\p\dit diavolul asupra bubosului [i s\lb\ticindu-l
f\r\ socoteal\ împotriva lui Evloghie, l-a înt\râtat spre oc\ri
[i vorbe rele. Acela a început s\-l oc\rasc\ pe Evloghie,
zicând:
– Mânc\toru-le de st\pân, ai furat bani str\ini [i poate
rob fiind, l-ai pr\dat pe st\pânul t\u [i cu neputin]a mea vrei
s\ t\inuie[ti ca [i cu o facere de bine [i m-ai luat la casa ta ca
prin mine s\ te mântuie[ti.
Iar Evloghie i se ruga, zicând:
– Nu! Nu-mi zice astfel de cuvinte! Spune-mi cu ce te-am
mâhnit [i m\ îndreptez!
Iar el zicea:
– Nu-]i voiesc aceste momeli, du-m\ [i m\ leap\d\ în
târg! Mai bun îmi este mie târgul acela decât odihna ta.
Evloghie zicea:
– M\ rog, odihne[te-te, de orice te mâhne[ti.
Iar el mai vârtos s\lb\ticindu-se de mânie, strigând
zicea:
– Nu doresc s\ fiu cu tine singur! Gloate voiesc!
I-a zis Evloghie:
– Eu î]i aduc acum mul]ime de fra]i.
Iar el nec\jindu-se iar\[i, i-a zis:
– Vai mie, tic\losului! Fa]a ta nu vreau s-o v\d [i nici
s\-mi aduci pe cei asemenea ]ie mânc\tori în zadar!
{i scuturându-se, iar\[i a strigat:
– Nu voiesc, nu voiesc! În târg voiesc! O, sil\! Arunc\-m\
unde m-ai g\sit!
Dac\ ar fi avut mâini, n-ar fi pregetat s\ se spânzure,
sau cu sabie s\ se omoare, într-atâta l-a s\lb\ticit dracul.
Atunci Evloghie, nepricepând ce s\ fac\, luând sfatul pustnicilor cei aproape de dânsul, a hot\rât s\ mearg\ la marele Antonie cu bubosul [i s\-i spun\ pricina [i cum va zice
acela, a[a s\ fac\. Momindu-l [i punându-l în luntre l-a dus
la m\n\stirea ucenicilor marelui Antonie, unde se zicea c\ vine
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Sfântul din munte, uneori, la zece zile, alteori la dou\zeci,
spre folosul celor aduna]i. S-a întâmplat c\ dup\ ce a venit
Evloghie, a doua zi a venit [i marele Antonie, seara târziu,
îmbr\cat cu o hain\ de piele (precum Cronie mi-a povestit,
care atunci era de fa]\).
Binecuvântându-i pe to]i cei ce erau acolo [i [ezând,
întâi pe Evloghie l-a chemat pe nume, cu toate c\ niciodat\
nici nu l-a v\zut, nici despre dânsul n-a auzit ceva. Evloghie,
cu toate c\ de trei ori a fost chemat de marele Antonie pe
nume, n-a r\spuns, socotind c\ altcineva este chemat de
Antonie, cu numele acesta. Iar el iar\[i a zis:
– }ie î]i zic, celui ce ai venit din Alexandria!
Atunci i-a r\spuns Evloghie:
– Ce porunce[ti, rogu-te?
I-a zis lui Antonie:
– De ce ai venit aici?
A r\spuns Evloghie:
– Cel ce ]i-a descoperit numele meu [i toate cele despre
mine ]i-a descoperit.
Zis-a Sfântul:
– {tiu pentru ce ai venit! Dar înaintea tuturor fra]ilor
spune, ca s\ [tie [i ei!
