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Capitolul al V-lea

Monahul şi mireanul 
în gândirea Sfântului Petru Damaschinul

Fără îndoială, atunci când Petru îşi scria cărţile era deja
monah şi la fel de neîndoielnic este faptul că scrie în principal
pentru monahi. Petru spune limpede acest lucru în Spre adu-
cere aminte către propriul suflet:

Cel ce s-a învrednicit să se liniştească în întregime şi neîn-
cetat [καταξιωθεὶς ὁλοκλήρως καὶ ἀείποτε σχολάζων] a
ajuns la bunul cel mai înalt. Iar cel ce nu a cunoscut-o măcar
în parte nu ajunge acolo. Dar fericiţi sunt cei ce se liniştesc în
întregime [ὁλοκλήρως σχολάζοντες]1, fie ascultând de vreun
făptuitor sau de unul care se linişteşte după rânduială [ἡσυχά-
ζοντι κατὰ τὸν λόγον], fie liniştindu-se şi ieşind din toate
grijile [ἡσυχίᾳ καὶ ἀμεριμνίᾳ ἐκ πάντον] întru ascultarea de
voia dumnezeiască, cu osârdie şi cu sfatul celor încercaţi
[ἐμπείρων], în orice îndeletnicire cu cuvintele şi cu înţelesurile.
Dar mai ales cei ce vor să ajungă cât mai fără osteneală la ne-
pătimirea şi cunoştinţa duhovnicească trebuie să aibă odihna
cea după Dumnezeu întreagă [ὁλοκλήρου καὶ κατὰ Θεὸ-
νσχολῆς]. Căci El Însuşi a zis prin proorocul: „Opriţi-vă de la
toate şi cunoaşteţi că Eu sunt Dumnezeu” (Ps. 64, 11) (103-104;
29.3-11) [p. 66, uşor modificat].

1  Despre întrebuinţarea lui σχολάζοντες drept caracterizare pentru
monahi, vezi Ioan Scărarul, Scara dumnezeiescului urcuş, Treapta 29; PG 88:
1152B: Σχολάσομεν, ἀδελφοὶ, καὶ γὰρ σχολασταὶ ἀπεγράφημεν.
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Adică, cei care sunt monahi au dobândit „bunul cel mai
înalt” [ἀκροτάτου ἀγαθοῦ] şi sunt „fericiţi”. Petru îşi ex-
primă din nou acest sentiment în Cuvântări după alfabet, scriind:

Iar pe cel ce este prin harul lui Hristos evlavios sau chiar
monah [εὐλαβής, ἢ καὶ Μοναχός], ce-l împiedică să se facă
asemenea aceluia? [tâlharului care a ajuns sfânt] Acela e de-
parte, acesta aproape, şi cea mai mare parte a drumului a
primit-o prin har sau prin fire, sau a moştenit evlavia şi buna
cinstire de la părinţi. Nu este, aşadar, ciudat că sunt tâlhari
şi jefuitori de morminte care se fac sfinţi, în vreme ce sunt mo-
nahi care se osândesc? [...] Dar ce face mai mult monahul, dacă
nu păstrează fecioria şi nu trăieşte în sărăcie? Căci celelalte
porunci sunt datori să le păzească şi ceilalţi toţi, fiind proprii
firii. A iubi pe Dumnezeu şi pe aproapele, a răbda cele ce vin
asupră-i, a se folosi potrivit cu firea de lucruri şi a se opri de la
faptele rele e dator oricine, chiar dacă nu vrea… Deci acestea
toate fiind fireşti le fac şi le vor toţi, ba şi le cer sub pedeapsă.
Dar partea monahului sunt cele mai presus de fire, ca unul ce
e ostaş al lui Hristos. De aceea e dator să guste din pătimirile Lui,
ca să se împărtăşească şi de slava Lui. (228-230; 127.25 – 128. 20)
[p. 199-200]

 Monahului, spune Petru, nu-i sunt de ajuns faptele as-
cetice ale creştinului obişnuit, ci trebuie să se nevoiască cu cele
„mai presus de fire” [ὑπὲρ φύσιν], deşi aceasta nu înseamnă
în mod necesar că el crede că numai monahii şi monahiile pot
ajunge la această treaptă suprafirească a angajării şi matu-
rităţii duhovniceşti. Petru nădăjduieşte că monahii se străduiesc
să depăşească nivelul de sfinţenie firesc, ajungând la unul
mai înalt, fiindcă chiar şi tâlharii pot deveni sfinţi. Fără în-
doială, învăţăturile lui Petru dezvăluie faptul că ele sunt vala-
bile şi pentru cititorii nemonahi, deşi sunt întru totul cu putinţă
de îndeplinit de monahi. Aceste idei dezvăluie o înţelegere
despre viaţa duhovnicească ce depăşeşte zidurile mănăstirii2. 

