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INTRODUCERE

Fiind eu nemernic [i str\in pe acest p\m=nt, ca [i to]i p\-
rin]ii mei1, [i cuget=nd la cele petrecute `n via]a mea, mi-am adus
aminte de unele predici pe care le-am vorbit oarec=nd p\rin]ilor
[i fra]ilor din aceast\ Sf=nt\ M\n\stire Sih\stria, pe vremea
c=nd, cu nevrednicie, eram pov\]uitor duhovnicesc al lor. Deci,
am socotit c\ ar fi bine s\ scriu unele dintre aceste predici ce mi
s-au p\rut a fi mai de folos at=t pentru cinul nostru c\lug\resc,
c=t [i pentru credincio[i.

O mare parte dintre aceste predici le-am scris la lini[te, `ntre
anii 1958-1964, c=nd, din cauza p\catelor mele, am plecat `n
pribegie, retr\g=ndu-m\ la singur\tate `n mun]ii Rar\ului [i `n
p\durile seculare ce `mbrac\ valea Bistri]ei. Ziua [i, mai ales,
noaptea, dup\ ce-mi terminam r=nduiala de rug\ciuni c\tre
Dumnezeu [i Maica Domnului, ocrotitoarea tuturor cre[tinilor,
care dura mai mult de zece ore, `ndemnat de cuget [i `nt\rit de
Duhul Sf=nt, m\ apucam de scris. Eram singur [i nu vedeam
fa]\ de om mult timp, dar eram fericit `n aceast\ `mp\r\]ie a
lini[tii. Scriam zilnic c=teva pagini, mai mult din memorie, la
lumina slab\ a focului din gura bordeiului sau la lum=nare,
pentru c\ nu aveam cu mine dec=t c\r]ile de pravil\, Sfintele [i
Preacuratele Taine ale Domnului nostru Iisus Hristos, cu care
m\ `mp\rt\[eam s\pt\m=nal, [i dou\ c\r]i foarte iubite mie:
Cuvintele ascetice a Sf=ntului Isaac Sirul [i Paza celor cinci

sim]uri a Sf=ntului Nicodim Aghioritul. Textele biblice le scriam
din memorie. Ce dumnezeiasc\ este lini[tea, unit\ cu rug\ciunea
`n singur\tate! De c=te ori `mi amintesc de acele clipe, nu m\
pot opri din pl=ns…

La predicile acestea au fost mai t=rziu ad\ugate alte c=teva,
rostite `n fa]a soborului Sfintei Sih\strii, c=nd m\ r=nduia

1 Psalm 38, 17.
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p\rintele stare] s\ vorbesc. Ele au circulat mult\ vreme `n
manuscris prin m\n\stiri, sub numele de „Predici pentru monahi”.
Apoi, v\z=nd c\ [i mirenii doresc s\ li se citeasc\ spre folos, le-am
completat cu alte c=teva predici, precum [i cu unele `nsemn\ri
despre p\rin]ii pe care i-am apucat `n via]\ [i care au avut un
sf=r[it mai deosebit, [i le-am prezentat ~naltpreasfin]itului nostru
Mitropolit2, care a hot\r=t s\ le tip\reasc\ sub titlul „Urcu[ spre

~nviere — Cuvinte de folos duhovnicesc”, ad\ug=nd la `nceput [i
un frumos Cuv=nt-`nainte.

O bun\ parte din predici sunt adresate mai ales monahilor,
precum cele despre via]a de ob[te, despre ascultare, feciorie, s\r\cia
de bun\voie, despre paza min]ii, despre rug\ciunea min]ii [i a
inimii, despre nem=ncarea de carne `n m\n\stiri, despre t\ierea
voii [i altele. Iar predici de ob[te, folositoare [i pentru c\lug\ri
[i pentru credincio[i, am ad\ugat mai multe, precum se vede
din cuprins. Textele scripturistice s-au luat `ndeosebi din Biblia

edi]ia 1914, iar textele patristice s-au luat `n mare parte din
c\r]ile tip\rite la M\n\stirea Neam] `n prima jum\tate a seco-
lului al XIX-lea.

