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Capitolul 3

Minunile s\vâr[ite de stare]
Numeroase minuni îi sunt atribuite fericitului Filotei,
evenimente care au avut loc pe când tr\ia, dar [i dup\
adormirea sa. Unele dintre ele sunt tip\rite în volumul I
al c\r]ii lui Kementzetzidis, Stare]ul Filotei Zervakos
(pp. 612-655). Am ales [apte dintre ele [i le înf\]i[ez
mai jos, sub forma unor povestiri prescurtate.
1. Doamna Ecaterina Papageorgiou din Atena poveste[te urm\toarele:
„Într-o zi din prim\vara lui 1965, un prieten de-al
meu [i cu mine ne-am dus acas\ la armatorul Panagos
Pateras pentru a-l duce pe p\rintele Filotei la un spital
unde se afla un invalid care dorea s\ fie spovedit.
Când am ajuns acas\, Stare]ul s\vâr[ea Vecernia. Dup\
slujb\, am luat un taxi [i am plecat la spital. În ma[in\,
Stare]ul ne povestea despre cineva. St\tea pe locul din
fa]\, iar noi, pe locurile din spate.
În timpul c\l\toriei, deodat\ am v\zut un fascicul
de lumin\ care se în\l]a din capul s\u. Stare]ul r\mase
calm [i î[i continu\ istorisirea”1.
2. Doamna Sofia Kritou, care locuie[te pe strada
Demetriou, nr. 80, din Atena, a scris urm\toarele:
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„În 1960, sufeream cumplit de gu[\. Dup\ sfatul
medicilor, era absolut necesar s\ fiu operat\. Dar eu
nu am fost de acord. M\ aflam pe atunci în Tesalonic,
în casa lui Sp. Moumoulidis. Aflând c\ stare]ul Filotei
urma s\ vin\, gazdele mele mi-au spus s\ vorbesc cu
el [i s\ fac tot ceea ce m\ va pov\]ui. Într-adev\r,
p\rintele Filotei a venit la Tesalonic, iar eu m-am dus
s\-l v\d. I-am explicat am\nun]it problema. Mi-a r\spuns: «Mâine î]i voi spune ce s\ faci». Era sear\. În
ziua urm\toare el mi-a zis: «Nu, copila mea, nu vei fi
operat\». Cu rug\ciunile sale [i dup\ ce m-a binecuvântat, gu[a s-a vindecat. Nu a mai fost nevoie de
opera]ie, chiar dac\ de atunci au trecut 20 de ani”2.
3. Doamna Katina Palaiologou, din insula Antiparos
(lâng\ Paros), mi-a relatat urm\toarele:
„Cred c\ Stare]ul e un sfânt [i îi p\strez poza lâng\
icoanele mele. Nepotul meu de 11 ani s-a lovit [i de
atunci i-a ap\rut o cangren\ într-o form\ avansat\.
M-am dus repede la p\rintele [i i-am spus: «P\rinte,
am venit iar la dumneata cu necazuri». El mi-a r\spuns:
«{tiu. Te a[teptam». A rostit rug\ciuni de implorare a
milei dumnezeie[ti [i, peste dou\ zile, copilul s-a vindecat”3.
4. C\lug\rul Antonie, de la M\n\stirea Longobarda,
a scris urm\toarele, pe vremea când p\rintele Filotei
era stare]ul acestui a[ez\mânt monahal:
„Odat\, în ziua de dinaintea praznicului Sfântului
Vasile, am primit un pachet de bomboane de la sora
mea [i m-am dus la Stare] s\-l întreb ceva în leg\tur\
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cu ele. Când am deschis u[a chiliei sale, l-am v\zut
stând în picioare în mijlocul chiliei, iar chipul îi str\lucea ca soarele. Nu i-am mai putut privi chipul din
nou – eram uluit. M-a întrebat dac\ b\tusem clopotele
pentru Vecernie, îns\ eu am închis de îndat\ u[a [i
am plecat”4.