2  Vezi ODB, s.v. „Damaskenos, Peter”, de A.P. Kazhdan, p. 580: „El
susţine că drumul mântuirii este deschis mirenilor”.
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Aşa cum s-a arătat deja în Capitolele III şi IV ale acestei
cărţi, programul duhovnicesc al lui Petru era în mod limpede
adresat tuturor oamenilor – atât monahi, cât şi nemonahi3.
Kallistos Ware afirmă următoarele: „Deşi scrie pentru monahi,
el insistă pe ideea că mântuirea şi cunoaşterea duhovnicească
pot fi atinse de orice om; rugăciunea neîncetată este cu pu-
tinţă în toate situaţiile fără excepţie”4. Această deschidere faţă
de nemonahi poate fi văzută în introducerea din Spre aducere
aminte către propriul suflet, unde Petru scrie: „De va putea…
nu se va afla în toată zidirea lucru sau îndeletnicire, sau loc
să-l poată împiedica să se facă aşa cum a voit Dumnezeu la
început să fie… fie în bogăţie, fie în sărăcie, fie în feciorie,
fie în căsătorie, fie la conducere şi întru libertate, fie întru su-
punere şi robie, şi, simplu vorbind, în orice vreme, loc şi lucru”
(76; 7.21-27) [p. 34]. De asemenea, „căsătoria este după fire”
(83; 12.31)5 şi „orice om, dacă vrea să se mântuiască, nimeni
nu-l poate împiedica, nici vremea, nici locul, nici îndeletni-
cirea” (83; 13.2-5) [p. 42]. În alt loc din Spre aducere aminte…,
Petru scrie: „Toţi suntem datori, ca creştini, să păzim poruncile”
(195; 100.7-8) [p. 163]. Din nou, deşi monahii sunt mai pregă-
tiţi să sporească în Duhul, Petru credea că nu sunt anumite

3  Aşa cum se va vedea în acest capitol, în evul bizantin mijlociu Petru
nu era o voce unică în această privinţă. La începutul evului bizantin,
Maxim Mărturisitorul, la rândul său, a formulat o spiritualitate care
era valabilă şi pentru creştinii mireni. În cuvintele lui Andrew Louth:
„Teologia ascetică a lui Maxim este valabilă, în principiu, pentru toţi
creştinii. Deşi majoritatea scrierilor care au dezvoltat această teologie as-
cetică în lumea bizantină erau adresate monahilor şi erau scrise de monahi
(iar Maxim însuşi era monah), subiectul discuţiei este o realitate din viaţa
oricărui creştin care se străduieşte să fie credincios făgăduinţelor de la Botez”.
Andrew Louth, „Introduction” din cartea sa Maximus the Confessor (Londra;
New York, 1996), pp. 3-70, la p. 35.

4  Phil., 3:72.
5  Pentru Petru, căsătoria este după fire fiindcă aparţine tărâmului ma-

teriei şi este dăruită omului de Dumnezeu. Nu este ceva creat de om, ci mai
degrabă un dar al lui Dumnezeu către om.
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aspecte ale vieţii duhovniceşti care să nu poată fi la înde-
mâna creştinilor mireni. În această privinţă, Petru ar fi fost
sprijinit de mulţi autori creştini anteriori, în special de Sfântul
Ioan Gură de Aur:

Ai putea însă să-mi obiectezi: „Nu-i acelaşi lucru când pă-
cătuieşte un laic ca atunci când păcătuieşte un monah, care
şi-a afierosit viaţa lui Dumnezeu. Nu cad amândoi de la aceeaşi
înălţime, şi de aceea nici rănile lor nu sunt la fel”. Te înşeli
amarnic, iubitule, şi greşeşti dacă socoteşti că laicului i se cere
îndeplinirea unor porunci, iar monahului, a altora. Deosebirea
dintre un laic şi un monah stă numai în aceea că unul este
căsătorit, şi celălalt e necăsătorit. Pentru toate celelalte porunci
vor da socoteală la fel amândoi. Cel care se mânie pe fratele său,
fie că e laic, fie că e monah, săvârşeşte acelaşi păcat înaintea
lui Dumnezeu. Cel care se uită la o femeie spre a o pofti, dacă
o face laicul sau monahul, la fel este pedepsit pentru desfrâ-
nare... Scripturile nu cunosc deosebirile dintre oameni, Scripturile
vor ca toţi oamenii să trăiască aşa cum trăiesc monahii, chiar
dacă se întâmplă să fie căsătoriţi6.