~mi dau bine seama c\ aceste cuvinte, luate mai mult din c\r]i
dec=t din tr\ire, nu vor avea prea mult folos pentru cititori, deoarece
sunt scrise de un om care nu le-a tr\it [i nu le-a `ncercat prin
propria lui osteneal\. Dar ele con]in multe m\rturii din Sf=nta
Scriptur\ [i de la Sfin]ii P\rin]i, c\ut=nd prin aceasta s\ le dau
o oarecare valoare duhovniceasc\, [tiind c\ [i arama, c=nd este
bine cur\]it\, str\luce[te [i imit\ aurul. A[a [i eu, nevrednicul,
aduc=ndu-mi aminte de pilda celui ce a `ngropat talantul St\p=-
nului s\u (Matei 25, 14-30) [i a fost os=ndit, am luat `ndr\z-
neal\ [i am scris aceste predici, care formeaz\ al treilea volum,
dup\ predicile la sfin]ii de peste an [i la toate Duminicile.

{tiu c\ monahii [i fra]ii de prin m\n\stiri au multe c\r]i de
`nv\]\tur\ `n chilii [i biblioteci, [i nu au destul timp s\ le citeasc\
nici pe cele mai importante. Dar nici aceste cuvinte nu sunt str\ine
de pov\]uirile Sfin]ilor P\rin]i [i de `nv\]\tura m=ntuitoare a

2 Preafericitul P\rinte Patriarh Daniel în vremea arhip\storirii sale la

Ia[i (n.r.).
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Bisericii noastre Ortodoxe [i, av=nd o form\ mai u[oar\ de redare,
sunt mai aproape de `n]elegerea noastr\.

Rog cu smerenie pe to]i iubitorii de Hristos, p\rin]i [i fra]i
din m\n\stiri [i pe credincio[ii care vor avea dragoste s\ citeasc\
aceste cuvinte, s\ se roage Preabunului Dumnezeu [i M=ntuito-
rului nostru Iisus Hristos, Preacuratei Sale Maici [i tuturor
sfin]ilor Lui, s\-mi ajute [i mie, p\c\tosului, ca m\car cu v=rful
degetului s\ ating [i eu cele ce am scris, ca s\ nu iau os=nda
celui ce `nva]\ [i nu face.

Arhimandrit CLEOPA ILIE
Sf=nta M\n\stire Sih\stria

Na[terea Maicii Domnului

8 septembrie, 1991
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PREDIC| DESPRE VIA}A DE OB{TE

„Inima [i sufletul mul]imii celor ce au crezut

erau una [i nici unul nu zicea c\ este al s\u ceva

din averea sa, ci toate le erau de ob[te.”

(Fapte 4, 32)

P\rin]ilor [i fra]ilor,

~n cele ce vom vorbi ast\zi vom aduce cuv=ntul despre via]a

de ob[te `n sfintele m\n\stiri [i mai `nt=i vom ar\ta cine a `n-

temeiat via]a de ob[te `n legea Harului [i `n lumea cre[tin\ de la

`nceput. {i iat\ ce am a zice `n aceast\ privin]\.

Trebuie s\ [tim cu to]ii c\ via]a de ob[te `n cre[tinism a fost

`ntemeiat\ de ~nsu[i Domnul [i M=ntuitorul nostru Iisus Hristos.

Acest adev\r `l arat\ Sf=ntul Vasile, care zice despre c\lug\rii

ce tr\iesc `n via]a de ob[te: „Ace[tia sunt urma[ii adev\ra]i ai

M=ntuitorului [i ai petrecerii Lui cu trupul pe p\m=nt. C\ci

precum M=ntuitorul a adunat ceat\ de ucenici [i pe toate le aveau

de ob[te, a[a [i c\lug\rii din via]a de ob[te, supun=ndu-se celui

mai mare, mai ales cei ce p\zesc canonul vie]ii de ob[te, sunt

urm\tori ai Apostolilor [i ai Domnului cu adev\rat”1.

La fel arat\ [i Sf=ntul Teodor Studitul [i M\rturisitorul, zic=nd:

„S\ [ti]i, fra]ilor prea iubi]i, c\ Domnul nostru Iisus Hristos,

`mp\r]itorul nenum\ratelor bun\t\]i, c=nd a venit pe p\m=nt,

n-a ales nici via]a pustniceasc\, nici pe cea a st=lpnicilor; ci a

ales canonul [i r=nduiala supunerii; dup\ cum ~nsu[i a spus: Nu
M-am pogor=t din cer s\ fac voia Mea, ci a Tat\lui Care M-a
trimis. {i iar\[i zice: Eu nu gr\iesc de la Mine nimic, ci Tat\l,
Cel ce M-a trimis, Mi-a poruncit ce s\ zic [i ce s\ gr\iesc. El S-a

`ncins cu fota, S-a f\cut slug\, a sp\lat picioarele ucenicilor S\i

1 Sf=ntul Vasile cel Mare, A[ez\minte c\lug\re[ti, Hexaimeron, Bucure[ti,

1826, cap. 18, pp. 60-61.