Atunci a spus Evloghie înaintea tuturor, de fa]\ fiind
[i bubosul:
– Omule al lui Dumnezeu, pe acest bubos l-am g\sit în
târg lep\dat [i trecut cu vederea. Fiindu-mi mil\ de dânsul, m-am rugat lui Dumnezeu s\-mi dea r\bdare pentru
dânsul [i m-am f\g\duit lui Hristos Dumnezeu, ca pân\ în
sfâr[it s\-l caut ca pe un bolnav, [i el s\ odihneasc\ prin mine
iar eu s\ m\ mântuiesc printr-însul. A[adar, l-am luat la
casa mea [i iat\, de cincisprezece ani, dup\ putin]a mea, îi
slujesc! {i acum, dup\ atâta vreme, nu [tiu ce r\u a p\timit
de la mine, c\ tare m\ tulbur\. {i am socotit s\-l lep\d, fiindc\
m\ sile[te la aceasta. De aceea am venit la Sfin]ia ta, s\ m\
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sf\tuie[ti ce trebuie s\ fac [i s\ te rogi pentru mine, c\ tare
m\ tulbur\.
Atunci i-a zis Antonie cu glas ap\sat [i aspru:
– Îl lepezi, Evloghie? Dar Cel ce l-a f\cut nu-l leap\d\.
Tu îl lepezi pe el? Ridic\ Dumnezeu pe cel mai bun decât
tine, [i îl adun\.
Iar Evloghie acestea auzind, s-a sfiit [i s-a speriat. Apoi
întorcându-se Sfântul c\tre bubos, a început cu vorba a-l bate
ca [i cu un bici:
– Bubosule, nevrednicule de p\mânt [i de cer, nu încetezi luptându-te cu Dumnezeu [i înt\râtându-l pe frate?
Nu [tii c\ Hristos este Cel ce î]i sluje[te ]ie? Cum îndr\zne[ti asupra lui Hristos unele ca acestea a gr\i? Oare nu
pentru Hristos s-a robit spre slujba ta?
Astfel b\tându-l pe bubos cu cuvinte ustur\toare, l\sându-i, a vorbit cu ceilal]i fra]i cele spre trebuin]a fiec\ruia. Apoi iar\[i luând cuvântul c\tre Evloghie [i c\tre
bubos a zis:
– Duce]i-v\, fiilor, cu pace [i nu v\ desp\r]i]i unul de
altul, ci lep\dând toat\ mâhnirea pe care dracul a b\gat-o
în voi, cu curat\ dragoste întoarce]i-v\ la chilia în care a]i
z\bovit! C\ ispita aceasta v-a venit de la satana. Fiindc\ a
v\zut, c\ amândoi sunte]i spre sfâr[it [i de cununi v\ ve]i
învrednici de la Dumnezeu, el prin tine [i tu prin el. Deci
nu cugeta]i altceva, nu cumva venind îngerul, pe care acum
Dumnezeu vi-l trimite, s\ nu v\ afle împreun\ la un loc [i
s\ v\ lipsi]i de cununi.
Gr\bindu-se b\rba]ii, s-au întors la locul lor cu des\vâr[it\ dragoste. Peste trei zile s-a s\vâr[it fericitul Evloghie, [i dup\ alte treizeci [i [apte, s-a dus c\tre Domnul [i
cel la trup bubos, iar la suflet s\n\tos.
Deci Cronic, z\bovind la locurile Tebaidei, s-a pogorât
dup\ patruzeci de zile la m\n\stirile Alexandriei [i s-a întâmplat
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în aceea[i zi a i se face de c\tre fra]i, lui Evloghie, pomenirea cea de patruzeci de zile, iar bubosului cea de trei zile.
Aflând Cronic s-a însp\imântat. {i a povestit p\rin]ilor, ceea
ce mai înainte a zis pentru ei Antonie. C\ acesta a fost atunci
t\lmaci cuvintelor [i celor ce a spus Evloghie c\tre Antonie, gr\ind eline[te [i celor ce a r\spuns Antonie c\tre
Evlaghie [i c\tre bubosul, vorbind în limba egiptean\, în care
tuturor le vorbea cuviosul, ne[tiind alt\ limb\.

ADAUS
1) În lavra numit\ a lui Eptastomu, [i care era departe
de lavra Cuviosului Sava, cam de [apte stadii, era un sihastru minunat, cu numele Ioan [i avea [i un ucenic care
r\bdând r\ut\]ile ce i se f\ceau de c\tre per[i în Sfânta Cetate a lui Dumnezeu, îl ruga pe b\trânul s\-i spun\, dac\ va
fi luat\ cetatea de c\tre vr\jma[i. Iar el întâi se lep\da, zicând:
– De unde s\ [tiu eu despre aceasta, fiind om p\c\tos?