Desigur, Ioan Gură de Aur nu spune că monahismul
nu este important. Mai degrabă, el înalţă instituţia căsătoriei
comparând-o ca importanţă cu monahismul. În textul citat,
Ioan Gură de Aur scrie celor care se opun vieţii monahale, spu-
nând că atât monahii, cât şi mirenii pot să ducă o viaţă sfinţită.
De asemenea, aşa cum Peter Brown ne aminteşte, Ioan „se
temea… că admiraţia excesivă pentru vieţuirea monahală
le-ar putea oferi cetăţenilor creştini ai oraşului un alibi pentru

6  Ioan Gură de Aur, Adversus oppugnatores vitae monasticae 3. 14 [Sfântul
Ioan Gură de Aur, Apologia vieţii monahale, traducere şi note de de Pr. prof.
Dumitru Fecioru în Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre feciorie, Apologia
vieţii monahale, Despre creşterea copiilor, EIBMBOR, Bucureşti, 2001, pp.
290-292]; text grec în PG 47: 372-373, şi Sancti Joannis Chrysostomi Opera
selecta, ed. Friedrich Dübner (Paris, 1861), I: 59. Textul este, de asemenea,
citat în Iréné Hausherr, Direction spirituelle en orient autrefois (Roma, 1955).
Vezi, de asemenea, J.N.D. Kelly, Golden Mouth: The Story of John Chrysostom –
Ascetic, Preacher, Bishop (Grand Rapids, MI, 1995), pp. 34-35.
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părăsirea propriei lor strădanii pentru a dobândi desăvârşirea
evanghelică”7. În alt loc, Ioan spune: 

Fericirile propovăduite de Hristos nu au fost adresate doar
celor singuratici, de vreme ce în acest caz întreaga lumear fi
pierit şi ar trebui să-L învinuim pe Dumnezeu de cruzime.
Iar dacă aceste fericiri au fost adresate doar celor singuratici,
iar cel ce trăieşte în lume nu le poate împlini, dar El totuşi a
îngăduit căsătoria, atunci i-a nimicit pe toţi oamenii. Fiindcă
dacă nu ar fi cu putinţă ca în căsătorie să se săvârşească cele
ale singuraticilor, toate sunt în zadar, iar lucrările virtuţii sunt
rezervate unei elite8. 

Din nou Ioan Gură de Aur face o comparaţie între mo-
nahi şi cei care sunt căsătoriţi, insistând pe ideea că ambele
instituţii duc la vieţuirea evlavioasă, atât timp cât cele două
nu sunt confundate9. Comentaând versetul de la Matei 2, 4-5,
el scrie:

„Şi ce ne porunceşti să facem? Să ne ducem în munţi şi să ne
facem călugări?” De aceea suspin, că socoţi că numai călugă-
rilor li se potriveşte buna-cuviinţă şi cuminţenia, deşi Hristos
a dat legile Sale pentru toţi oamenii. Când a spus „cel care se
uită la o femeie spre a o pofti” n-a spus aceste cuvinte numai

7  Peter Brown, The Body and Society: Men, Women and Sexual Renun-
ciation in Early Christianity (New York, 1988), p. 311. Vezi, de asemenea,
Jean-Marie Leroux, „Saint Jean Chrysostome et le monachisme”, în Charles
Kannengiesser (ed.), Jean Chrysostome et Augustin: Actes du colloque de
Chantilly, 22-24 septembre 1974 (Paris, 1975), pp. 125-144.

8  Ioan Gură de Aur, Omilia 7 la Evrei 11, NPNF, Philip Schaff (ed.)
(1886-1889, retip. Peabody, MA, 2004), 14: 402.

9  Ioan Gură de Aur s-a opus cu fermitate practicii „căsătoriei spirituale”
în care, într-un anumit sens, instituţiile monahismului şi a căsătoriei erau
combinate într-o singură practică ascetică. Vezi Greg Peters, „Spiritual
Marriage in Early Christianity: I Corinthians 7: 25-38 in Modern Exegesis
and the Earliest Church”, Trinity Journal, n.s., 23 (Fall, 2002): 211-224; şi
Elizabeth Clark, Jerome, Chrysostom, and Friends: Essays and Translations
(New York, 1979).
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călugărului, ci şi omului însurat. Că muntele acela, Muntele
Fericirilor, era atunci plin de oameni însuraţi10.