5. Acela[i monah, Antonie, a relatat modul în care
a fost t\m\duit de o boal\ grav\. Iat\ ce a scris el:
Cu ani în urm\ m-am îmboln\vit grav [i eram
tratat la Spitalul preo]esc din Atena. Directorul spitalului mi-a spus s\ m\ spovedesc [i s\ m\ împ\rt\[esc,
deoarece nu mai era n\dejde de a m\ vindeca. Dup\amiaz\, întrucât credeam c\ voi muri înainte de r\s\ritul soarelui, l-am rugat pe monahul care m\ înso]ea
la spital s\-i telefoneze Stare]ului la Paros [i s\-i spun\
s\ fac\ o rug\ciune de implorare a milei dumnezeie[ti pentru mine. Dup\ ce s-a terminat rug\ciunea,
am adormit. M-am trezit în ziua urm\toare la amiaz\,
sim]indu-m\ foarte bine [i am ie[it afar\ la plimbare.
Când medicii, care se a[teptau s\ m\ g\seasc\ mort,
m-au v\zut plimbându-m\, au fost uimi]i. Mai apoi
m-am întors la m\n\stire5.
6. Un maistru constructor, pe numele s\u Ilie
Frangoulis, din Paros, îmi istorisi urm\toarea întâmplare:
Odat\, lucrând laolalt\ cu câ]iva muncitori califica]i [i zilieri, pe când turnam funda]ia unei cl\diri,
Stare]ul veni s\ ne vad\. Fiind ocupat, nu l-am observat,
iar el c\lca pe cimentul proasp\t al funda]iei.
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Capitolul 9

Texte alese din scrierile stare]ului
Dumnezeu
Dumnezeu, Împ\ratul Cel Ceresc, este f\r\ de început, nev\zut, neîn]eles, nep\truns, inexprimabil,
ve[nic, atotsfânt, atotputernic, atotv\z\tor, atotbun,
atotmilostiv, întru tot milostiv, drept. El este Tat\l
nen\scut, Fiul n\scut [i Duhul care purcede din Tat\l.
El este o Treime deofiin]\, toate trei Persoanele Preasfintei Treimi având aceea[i cinste, slav\, putere, Treimea
fiind nedesp\r]it\ [i inseparabil\. El a creat toate lucrurile doar cu cuvântul [i domne[te [i sus]ine toate
lucrurile prin inefabila Sa putere1.
***
Sfin]ii Apostoli, de Dumnezeu purt\torii P\rin]i [i
to]i sfin]ii sunt de acord c\ cel mai mare [i mai de pre]
bun de care se vor învrednici drep]ii care vor fi primi]i
în Cereasca Patrie este acela de a-L vedea pe Dumnezeu fa]\ c\tre fa]\. În leg\tur\ cu aceasta, proorocul [i
împ\ratul David spunea, cântând: „Când voi veni [i m\ voi
ar\ta fe]ei lui Dumnezeu [i m\ voi s\tura de chipul slavei
Tale?”, în timp ce mai marele Apostolilor, Pavel, care
vorbe[te de Dumnezeu, obi[nuia s\ spun\: „M\ rog ca,
atunci când va veni vremea mor]ii mele, s\ m\ duc la Domnul”2.
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***
Grecia, prin filosofii ei antici [i prin de Dumnezeu
în]elep]i]ii Sfin]i P\rin]i [i Dasc\li ai Bisericii, a împ\rt\[it odinioar\ lumii lumina în]elepciunii, virtu]ilor
[i cuno[tin]ei de Dumnezeu3.