Dar de vreme ce tân\rul sta [i se ruga, vrând s\ [tie, ia zis b\trânul l\crimând:
– Fiindc\ te v\d, o fiule, c\ voie[ti mult s\ [tii despre
aceasta, î]i voi spune câte mi-a ar\tat Dumnezeu. Mai-nainte
de aceste cinci zile, m\ gândeam la aceasta [i rugându-m\
m-am v\zut r\pit înaintea Sfântului loc al Golgotei [i tot norodul împreun\ cu clerul striga: Doamne miluie[te! C\utând eu, L-am v\zut pe Domnul nostru Iisus Hristos pironit pe Cruce [i pe Prea Sfânta N\sc\toare de Dumnezeu,
St\pâna lumii, rugându-se pentru norod. Iar El se întorcea
de la norod, zicând: nu-i voi asculta, c\ci Mi-au spurcat
Jertfelnicul! Deci, a[a strigând noi cu suspine: Doamne miluie[te!, am venit la biserica Sfântului Constantin. Eu ducându-m\ s\ m\ închin la locul în care s-au aflat cinstitele
lemne ale Cinstitei [i de via]\ f\c\toarei Cruci, am v\zut c\
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ie[ea din locul acela noroi [i curgea în biseric\, iar doi oameni încuviin]a]i st\teau acolo. Acestora le-am zis: nu v\
teme]i de Dumnezeu, c\ nu putem nici s\ ne rug\m din
pricina noroiului? De unde este aici atâta putoare? {i ei a
r\spuns: din f\r\delegile clericilor locului acestuia. Atunci
am zis c\tre dân[ii: nu pute]i cur\]i noroiul, ca s\ fim
slobozi s\ ne rug\m? Au r\spuns: crede, frate, c\ nu se vor
cur\]i cele de aici în alt chip, decât prin foc.
Acestea zicând, b\trânul a l\crimat. {i i-a zis iar\[i
ucenicului:
– Î]i spun, fiule: s-a hot\rât s\ mi se taie capul [i mult
m-am rugat s\ fiu iertat [i mi s-a descoperit c\ este hot\râre [i trebuie negre[it s\ se îndeplineasc\.
Pe când înc\ vorbea b\trânul acestea, au venit barbarii
asupra lui [i ucenicul speriindu-se a fugit, iar b\trânul prins
fiind i s-a t\iat capul. Dup\ ce s-au dus barbarii, întorcându-se ucenicul [i aflându-l pe b\trân mort, a plâns cu amar
[i luându-l, l-a îngropat împreun\ cu p\rin]ii.
*
2) Erau doi fra]i mireni în Constantinopol, foarte evlavio[i [i care posteau mult. Deci unul venind la Rait, s-a
lep\dat de toate [i s-a f\cut monah. Dup\ câtva timp a
venit [i fratele lui cel mirean, în Rait, ca s\-l vad\. {i
z\bovind la dânsul, l-a v\zut pe fratele s\u monahul, mâncând la al nou\lea ceas. {i smintindu-se i-a zis:
– Când erai mirean, nu mâncai înainte de a apune
soarele.
Atunci i-a zis lui monahul:
– Cu adev\rat, frate, când eram în lume, m\ hr\neam
din urechile mele, c\ci slava de[art\ [i lauda oamenilor mult
m\ hr\neau [i-mi u[urau osteneala nevoin]ei.
*
3) Zis-a unul din fra]ii sfin]i:
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– Când ne rug\m c\tre Domnul, zicând: „nu ne duce
pe noi în ispit\”, nu zicem ca s\ nu ne ispitim, c\ci acest lucru este cu neputin]\, ci ca s\ nu fim înghi]i]i de ispit\,
f\când ceva nepl\cut lui Dumnezeu, c\ci aceasta este a nu
intra în ispit\. Sfin]ii mucenici ispitindu-se prin chinuri [i
nebiruindu-se, nu au intrat în ispit\. Dup\ cum nici cel ce
se lupt\ cu vreo fiar\ pân\ când nu va fi mâncat de ea, nu
cade în ispit\. Dup\ ce va fi mâncat, atunci va intra în
ispit\.

SFÂR{IT
[i lui Dumnezeu slav\!
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