În sfârşit, aşa cum curăţenia nu este rezervată doar
monahilor, ci este cerută şi celor căsătoriţi, tot astfel citirea
Scripturii:

Dar ce scuză găsiţi că nu ştiţi un text din Scriptură? „Nu-s
călugăr!”, mi se răspunde. „Am femeie şi copii şi trebuie să mă
îngrijesc de casa mea!” Ei bine, scuza asta vă va pierde, că so-
cotiţi că numai călugărilor li se cuvine să citească dumneze-
ieştile Scripturi, când de fapt voi aveţi cu mult mai multă
nevoie de ele decât călugării, pentru că voi trăiţi în lume, voi
vă răniţi în fiecare zi; şi de aceea voi aveţi mai cu seamă ne-
voie de leacul Sfintelor Scripturi11.

Este limpede că pentru Ioan Gură de Aur, în ceea ce pri-
veşte viaţa duhovnicească, nu existau seturi diferite de expec-
tanţă. Mai degrabă, atât monahilor, cât şi creştinilor căsătoriţi
le cerea să se nevoiască pentru a se sfinţi. În cele din urmă,
Ioan Gură de Aur nu era de părere că există o atât de mare deo-
sebire între muntele unui pustnic şi casa unei femei căsătorite.

Cercetătorii sunt de acord asupra faptului că legăturile
dintre monahii bizantini şi lumea laicilor erau „deseori apro-
piate şi frecvente”12. De fapt, cei mai solicitaţi erau monahii
care aveau rolul de povăţuitor duhovnicesc pentru mireni
(aceasta fiindcă se considera că ambele categorii aveau nevoie
de călăuzire duhovnicească)13. Aşa cum spune Morris, „central

10  Ioan Gură de Aur, In Matt. 7, 8; NPNF, 10: 13 [Sfântul Ioan Gură
de Aur, Omilii la Matei, traducere şi note de pr. Dumitru Fecioru,
EIBMBOR, Bucureşti, 1994, p. 99].

11  Ibidem, 2, 10; ibidem, 10, 13 [ibidem, p. 35].
12  Rosemary Morris, Monks and Laymen in Byzantium, 843-1118 (Cam-

bridge, 1995), p. 90.
13  Despre povăţuirea duhovnicească în Răsăritul creştin în general,

vezi Kallistos Ware, „The Spiritual Father in Orthodox Christianity”,
Cross Currents (1974), pp. 296-313.
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în relaţia dintre monahi şi mireni este rolul monahului de po-
văţuitor duhovnicesc”14. În alt loc, ea face o observaţie ase-
mănătoare: „Precum viaţa monahală în sine, paternitatea
duhovnicească nu era izolată de societatea seculară fiind,
pe drept cuvânt, strâns împletită cu aceasta”15. Poate că cei mai
mari susţinători ai acestei concepţii potrivit căreia mirenii
ar trebui să aibă povăţuitori duhovniceşti au fost Simeon
(Evlabes) Studitul16 şi fiul său duhovnicesc Simeon Noul
Teolog17. Conform lui H.J.M. Turner, „[Simeon] Studitul
avea numeroşi ucenici [mireni] care locuiau în oraş şi care-l
vizitau din când în când”18. Simeon Noul Teolog confirmă
aceasta atunci când scrie că „într-o zi... am mers în oraşul
în care el [Simeon Studitul] locuia, pentru a-i putea cerceta pe
fiii săi duhovniceşti. Am petrecut o zi întreagă în mijlocul
lor, fiindcă erau mulţi cei pe care-i ajuta doar prin prezenţa sa”19.

14  Morris, op. cit., p. 90.
15  Ibidem, p. 93. Discuţia următoare este îndatorată lucrării lui Morris.
16  În privinţa lui Simeon Noul Teolog, The Epistles of St. Symeon the New

Theologian, ed. şi trad. H.J.M. Turner (Oxford, 2009); şi Syméon le Nouveau
Théologien, Catéchèses 1-5, ed. Basil Krivochéine (Paris, 1963), pp. 313-315,
n. 4. Pentru singura scriere a lui Simeon Studitul care a ajuns până la noi,
vezi Simeon Studitul, Discurs ascetic, vezi Simeon Studitul, Discours
ascétique, ed. Hilarion Alfeyev (Paris, 2001), pp. 72-130.