***
Mul]i dintre filosofii antici eleni, prin intermediul
filosofiei, au în]eles [i au acceptat c\ fiin]ele create nu
sunt dumnezei [i c\ numai Dumnezeu este Cel care e
Creatorul tuturor f\pturilor, F\uritorul [i Întemeietorul
a toate. Neputând a-L cunoa[te, ei au în\l]at o statuie
închinat\ „Dumnezeului celui necunoscut”. Mul]i dintre
ace[ti filosofi, prin înv\]\turi de ordin moral, prin scrieri
[i prin avertiz\ri, au încercat s\ împiedice omenirea
de la c\ile pierz\rii, dar în zadar, deoarece oamenii de
atunci nu numai c\ se închinau creaturilor ca unor
dumnezei, ci chiar î[i îndumnezeiau propriile patimi.
Aceasta l-a f\cut pe Socrate, cel mai mare dintre to]i
filosofii, s\ le spun\ atenienilor, de parc\ ar fi fost luminat de dumnezeiescul har: „Oamenilor, ve]i s\l\[lui în întuneric, dac\ Dumnezeu, în marea Sa grij\
fa]\ de voi, nu v\ va trimite pe cineva” (Platon, Apologie,
31A). Aceasta a fost o profe]ie cât se poate de clar\ a
venirii Domnului nostru Iisus Hristos, dup\ un oarecare num\r de ani4.
***
Noi avem putin]a de a-L vedea pe Dumnezeu în
aceast\ via]\, a[a cum spunea Sfântul Evanghelist Matei,
dac\ ne cur\]im inimile de orice necur\]ie sau de orice
p\cat: „Ferici]i cei cura]i cu inima, c\ aceia vor vedea pe
Dumnezeu” (Mt. 5, 8).
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Avortul
Femeile trebuie s\ se fereasc\ a s\vâr[i avorturi [i
a-[i ucide pruncii în pântece, a[a cum fac unele, care-i
arunc\ pe str\zi, la câini, în mare sau îi îngroap\ în
p\mânt12.
***
Înv\]a]i c\ exist\ o porunc\ a lui Dumnezeu ca
p\rin]ii s\ nasc\ to]i copiii pe care Dumnezeu îi d\ruie[te lor. Acele cupluri care nu respect\ aceast\ porunc\
dumnezeiasc\ vor fi pedepsite. De asemenea, cei care
îi împiedic\ de la împlinirea acestei porunci dumnezeie[ti vor fi pedepsi]i, atât în via]a aceasta, cât, desigur,
[i în via]a ce va s\ fie13.
Sfin]ii
Dumnezeu este Cel care-i sfin]e[te pe oameni. El
îi face sfin]i pe cei care au o credin]\ cald\ [i puternic\, o mare smerenie, dragoste din toat\ inima [i tot
restul virtu]ilor14.
***
De ce oare ast\zi nu mai exist\ sfin]i? Motivul este
c\ oamenii nu mai doresc acest lucru, pentru faptul
c\ nu se mai disciplineaz\, pentru c\ nu-L iubesc pe
Dumnezeu [i pe cele cere[ti [i nu-I respect\ poruncile. Dumnezeu voie[te ca noi to]i s\ fim sfin]i. Iat\ ce
spune El: „Sfin]i]i-v\ [i ve]i fi sfin]i, c\ci Eu, Domnul
Dumnezeul vostru, sfânt sunt” (Lev. 11, 44).
Dumnezeiescul Ioan Damaschin spune c\ noi am
fost înv\]a]i s\ devenim copiii lui Dumnezeu, dar nu
ajungem a[a dac\ nu ne cur\]im de patimile [i de p\catele noastre15.
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***
Dumnezeu, care ne iube[te pe to]i, voie[te ca to]i
s\ ne mântuim, ca to]i s\ ajungem sfin]i [i dumnezei
dup\ har. Dumnezeu are darurile Sale comune pentru
to]i [i le ofer\ tuturor gratuit. Dar fiind drept, El nu le
d\ celor nevrednici. Le ofer\ doar celor vrednici, celor
care se nevoiesc s\ le dobândeasc\, [i nu celor nep\s\tori [i indolen]i. El le ofer\ pe acestea celor evlavio[i,
credincio[i, celor care-L iubesc [i-I respect\ poruncile.