10 Urcu[ spre Înviere

[i le-a [ters cu fota2. Vede]i dar, fra]ilor [i fiii mei, c\ a primit

supunerea [i vie]uirea noastr\, dec=t altfel de vie]uire? Deci cum

s\ nu v\ bucura]i? Cum s\ nu v\ veseli]i? C\ci vie]ui]i `ntocmai

ca Domnul nostru Iisus Hristos”3.

Dar s\ mergem mai departe [i s\ ar\t\m c\, dup\ pilda dat\

de M=ntuitorul, sfin]ii S\i ucenici [i Apostoli au urmat Lui, `n-

temeind vie]i de ob[te `n lumea cre[tin\ din vremea lor. Acest

lucru se poate vedea `n capitolele 2 [i 4 din Faptele Apostolilor,

unde, prin predica lor [i minunile ce se f\ceau, a crezut `n Hristos

mare mul]ime de oameni, iar to]i cei ce credeau erau laolalt\ [i

aveau toate de ob[te4. {i iar\[i zice: Inima [i sufletul mul]imii
celor ce au crezut erau una [i nici unul nu zicea c\ este al s\u
ceva din averea sa, ci toate le erau de ob[te 5.

A[adar, din cele ar\tate p=n\ aici, vedem c\ adev\ra]ii [i

primii `ntemeietori ai vie]ii de ob[te au fost ~nsu[i M=ntuitorul

[i sfin]ii S\i Apostoli. Acum se cuvine s\ afl\m [i `n ce const\

via]a de ob[te.

Via]a de ob[te, dup\ cum am ar\tat mai sus, `nseamn\ a

avea toate `n comun. Iat\ ce zice Sf=ntul Vasile `n aceast\ privin]\:

„~mp\rt\[irea vie]ii celei prea des\v=r[ite, eu o numesc pe aceea

`n care averea cea osebit\ s-a scos afar\ [i `mpotrivirea socotelii

s-a izgonit [i unde toate sunt de ob[te: sufletele, socotelile, tru-

purile [i cu c=te se hr\nesc [i se slujesc trupurile. De ob[te, Dum-

nezeu; de ob[te, negu]\toria bunei credin]e; de ob[te, m=ntuirea;

de ob[te, luptele; de ob[te, ostenelile; de ob[te, cununile. Unul `n

cei mul]i [i Cel Unul, nu singur, ci `n cei mul]i. Ce lucru este

`ntocmai cu aceast\ petrecere [i ce este mai fericit? Ce este mai

adev\rat dec=t `mpreunarea [i unirea aceasta? Ce este mai dulce

[i mai cu dar dec=t amestecarea aceasta a obiceiurilor [i a sufletelor?

Oameni din osebite ora[e [i ]\ri, potrivindu-se `ntru at=ta sub]ir\-

tate a unirii, s-au potrivit, `nc=t un suflet s\ se vad\ `n multe

trupuri [i trupurile cele multe s\ se arate organe ale unui cuget”6.

2 Ioan 13, 4-5.
3 Sf=ntul Teodor Studitul, Cuvintele, Bucure[ti, 1940, Cuv. 29, p. 155.
4 Fapte 2, 44.
5 Fapte 4, 32.
6 A[ez\minte, cap. 18, pp. 60-61.
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Iat\ ce se scrie `n alt loc despre via]a de ob[te: „Aceia se

numesc cu adev\rat [i sunt c\lug\ri de ob[te cu fapta, care, l\s=nd

lumea (adic\ voile lor cele lume[ti), primesc s\r\cia de bun\voie

[i se g\tesc spre toat\ sc=rba a o suferi pentru m=ntuirea sufle-

telor [i, pentru dragostea lui Hristos, se dau spre supunere p=n\

la moarte [i se duc `ntr-o m\n\stire care are toate lucrurile ei

de ob[te: [i m=ncarea, [i b\utura, [i hainele, [i toate cele spre

trebuin]a cea de nevoie; [i nu zice nimeni c\ acest lucru este al

meu sau acesta este al t\u, ci toate sunt de ob[te, ale tuturor.