17  Despre Simeon Noul Teolog vezi The Epistles of St. Symeon the New
Theologian, ed. şi trad. H.J.M. Turner (Oxford, 2009); şi Karl Holl, Enthu-
siasmus und Bussgewalt beim griechischen Monchtum: Eine Studie zu Symeon
dem Neuen Theologen (Leipzig, 1898). Despre relaţia dintre Bătrânul Simeon
şi ucenicul său mai tânăr şi despre concepţia lui Simeon Noul Teolog
despre îndrumarea şi paternitatea duhovnicească, vezi H.J.M. Turner,
St. Symeon the New Theologian and Spiritual Fatherhood (Leiden, 1990);
Hilda Graef, „The Spiritual Director in the Thought of Symeon the New
Theologian”, în Kyriakon: Festschrift Johannes Quasten, Patrick Granfield
şi Josef A. Jungmann (ed.) (Münster, 1970), 2: pp. 608-614; şi Basil Krivo-
chéine, In the Light of Christ: St. Symeon the New Theologian – Life, Spirituality,
Doctrine, trad. Anthony P. Gythiel (Crestwood, NY, 1986), pp. 91-101.

18  Turner, St. Symeon…, p. 24.
19 Simeon Noul Teolog, Cateheze 26, 1; Symeon the New Theologian:

The Discourses, trad. Carmino J. de Catanzaro (New York, 1980), p. 199.
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Este posibil ca Simeon Noul Teolog să fi preluat povăţuirea
duhovnicească a acestor mireni după moartea Bătrânului
Simeon20. Este posibil ca motivul pentru aceasta să fi fost con-
cepţia sa fermă că fiecare creştin are un povăţuitor duhov-
nicesc21. De exemplu,

Cel care a dispreţuit toate cele văzute şi însuşi sufletul său
[Lc. 14, 26], ca să poată arăta pocăinţă adevărată după po-
runca Domnului [Mt. 4, 17] şi să înceapă lucrul acesta, nu so-
coteşte că a învăţat acest lucru de la sine însuşi, ci venind la
un meşteşugar şi la un bărbat priceput în aceasta, şi supunân-
du-se acestuia cu frică şi cutremur mare şi cu atenţie încor-
dată, află de la el şi e învăţat lucrarea duhovnicească a făp-
tuirilor virtuoase şi ce trebuie să facă atunci când se căieşte22.

Asemănător: „Frate, cheamă cu stăruinţă pe Dumnezeu,
ca să-ţi arate un om care să te poată păstori în chip frumos,
pe care trebuie să-l asculţi ca pe Însuşi Dumnezeu, şi să să-
vârşeşti fără îndoială cele spuse ţie de către el, chiar dacă cele
făptuite ţi se par a fi potrivnice şi vătămătoare”23. El scrie,

19 Textul grec se găseşte în Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, vol. 2,
Basil Krivochéine şi Joseph Paramelle (ed.) (Paris, 1964). Aşa cum de Ca-
tanzaro observă, cei doi Simeoni ar fi înaintat către centrul Constantino-
polului, de vreme ce Mănăstirea Studion se afla la periferia de vest a oraşului.
Vezi Symeon the New Theologian: The Discourses, p. 199, n. 3.

20  Când Simeon a fost trimis în exil în 1009, el s-a stabilit într-un pa-
raclis părăsit care era proprietatea fiului său duhovnicesc Hristofor Fagura,
un mirean de rang înalt. Alţi mireni, fii duhovniceşti ai lui Simeon, şi-au
exercitat influenţa pe lângă patriarhul Constantinopolului în favoarea
sfântului surghiunit. Vezi Scrisorile 5 şi 8 şi Nichita Stethatos, Viaţa Sfân-
tului nostru părinte Simeon Noul Teolog 54. 6, 100.2 şi 102.1-13. Textul grec
al Vieţii se găseşte în Iréné Hausherr (ed.), Un grand mystique byzantin: Vie de
Syméon le Nouveau Théologien (949-1022) par Nicetas Stethatos (Roma, 1928).

21  Vezi Turner, op. cit., pp. 70-73.
22  Simeon Noul Teolog, Cateheza 14, 1 [Simeon Noul Teolog, Cateheze,

Scrieri II, studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Editura
Deisis, Sibiu, 2003, p. 176]; Discursuri, 186.