Nu le d\ruie[te celor necredincio[i, celor care nu Îi
respect\ poruncile, ci le d\ruie[te celor care postesc,
se înfrâneaz\, au st\pânire de sine, sunt trezvitori [i
se roag\, a[a cum spune o cântare bisericeasc\: „Prin
post, privegheri [i rug\ciuni ai primit cere[tile daruri”.
El nu-{i d\ruie[te darurile Sale celor lacomi, celor care
se închin\ trupului, celor desfrâna]i, risipitori sau celor
care stau pân\ târziu la jocuri de noroc, se duc la teatre,
filme, dans [i petreceri. În special, Dumnezeu Î[i d\ruie[te darurile celor care au trei mari virtu]i: smerenia, credin]a [i dragostea16.
Virtu]ile credin]ei, dragostei [i smereniei
Sfin]ii Apostoli au avut doar trei arme. Au avut arma
Credin]ei, pe cea a Iubirii [i pe cea a Smereniei. Cu ajutorul lui Hristos [i cu aceste trei arme ei i-au uimit pe
to]i vr\jma[ii v\zu]i [i nev\zu]i [i întreaga lume.
Este necesar s\ ne trezim [i cu mare râvn\ s\ lu\m
armele luminii: credin]a, dragostea [i smerenia, precum
[i Sfânta Cruce [i s\-l biruim pe vr\jma[. Atunci când
vr\jma[ul ne vede înarma]i cu aceste arme, se umple
de team\, se cutremur\ [i fuge17.
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***
Domnul a privit spre adev\rata credin]\ a Sfântului
Nectarie, care era ferm, de neclintit, a[a cum se arat\
în numeroasele [i în]eleptele sale scrieri, mai ales în
cele în care el înva]\, propov\duie[te [i sus]ine credin]a
ortodox\, dar [i critic\ [i respinge credin]a ereticilor.
Aceast\ credin]\ a sa, înso]it\ de fapte, l-a f\cut s\ ajung\
f\c\tor de minuni.
Domnul le-a spus ucenicilor S\i: „Iar celor care vor
crede, le vor urma aceste semne: în numele Meu demoni
vor izgoni, în limbi noi vor gr\i, [erpi vor lua în mân\ [i
chiar ceva d\t\tor de moarte de vor bea, nu-i va v\t\ma, peste
cei bolnavi î[i vor pune mâinile [i se vor face s\n\to[i”
(Mc. 16, 17-18).
Domnul a mai privit [i spre dragostea din inim\ a
Sfântului Nectarie: dragostea sa fa]\ de Dumnezeu [i
de aproapele. Aceast\ dragoste s-a manifestat în numeroase situa]ii. La fel a fost [i smerenia sa.
Cele trei virtu]i, care poart\ num\rul Preasfintei
Treimi, l-au f\cut pe mitropolitul de Pentapole, Nectarie,
s\ ajung\ sfânt. S\-l imit\m, fra]ilor, în a dobândi aceste
trei mari virtu]i, ca [i noi s\ putem ajunge sfin]i, copii
ai lui Dumnezeu, dumnezei dup\ har [i mo[tenitori
ai Împ\r\]iei cerurilor18.
Credin]a
V\zu]ii [i nev\zu]ii vr\jma[i se ostenesc neobosi]i,
umblând prin ora[e, cet\]i [i sate, „înconjurând marea
[i uscatul” (Mt. 23:15), luptând, cheltuind mari sume
de bani pentru a aduna [i face prozeli]i, spre a ucide
sufletele cre[tinilor ortodoc[i, spre a dezr\d\cina credin]a ortodox\, f\r\ de care nu ne putem mântui.