~nc\ nici voia sa nu o are nimeni slobod\, ci au un pov\]uitor [i

dasc\l a c\rui voie [i porunc\ to]i o urmeaz\ [i nu `ndr\zne[te

nimeni nici s\ m\n=nce c=nd vrea, nici s\ fac\ altceva f\r\ bine-

cuv=ntare. Oriunde se va trimite, merge f\r\ de c=rtire, f\r\ a mai

`ndoi cuv=ntul, f\r\ a se `mpotrivi sau a se lenevi; ci, pun=ndu-[i

n\dejdea `n rug\ciunea stare]ului [i a celorlal]i p\rin]i, se supune

cu os=rdie la toat\ slujba m\n\stirii. M\car [i `n cale dep\rtat\

de se va trimite, m\car pe mare de i se va porunci s\ c\l\to-

reasc\, m\car [i prin locuri de primejdie de va fi r=nduit s\ treac\,

f\r\ de nici o `ndoial\ s\v=r[e[te porunca, netem=ndu-se nici de

fiare, nici de foc, nici de ap\, nici de vr\jma[ii v\zu]i, nici de cei

nev\zu]i, nici chiar de moarte. C\ci precum cei mor]i nu se mai

tem de moarte, a[a [i c\lug\rul este `n Hristos ca un mort, cu

toate sim]urile sale. {i precum pe un trup mort `l poart\ cineva

cum voie[te, neav=nd putere a se `mpotrivi, a[a [i c\lug\rul, toate

voile sale le arat\ omor=te [i nu se pov\]uie[te de alt\ voie, f\r\

numai de a stare]ului s\u, supun=ndu-se `ntru toate, ca lutul `n

m=na olarului [i ca fierul sub m=na fierarului.

Aceast\ r=nduial\ a vie]ii de ob[te este cea mai bun\ dintre

toate celelalte, fiind asemenea vie]ii `ngere[ti. Fiindc\ [i `ngerii

tot a[a petrec `n cer, nimeni av=nd voia sa, ci to]i sunt supu[i

poruncii lui Dumnezeu [i nimeni nu zice: «eu sunt mai mare, iar

tu mai mic». Aceast\ r=nduial\ au avut-o [i Sfin]ii Apostoli, c=nd

vie]uiau cu Domnul nostru Iisus Hristos pe p\m=nt. ~nc\ [i

dup\ ~n\l]area M=ntuitorului la ceruri au ]inut aceast\ r=nduial\

primii cre[tini, dup\ cum ne adeveresc Faptele Sfin]ilor Apostoli,
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PREDIC| DESPRE FRICA DE DUMNEZEU

„Frica de Dumnezeu este `n]elepciunea, iar

ferirea de r\u este [tiin]a.” 

(Iov 28, 28)

Iubi]i credincio[i,

~n predica de ast\zi, eu, nevrednicul [i neputinciosul `n lu-

crarea celor bune, voiesc s\ v\ amintesc sfin]iilor [i fr\]iilor

voastre de una din cele mai mari virtu]i cre[tine[ti, adic\ despre

frica de Dumnezeu, care ne ajut\ nou\, tuturor, s\ mergem pe

calea cea scump\ a m=ntuirii, prin lucrarea tuturor poruncilor

Domnului [i a tuturor faptelor bune. Cu aceast\ mare virtute

au str\lucit `n lume to]i sfin]ii [i ale[ii lui Dumnezeu.

Mai `nt=i s\ vedem ce spune Sf=nta Scriptur\ despre frica

de Dumnezeu.

Duhul Sf=nt, vorbind prin gura Sf=ntului [i marelui Prooroc

David, zice: Frica Domnului este `nceputul `n]elepciunii1. Solomon,

fiul lui David, zice: Frica Domnului este `nv\]\tur\ [i `n]elepciune2,

iar Isus Sirah, `n cartea `n]elepciunii lui, zice: Frica Domnului
toate le cov=r[e[te3. Iat\ [i alte m\rturii despre frica de Dumnezeu:

Frica Domnului este izvor de via]\4; Frica Domnului este r\d\-
cin\ a `n]elepciunii5; Frica Domnului este comoar\ ve[nic\ a
drept\]ii6; {i voi da lor alt\ cale [i alt\ inim\, ca s\ se team\ de
Mine7.