23  Simeon Noul Teolog, Cateheze 20.2 [ibidem, p. 223]; Discursuri p. 232.

Textul grec se găseşte în Syméon le Nouveau Théologien, Catéchèses, vol. 2,
Basil Krivochéine şi Joseph Paramelle (ed.) (Paris, 1964). Aşa cum de Ca-
tanzaro observă, cei doi Simeoni ar fi înaintat către centrul Constantino-
polului, de vreme ce Mănăstirea Studion se afla la periferia de vest a oraşului.
Vezi Symeon the New Theologian: The Discourses, p. 199, n. 3.
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de asemenea, că „fără un părinte duhovnicesc, o călăuză şi
un învăţător, e cu neputinţă ca omul să păzească poruncile
lui Dumnezeu şi să vieţuiască virtuos şi să nu fie prins de
cursele diavolului”24. Basil Krivocheine a susţinut că „princi-
palele preocupări morale şi spirituale ale lui Simeon, în ciuda
«izolaţionismului» său specific monahal şi a lepădării sale
radicale de lume, nu erau restrânse la aspecte ce ţineau de
viaţa monahală, ci priveau şi viaţa mirenilor şi a societăţii
în general”25. Fiindcă aşa cum s-a observat: „Îndrumarea
duhovnicească în Răsărit a fost întotdeauna mai personală şi
mai puţin instituţională”. Adică, „în Răsărit, creştinul îşi căuta
un Bătrân (geron, în greacă, sau abba, în limba coptă). Într-adevăr,
de-a lungul secolelor, principalul rol social al celor mai im-
portante centre monahale din Răsărit a fost să ofere [lumii]
îndrumători duhovniceşti”26. În istoria creştinismului tim-
puriu, această căutare de povăţuitori duhovniceşti nu era
limitată doar la monahi. În contextul monahal sirian de la în-
ceput, aşa cum a remarcat Arthur Vööbus,

după ce observau că Biserica oficială nu le putea oferi ceea
ce ei aveau nevoie, oamenii veneau cu nevoile lor spirituale la
colibele anahoreţilor şi la mănăstirile monahilor şi ale monahiilor

24  Simeon Noul Teolog, Scrisoarea 3 [traducere de diac. Ioan I. Ică jr.
în Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole, Scrieri III, Editura Deisis,
Sibiu, 2001, p. 335]/The Epistles of St. Symeon the New Theologian, pp. 114-115.
O traducere în limba engleză este, de asemenea, disponibilă în Krivoché-
ine, In the Light of Christ, p. 96. Traducerea lui Krivochéine are la bază
textul needitat a trei scrisori ale lui Simeon din manuscrisul Paris, Biblio-
theque Nationale, Coislin gr. 292, fol. 262v-273v. Acestea sunt scriso-
rile 2-4. Traducerea lui Turner are la bază ediţia greacă încă nepu-
blicată, îngrijită de Joseph Paramelle. Pentru o discuţie despre scrierile
lui Simeon, vezi Basil Krivochéine, „The Writings of St. Symeon the New
Theologian”, Orientalia Christiana Periodica 20 (1954), pp. 298-328.

25  Krivochéine , In the Light of Christ, p. 154.
26  Varsanufie şi Ioan, Scrisori din pustie/Letters from the Desert: A Selection

of Questions and Responses, traducere şi introducere de John Chryssavgis
(Crestwood, NY, 2003), pp. 13-14. 
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punând într-o relaţie de dependenţă pacea inimii lor cu bine-
cuvântările şi rugăciunile de mijlocire pe care le primeau în
aceste locuri. Aici îşi aşterneau problemele vieţii lăuntrice şi
gândurile lor neliniştite înaintea unor oameni despre care ei
credeau că ştiau toate tainele inimii şi ale minţii27.

De fapt, doi dintre cei mai mari povăţuitori din Biserica
primară, monahii palestinieni Varsanufie şi Ioan, erau adesea
abordaţi de mireni28. Această comunicare frecventă este do-
vada că zidul care separa mănăstirea de lumea din afară nu
era în mod necesar nici înalt, nici foarte gros; „mai degrabă,
poveţele lui Varsanufie şi Ioan către creştinii mireni dezvăluie
modalităţile numeroase prin care mănăstirea era strâns legată
de oamenii din afara mănăstirii”29. În miezul acestei practici
era dorinţa de a afla încredinţare în privinţa mântuirii, „fiindcă
întrebarea «Cum mă voi mântui?» se află la rădăcina rela-
ţiei atât a monahilor, cât şi a mirenilor cu povăţuitorii lor
duhovniceşti”30. Petru a adoptat această practică şi pare să fi
dus-o la un nivel superior, arătând că mijloacele pentru do-
bândirea mântuirii sunt aceleaşi – şi pentru monahi, şi pen-
tru mireni. Iréné Hausherr crede că „dacă există vreo deo-
sebire între îndrumarea duhovnicească a monahilor şi cea
oferită creştinilor din lume aceasta nu se găseşte în doctrina
sau în ţelul vieţii, ci în mijloacele folosite pentru a ajunge la
mântuire”31. Pentru Petru, mijloacele necesare mântuirii sunt

27  Arthur Vööbus, History of Asceticism in the Syrian Orient, A Contri-
bution to the History of Culture in the Near East, vol. 2: Early Monasticism
in Mesopotamia and Syria (Louvain, 1960), p. 318.