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Credin]a ortodox\ este tare, neclintit\: e o stânc\
de nemi[cat. Ea este piatra din capul unghiului, despre
care Domnul a spus în Evanghelie: „Cine va c\dea pe
piatra aceasta, se va sf\râma; iar peste cine va c\dea, îl va
spulbera” (Mt. 21, 44). Este piatra de neclintit pe care a
a[ezat-o Hristos [i a ctitorit Sfânta Sa Biseric\, pentru
ca ea s\ fie „sl\vit\, neavând pat\ sau zbârcitur\” (Ef. 5, 27)
[i ca s\ poat\ r\mâne de neclintit pe vecie, dup\ o alt\
sfânt\ f\g\duin]\ a Domnului, Care a spus c\ „por]ile
iadului nu o vor birui” (Mt. 16, 18).
To]i cei care, de la începuturile ctitoririi ei, au luptat
împotriva acesteia, to]i au fost zdrobi]i. {i to]i cei care
se r\zboiesc împotriva ei acum, pe to]i ace[tia, Domnul „ca pe vasul olarului îi va zdrobi” (Ps. 2, 9). Noi to]i
trebuie s\ credem c\, pân\ la sfâr[it, credin]a noastr\
ortodox\ va birui în întreaga lume; c\ Pream\ritul ei
Ctitor, Biruitorul asupra mor]ii [i asupra p\catului, îl
va birui cu totul pe st\pânitorul întunericului [i, în
cele din urm\, îi va risipi puterile.
Se cuvine, în acela[i timp, s\ credem c\ [i noi, care
facem parte din oastea lui Iisus Hristos, care am fost
înrola]i pentru lupt\, vom lupta plini de curaj spre a-l
birui pe vr\jma[, avându-L drept ajutor, cu adev\rat,
pe Cel care ne este aliat [i împreun\ lupt\tor cu noi,
pe Domnul nostru Iisus Hristos Însu[i.
În Sfântul Munte Athos – acea Acropole a Ortodoxiei – anumi]i stare]i [i monahi, con[tien]i de menirea
[i chemarea lor, au deschis focul împotriva v\zu]ilor
[i nev\zu]ilor vr\jma[i ai credin]ei prin predici [i prin
publica]iile pe care le-au realizat. În plus, în „lume”,
anumi]i arhimandri]i [i predicatori evlavio[i – cu ajutorul
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Aten]ie la mândria cea de Dumnezeu urât\. To]i
cei care s-au mândrit – precum fariseul – to]i cei care
se încred într-în[ii – precum Apostolul Petru (care
spunea c\ nu se va lep\da de Domnul), sau precum
David (care nu se va clinti), sau ca în]eleptul Solomon
(care se f\lea cu în]elepciunea sa) – cu to]ii au c\zut. Iar
unii s-au ridicat din c\derea în mândrie prin poc\in]\
– precum to]i ace[tia – dar al]ii nu s-au ridicat [i au
r\mas f\r\ de poc\in]\, le[uri, [i au devenit vreascuri
pentru focul iadului.
Ruga]i-v\ la Dumnezeu, copiii mei, s\ nu ne lepede,
ci s\ ne apere pân\ la sfâr[it, a[a încât „nici m\car o urm\
de mândrie” s\ nu ne biruie30.
Dumnezeiasca Tain\ a Poc\in]ei [i a M\rturisirii
F\r\ poc\in]\ nu este cu putin]\ mântuirea. S\ ne
poc\im cu adev\rat, spre a ne mântui [i a ne învrednici
de Împ\r\]ia cerurilor [i de ve[nicele binecuvânt\ri31.
***
Poc\in]a [i Spovedania sunt pentru iertarea p\catelor care au fost s\vâr[ite dup\ Botez. Poc\in]a este,
în chip necesar, legat\ de Spovedanie. Prin urmare,
cel care se poc\ie[te trebuie s\ g\seasc\ un duhovnic care
s\ fie doctor priceput, urmând Sfintele Canoane, cu experien]\ [i discern\mânt la scaunul de Spovedanie. Trebuie
s\ ne spovedim p\catele curat [i limpede, sincer [i cu
frângere de inim\. Duhovnicul are, cu ajutorul lui Dumnezeu, puterea de a ierta p\catele32.
