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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 se-

menii 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 Dumne-
zeu cu puterea poate [i Maica Domnului cu rug\ciunea. Con-
sider 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 Mol-
dovei [i Bucovinei a adresat Preacuvio[iei Sale P\rintelui Arhim. Arse-
nie 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 iubi-
tori [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 în-
locui 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 ne-
schimbat\ 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\ cu-
vântul 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 în-
vr\jbi]i, v\zând c\ nu poate s\-i împace pe to]i [i sup\rân-
du-se de multa lor gâlceava, s-a l\sat de acea slujb\ [i sculân-
du-se a mers la fratele s\u care î[i alesese s\ slujeasc\ bol-
navilor. {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\. 
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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 tul-
bure, 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 mângâ-
iere [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 deo-
sebi pe tine de gâlcevile lume[ti, atunci vei vedea ad\u-
gându-se [i crescându-]i bun\t\]ile tale.
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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\, deosebin-

du-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 glasu-

rile, nici gâlcevile, nici vorbele omene[ti, ci odat\ a murit
[i la alt loc s-a mutat, unde nu sunt vorbele, lucrurile [i gâl-
cevile omene[ti; a[a [i c\lug\rul, când se îmbrac\ cu sfân-
tul 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 ru-
dele [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 în-
gre]o[eaz\ [i î[i întoarce fa]a Sa de la c\lug\rul care pe-
trece 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\s-
tire, 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



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

13

împute [i se umple de viermi, adic\ de gânduri necuvioase,
încât se îngre]o[eaz\ Dumnezeu de putoarea lui [i î[i în-
toarce fa]a Sa [i îngerul de la dânsul; iar când va l\sa c\lu-
g\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 gân-
durile [i faptele suflete[ti, punându-[i toat\ grija [i n\dej-
dea sa cu bun\ credin]\ în Dumnezeu, c\ îl va chivernisi [i
îl va hr\ni, atunci îi va trimite Dumnezeu sarea bun\t\]ii du-
hovnice[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? 
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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 tru-
peasc\ 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\s-
tire, 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 [e-

zând 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: 
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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 singu-
r\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 Dum-
nezeu, de multe ori fugea, se dep\rta [i se ascundea în pus-
tie, 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 vorbi-
toare cu îngerii! O, t\cere, str\lucitoarea inimii! O, lini[te
f\r\ gâlceav\, n\sc\toare a toate bun\t\]ile, înt\rirea pos-
tirii, frâul limbii, înfrânarea pântecelui! O, lini[te, îndem-
narea rug\ciunii [i a citirii Sfintelor Scripturi! O, t\cere
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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 de-
prinde 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 de-
f\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 pe-
trecut 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 întâl-
nit 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\]\tu-
rile 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 mân-

tuirea sa, mergând la muntele Sinai [i g\sind acolo o chi-
liu]\ 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 în-
ceput 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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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 umi-
lindu-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. Pen-
tru 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



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

25

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 le-
p\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 umi-
lin]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 fie-
care ]inea câte o hârtie scris\ în mâna lui [i udând hârtia cu
lacrimile lor, se sp\lau slovele scrisorii de pe hârtie [i scrisoa-
rea 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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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\ciu-

nea 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 dea-
supra capului t\u voi fi, iar tu în munci mai dedesubtul tu-
turor vei arde. 

Acestea auzind diavolul, s-a f\cut nev\zut.
*

14) Zis-a un b\trân: 



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

30

– De la c\lug\rul cel nevoitor [i silitor pentru mântui-
rea 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\ru-
rile [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 Dum-

nezeu 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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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: Dom-
nul Dumnezeu, frate, pentru rug\ciunile Sfin]ilor P\rin]i-
lor 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 nevo-

ie[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 vi-
teaz împotriva diavolului [i dincotro te love[te acesta, din-
tr-acolo love[te-l [i tu. De te îngreuiaz\ cu mâncarea, îngreu-
iaz\-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 necins-
teasc\ oamenii; c\ci s\ [tii aceasta, c\ de nimic nu se scâr-
be[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 oa-
meni 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 pen-
tru 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 min-

tea, 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 cleve-
tirile [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\lo-
sului, 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,