28  Aproximativ două sute din scrisorile lui Varsanufie şi Ioan care
au supravieţuit până în zilele noastre sunt adresate unor ne-monahi,
unor mireni. Vezi Jennifer L. Hevelone-Harper, Disciples of the Desert:
Monks, Laity, and Spiritual Authority in Sixth-Century Gaza (Baltimore;
Londra, 2005), p. 79.

29  Ibidem, p. 80.
30  Morris, Monks and Laymen in Byzantium, p. 96.
31  Hausherr, Spiritual Direction in the Early Christian East, p. 308.
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aceleaşi şi pentru cei ce trăiesc în mănăstire, şi pentru cei ce
trăiesc în lume. El pare să împărtăşească aceeaşi concepţie
cu Simeon Noul Teolog care a scris:

Mulţi au fericit viaţa eremitică, alţii viaţa împreună sau
chinovială, iar alţii conducerea poporului, povăţuirea şi învă-
ţarea lui, ridicarea de biserici, toate lucruri din care feluriţi
oameni se hrănesc trupeşte şi sufleteşte. Eu însă n-aş vrea să-mi
exprim preferinţa pentru nici una dintre acestea înaintea alteia,
nici pe una să o laud, iar despre alta să spun că e vrednică de
blam, ci doar că în toate, în toate lucrurile şi făptuirile, prea-
fericită este viaţa pentru Dumnezeu şi potrivit lui Dumnezeu32.

În alt loc, Simeon scrie că Dumnezeu doreşte ca atât mo-
nahii, cât şi mirenii să devină după chipul Fiului Său33. Scri-
sorile lui Simeon dovedesc credinţa sa despre identitatea
de mijloace pentru mântuire a monahilor şi a mirenilor. Turner
spune că Scrisoarea 2 „este o scrisoare de povăţuire, adre-
sată unuia dintre fii duhovniceşti ai lui Simeon care trăia în
lume”. Dovada lui Turner în acest sens este faptul că Simeon
este nevoit să dea îndrumări destinatarului despre cum să
postească, ceva ce nu ar fi fost necesar dacă acesta din urmă
ar fi fost monah, fiindcă acest lucru „ar fi fost stabilit pentru
el în typikon-ul [mănăstirii]”34. Faptul că Simeon foloseşte exem-
plul lui David, regele Israelului, ca pildă de om cu o „cuvenită
aşezare sufletească” poate fi, de asemenea, dovadă că scrisoarea

32  Simeon Noul Teolog, Capete practice şi teologice 3. 65 [traducere de
diac. Ioan I. Ică jr., în Simeon Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole... ,
p. 413]; în Symeon the New Theologian: The Practical and Theological Chap-
ters and the Three Theological Discourses, trad. Paul McGuckin (Kalamazoo,
1982), p. 91. Citat, de asemenea, în Krivochéine, In the Light of Christ, p. 149.
Text grec în Syméon le Nouveau Théologien: Chapitres théologiques, gnostiques
et practiques, Jean Darrouzès (ed.) (Paris, 1957).

33  Simeon Noul Teolog, Discursuri etice 2. Text grec în Syméon le Nouveau
Théologien: Traités théologiques et éthiques, ed. Jean Darrouzès (Paris, 1966).

34  Turner, „Introducere” la The Epistles of St. Symeon the New Theologian,
pp. 17-18.
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era iniţial destinată unui mirean, cu atât mai mult cu cât Simeon
spune că David a ajuns la această stare „deşi se găsea cu totul
în lume” şi „deşi era împărat şi avea grijă de atâta popor,
de femei şi copii, de casă şi de împărăţie”35. Scrisoarea are ca
temă pocăinţa, cum trebuie omul să se pocăiască şi cum să se
comporte după săvârşirea canonului de pocăinţă. Cu toate
că pocăinţa pentru monahi ar implica o anumită formă de
asceză36, Simeon nu o recomandă destinatarului său mirean.
Simeon afirmă că acei oameni despre care citim în Biblie că
s-au pocăit nu au făcut aceasta neapărat prin postire, prive-
ghere, „culcare pe jos”, îmbrăţişarea unei vieţi în sărăcie sau
printr-o altă formă de lucrare ascetică. De pildă, Apostolul
Petru – la care putem adăuga vameşul, tâlharul, desfrânata
şi fiul rătăcitor – a dobândit iertare fiindcă „s-a învinuit şi
s-a osândit pe sine însuşi şi a plâns din suflet”37. Mai mult,
Turner merge până într-acolo încât sugerează că scrisoarea
ar putea fi un exemplu de scrisoare pe care Simeon obiş-
nuia să o trimită mirenilor pe care-i povăţuia, folosind un
model standard, dar adaptând conţinuturile la nevoile fiecărei
persoane38. O dovadă în plus în favoarea acestei concepţii
este faptul că, în epistolă, Simeon vorbeşte despre „cele ce
trebuie să le faci şi să le păzeşti”39, care constituie un fel de
typikon ne-monahal: 

35  Scrisoarea 2.15-17, 26-28 [traducere de diac. Ioan I. Ică jr., în Simeon
Noul Teolog, Imne, Epistole şi Capitole... , pp. 318-319].