Duhovnicul bun [i experimentat contribuie foarte
mult la spovedania sincer\ [i curat\ a p\c\tosului. Buna
purtare, bucuria de pe chipul s\u, dragostea p\rinteasc\
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cu care-l prime[te pe p\c\tos, limbajul plin de dulcea]\
al înv\]\turii sale, curajul pe care-l insufl\ celor timizi,
mângâierea pe care o d\ celor care au s\vâr[it multe
p\cate [i sunt dezn\d\jdui]i, oferind pilda atâtor p\c\to[i care s-au poc\it [i s-au mântuit – toate acestea
ajut\ la o poc\in]\ [i la o spovedanie sincer\ a p\c\tosului… Numai unor astfel de duhovnici [i doctori
suflete[ti ar trebui p\c\tosul s\-[i încredin]eze tratarea
sufletului s\u33.
***
Ave]i grij\ s\ g\si]i un preot care este un adev\rat
duhovnic, cu mare experien]\, discern\mânt, în]elepciune, pricepere, plin de virtu]i [i mare evlavie. {i atunci
descoper\-i acestuia f\r\ ru[ine, team\ sau timiditate
sl\biciunile sufletului t\u. Atunci când te c\ie[ti cu adev\rat [i sincer, m\rturise[te-]i toate p\catele cu o
inim\ înfrânt\ [i smerit\. {i crede c\ în clipa în care
duhovnicul î[i pune mâna pe capul t\u [i spune: „Harul
Preasfântului Duh, prin mine, nevrednicul [i p\c\tosul,
s\-]i ierte p\catele tale”, în clipa aceea toate p\catele
tale au fost iertate, au fost [terse [i nu mai e[ti un p\c\tos, ci un om drept. Astfel, Sfântul Ioan Teologul
spune: „Dac\ m\rturisim p\catele noastre, El este credincios [i drept ca s\ ne ierte p\catele [i s\ ne cur\]easc\ pe noi de toat\ nedreptatea” (1 In. 1, 9).
Dar ave]i grij\ ca mincinosul [i vicleanul vr\jma[
s\ nu v\ în[ele, spunându-v\: „Nu e nevoie s\ te spovede[ti la un duhovnic, ci e suficient c\ ]i-ai sim]it [i
recunoscut p\catele, [i, întrucât te poc\ie[ti, î]i sunt iertate p\catele”. Nu, s\ nu-l crede]i, c\ci persoana bolnav\
trupe[te nu spune: „Întrucât sunt con[tient de boala
mea, acest lucru e suficient spre a m\ vindeca; nu-i
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iar în apropiere s-ar afla o baie [i un om care s\ ]i-o
arate [i ]i-ar spune: „Du-te la baie [i te spal\, a[a încât
trupul [i hainele tale s\ se cure]e de mizerie”, i-ai r\spunde, oare, c\ ]i-e ru[ine s\ te duci [i s\ te cure]i, preferând s\ r\mâi murdar36?
***
Dup\ ce te-ai cur\]it printr-o poc\in]\ [i spovedanie sincer\ [i curat\, [i a[a te-ai întors pe calea cea
dreapt\, mai ai nevoie [i de alte ajutoare pe cale. Pân\
ajungi la cap\tul c\ii celei strâmte [i e[ti aproape s\
intri pe poarta cerului [i în via]a ve[nic\, vr\jma[ul
nu va înceta s\-]i pun\ mereu obstacole dinainte, pentru
a te obosi, pentru a te opri s\ mergi pe calea cea strâmt\
[i pentru a te convinge s\ urmezi calea pierz\rii.
A[a încât ai grij\ s\ te asiguri c\ ai cu tine urm\toarele ajutoare: citirea Sfintei Scripturi, rug\ciunea, smerenia, r\bdarea, curajul, m\rinimia [i Sfânta Împ\rt\[anie37.
Sfânta Împ\rt\[anie
Primirea Preacuratelor Taine sluje[te drept bilet de
intrare în Ierusalimul ceresc, în rai. F\r\ Sfânta Împ\rt\[anie vom r\mâne în afara c\m\rii de nunt\ a lui
Hristos. Asculta]i-L pe Domnul, Care spune: „Adev\rat,
adev\rat zic vou\, dac\ nu ve]i mânca trupul Fiului Omului
[i nu ve]i bea Sângele Lui, nu ve]i avea via]\ în voi” (In 6, 53).
Ave]i grij\, a[adar, s\ lua]i adesea Sfânta Împ\rt\[anie, fiindc\ nimic altceva nu v\ va fi atât de folositor
în c\l\toria voastr\ ca Dumnezeiasca Împ\rt\[anie.
Fi]i îns\ aten]i, pentru a v\ apropia de aceast\ Tain\
trebuie s\ fi]i bine preg\ti]i: cura]i la trup [i la suflet,
c\ci aceast\ Tain\ este foc care-i arde pe cei nevrednici.
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Sfântul Apostol Pavel ne înva]\: „Oricine va mânca
pâinea aceasta sau va bea paharul Domnului cu nevrednicie, va fi vinovat fa]\ de Trupul [i de Sângele Domnului.
S\ se cerceteze îns\ omul pe sine [i a[a s\ m\nânce din
pâine [i s\ bea din pahar. C\ci cel care m\nânc\ [i bea cu
nevrednicie, osând\ î[i m\nânc\ [i bea, nesocotind Trupul
Domnului” (1 Cor. 11, 27-29).
Înainte de a lua Sfânta Împ\rt\[anie, cerceteaz\-te,
[i, dac\ e[ti vrednic, îndr\zne[te, iar dac\ nu, învrednice[te-te, prin poc\in]\ [i spovedanie, rug\ciune, post,
lacrimi, fric\ de Dumnezeu, credin]\ [i dragoste, [i,
atunci, îndr\zne[te. În acea clip\ e[ti cu adev\rat unit
în chip tainic cu Hristos, precum fierul cu focul. Atunci
prime[ti ajutor, putere [i har dumnezeiesc. Atunci
diavolii, v\zându-te, se cutremur\ [i nu îndr\znesc s\
se apropie de tine, a[a cum spune dumnezeiescul Ioan
Hrisostom38.
Monahismul [i „lumea”
Cu adev\rat „fericit\ este via]a celor care se nevoiesc
în singur\tate, în\l]ându-se spre cer printr-o fierbinte
dragoste dumnezeiasc\”. O! Cât de ferici]i [i de trei
ori ferici]i au fost acei pustnici din vechime, iubitori
ai adev\ratei filosofii, care au dispre]uit lumea [i L-au
iubit pe Dumnezeu, care [i-au supus trupul duhului…
{i cât de nechibzui]i [i lipsi]i de în]elegere sunt unii
dintre teologii de azi [i a[a-zi[ii filosofi, care, plini de
r\utate [i necredin]\, îi osândesc pe pustnici [i via]a
sih\streasc\.
Faptul c\ adev\ra]ii pustnici [i monahi sunt atât
de rari în zilele noastre nu ar trebui s\ ne fac\ a osândi
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felul de via]\ monahal [i pustnicesc, c\ci prin acest fel
de vie]uire a str\lucit, mai înainte de Hristos, râvnitorul
Ilie, iar, pe vremea lui Hristos, cel mai sfânt dintre oameni, Ioan, Înaintemerg\torul [i Botez\torul Domnului.
Dup\ Hristos, în pustie au str\lucit cei mai mari dintre
sfin]i – pe lâng\ Sfin]ii Apostoli [i Mucenici – precum
[i mul]i dintre P\rin]ii [i dasc\lii Bisericii, ca Vasile cel
Mare, Ioan Gur\ de Aur, Grigorie [i al]ii.