36  Samuel Robinson, „Asceticism: Christian Perspectives”, în Ency-
clopedia of Monasticism, vol. I: A-L, ed. William M. Johnston (Chicago;
Londra, 2000), p. 92: „În Cuvintele Părinţilor (Apophtegmata Patrum) [Patericul],
se găsesc mii de povestiri şi de ziceri ale monahilor din secolul al IV-lea,
cuprinzând o largă varietate de îndrumări şi de practici ascetice. Două
principale caracteristici ies în evidenţă. În primul rând, asceza este strâns
legată de pocăinţă. Practica ascetică este văzută ca un indiciu al remuş-
cării, drumul care îl face pe om capabil să stea înaintea lui Dumnezeu,
să ceară iertare pentru păcatele sale şi să o primească”.

37  Simeon Noul Teolog, Epistola 2.38-39 [p. 319].
38  Turner, The Epistles… , 18.
39  Epistola 2, 2.84-85.
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Când se săvârşeşte Dumnezeiasca Liturghie şi preotul sau
diaconul spune: „Cei chemaţi ieşiţi!”, trebuie să ieşi afară din
biserică şi să stai în pridvor şi să nu vorbeşti cu nimeni în vre-
mea aceea, ci să-ţi aduci aminte de păcatele tale şi să plângi.
Apoi după ce se încheie Dumnezeiasca Liturghie, iarăşi să intri
în biserică, şi când vine seara, după Pavecerniţă, să mergi în
acelaşi loc şi să spui „Sfinte Dumnezeule” şi Psalmul 50: „Milu-
ieşte-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta!” şi „Doamne,
miluieşte!” de cincizeci de ori, şi „Doamne, iartă-mă pe mine,
păcătosul!” tot de cincizeci de ori, după care să spui Psalmul 6:
„Doamne, nu cu mânia Ta să mă mistui pe mine, nici cu urgia
Ta să mă cerţi!” şi „Doamne, câte am păcătuit cu lucrul, cu
cuvântul şi cu gândul, iartă-mă!”, pe care să o spui de cinci-
zeci de ori şi să faci douăzeci şi cinci de metanii; miercurea şi
vinerea să te abţii de la carne, brânză, ouă, peşte, vin şi lapte
după canonul Sfinţilor Apostoli40.

În timpul Posturilor Sfinţilor Apostoli, al Maicii Dom-
nului, al Naşterii Domnului şi al Paştelui postul trebuie înăs-
prit, mai ales în cazul ultimelor două, când trebuie „să-ţi
chinui trupul pe cât e cu putinţă, precum e potrivit unor
creştini care vor să se mântuiască”41. Apoi Simeon îl sfătuieşte
pe acel mirean să nu se împărtăşească cu Sângele şi Trupul
Domnului „până ce vei dobândi socotinţă tare ca să nu mai
laşi vreodată faptele bune şi virtuţile şi nu vei urî păcatul în
chip desăvârşit”42. Aceste fapte şi lucrări ascetice sunt menite
a-l ajuta pe ucenicul său mirean să dobândească mântuirea43.

40  Ibidem, 2.84-2.92-98 [pp. 320-321]. A se compara cu îndrumările lui
Petru despre cum trebuie citiţi Psalmii: „Începe psalmii, la antifon zicând
«Sfinte Dumnezeule» şi închizându-şi mintea în cele spuse. Iar la sfârşitul
celor patruzeci de «Doamne, miluieşte» ale fiecărui antifon, făcând ru-
găciunea, zice în sine, închinându-se: «Greşit-am, Doamne, iartă-mă»,
o dată. Apoi sculându-se şi întinzând mâinile, zice, «Doamne, curăţeşte-mă
pe mine, păcătosul», o dată. Iar după ce s-a rugat astfel, trebuie să zică a doua
rugăciune, «Veniţi să ne închinăm», de trei ori, şi celălalt antifon la fel”
(Spre aducere aminte către propriul suflet 118-119; 41. 25-32) [pp. 82-83].

41  Ibidem, 2.99-110 [p. 321]
42  Ibidem, 2.114-117 [p. 321].
43  Vezi ibidem, 2. 108-109; şi ibidem, 2.121-125.