Domnul Hristos Însu[i adesea se retr\gea în mun]i
[i în alte locuri singuratice spre a se ruga, înv\]ându-ne
astfel, pe noi, oamenii, c\ pe m\sur\ ce te retragi mai mult
din „lume”, cu atât te apropii mai mult de Dumnezeu39.
În vechime, iubitorii adev\ratei filosofii, P\rin]ii
neptici, uitând de lucrurile trec\toare ale vie]ii [i dispre]uind orice pl\cere a c\rnii, au vie]uit precum fiin]ele
cele netrupe[ti. Tr\ind pe p\mânt, ei î[i aveau patria
în cer, dup\ spusele Sfântului Apostol Pavel40.
***
Sfântul Chiril spune: „În mintea care este împr\[tiat\ din pricina zgomotelor [i a grijilor lume[ti nu
exist\ nici cugetul la bine, [i nici harul lui Dumnezeu”.
Sfântul Vasile cel Mare [i Ioan Hrisostom au f\cut afirma]ii asem\n\toare.
În lume, este posibil ca omul s\ se apropie de
Dumnezeu în timpul rug\ciunii, dac\ alung\ numeroasele [i nefolositoarele griji [i evit\ relele înso]iri.
Un oarecare filosof antic spunea: „Dac\ mi-a[ fi îndreptat mintea spre multe lucruri, nu a[ mai fi putut
filosofa”41.
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Cititul (lectura sfintelor c\r]i)
Citirea repetat\ a Sfintei Scripturi [i a altor c\r]i
religioase [i de suflet ziditoare ne sunt de mare folos,
fiindc\ o astfel de lectur\ f\cut\ cu aten]ie [i râvn\
aduce mintea cititorului la poc\in]\. Prin citit [i medita]ie, te învrednice[ti de via]a ve[nic\, a[a cum Însu[i
Domnul a spus: „Cerceta]i Scripturile, c\ socoti]i c\ în
ele ave]i via]\ ve[nic\” (In 5, 39).
Cerceta]i Legea lui Dumnezeu [i Sfintele Scripturi
zi [i noapte, pentru a primi binecuvânt\ri de sus [i a
v\ învrednici de roadele virtu]ilor.
De Dumnezeu în]elep]itul Pavel, scriindu-i ucenicului s\u Timotei, spune: „Toat\ Scriptura este insuflat\
de Dumnezeu [i de folos spre înv\]\tur\, spre mustrare,
spre îndreptare, spre în]elep]irea cea întru dreptate, astfel
ca omul lui Dumnezeu s\ fie des\vâr[it, bine preg\tit pentru orice lucru bun” (2 Tim. 3, 16-17). „Cuget\ la acestea,
]ine-te de acestea, ca prop\[irea ta s\ fie v\dit\ tuturor”
(1 Tim. 4, 15). Fii atent s\ împline[ti ceea ce cite[ti, c\ci
Domnul nostru i-a fericit pe aceia care împlinesc
cuvântul lui Dumnezeu, [i nu pe cei care doar îl citesc
sau îl aud. „Ferici]i – a spus El – sunt cei care ascult\ cuvântul lui Dumnezeu [i-l p\zesc” (Lc. 11, 28). Iar Sfântul
Apostol Iacov ne pov\]uie[te: „Face]i-v\ împlinitori ai
cuvântului, nu numai ascult\tori ai lui, am\gindu-v\ pe
voi în[iv\” (Iac. 1, 22). De asemenea, în]eleptul Talasie
ne `ndeamn\: „Cerceta]i Scripturile [i ve]i afla acolo
poruncile; [i împli-ni]i ceea ce este spus, eliberându-v\
de patimi”42.
Întocmai precum v\ îngriji]i s\ afla]i hran\, îmbr\c\minte, înc\l]\ri [i orice altceva, la fel este necesar,
pentru trupul vostru stric\cios, s\ ave]i grij\ a cump\ra