1 Psalm 110, 10.
2 Proverbe 16, 4.
3 Isus Sirah 25, 14.
4 Proverbe 14, 28.
5 Isus Sirah 1, 19.
6 Isaia 33, 6.
7 Ieremia 32, 39-40.
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S\ `ntreb\m [i pe Sfin]ii [i dumnezeie[tii P\rin]i ai Bisericii

lui Hristos ce este frica de Dumnezeu. Ei, congl\suind cu Sf=nta

Scriptur\, ne spun: „Frica de Dumnezeu este `nceput al faptelor

bune”8; „Frica de Dumnezeu este `nceput al vie]ii celei adev\rate

a omului”9. Sf=ntul Efrem Sirul aseam\n\ frica de Dumnezeu

cu o sabie cu dou\ t\i[uri, care taie toat\ pofta cea rea10. Sf=ntul

Simeon Noul Teolog nume[te frica de Dumnezeu „arm\ nebiruit\

a credin]ei”11. Ilie Ecdicul o nume[te „`nceput al virtu]ilor”12; iar

dumnezeiescul P\rinte Ioan Sc\rarul o aseam\n\ cu soarele care,

trimi]=nd o raz\ `n c\mar\, descoper\ `n ea chiar [i cele mai

mici gunoaie [i prafuri sub]iri13. ~n alt loc, tot el zice: „~nmul]irea

fricii de Dumnezeu este `nceput al dragostei”14.

Merg=nd mai departe pe drumul cuv=ntului nostru, s\ ar\t\m

din ce se na[te aceast\ virtute `n sufletul omului. S\-l ascult\m

mai `nt=i pe Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, care zice c\ frica de

Dumnezeu se na[te din credin]a `n Dumnezeu: „Cel ce crede se

teme; iar cel ce se teme se smere[te”15. Iar Sf=ntul Ioan Sc\rarul

spune c\ frica de Dumnezeu se na[te din cuno[tin]a de sine,

adic\ din smerenie: „Cine s-a cunoscut pe sine a ajuns la price-

perea fricii de Dumnezeu”16.

Sf=ntul Petru Damaschin adevere[te c\ frica de Dumnezeu

se na[te din credin]\, zic=nd: „De aceea, eu, tic\losul, sunt mai

r\u dec=t un necredincios, c\ nu vreau s\ lucrez ca s\ aflu cre-

din]a cea mare [i prin ea s\ vin la temerea de Dumnezeu [i la

`nceputul `n]elepciunii Duhului”17.

S\ ar\t\m, `n continuare, de c=te feluri este frica de Dumnezeu.
Dup\ m\rturia Sf=ntului Petru Damaschin, frica de Dumnezeu
este `ndoit\, [i anume: „Este o fric\ de Dumnezeu care se zice [i

8 Sf=ntul Nicodim Aghioritul, Paza celor cinci sim]iri.
9 Filocalia, vol. X, Cuv. 1.
10 Cuv=nt c\tre monahi pentru toat\ întrarmarea.
11 Filocalia, vol. VI, p. 37.
12 Filocalia, vol. IV, p. 281.
13 Scara, Cuv. 26.
14 Ibidem, Cuv. 30.
15 Filocalia, vol. II, a doua sut\ de capete pt. drag., c. 16.
16 Scara, Cuv. 25.
17 Filocalia, vol. V, p. 196.
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PREDIC| DESPRE DREAPTA SOCOTEAL|

„Zis-a un b\tr=n c\ toate cele peste m\sur\

sunt de la draci.”

(Pateric, cap. 25, „Despre socotin]\”, p. 158)

P\rin]ilor, fra]ilor [i iubi]i credincio[i,

La `nceputul acestei c\r]i mi s-a p\rut de folos a vorbi despre

darul deosebirii, adic\ despre dreapta socoteal\, care este podoaba

faptelor bune, dup\ cel ce a zis c\ „pe tot lucrul `l `mpodobe[te

m\sura. C\ci f\r\ de m\sur\, [i cele ce se socotesc a fi bune, `ntru

v\t\mare se mut\”1. {i chiar dac\ eu, lene[ul [i neiscusitul `ntru

toate cele bune, nici cu v=rful degetului nu m-am atins, prin

lucrare, de aceast\ mare bun\tate a dreptei socoteli, totu[i m-am

g=ndit c\ uneori [i un orb poate fi de folos, atunci c=nd va ]ine `n

m=na sa o lumin\ aprins\ pentru cei ce v\d. Cu aceast\ n\dejde

m=ng=indu-m\, am vrut s\ slujesc celor ce c\l\toresc pe aceast\

c\rare spre cer [i prin ale c\ror sfinte rug\ciuni n\d\jduiesc [i

eu, nevrednicul, s\ fiu miluit de M=ntuitorul nostru `n ziua cea

mare a Judec\]ii de Apoi. Scopul pentru care am vrut s\ amintesc

monahilor [i cre[tinilor despre dreapta socoteal\, a fost acela de

a le face cunoscut\ de la `nceput aceast\ `mp\r\teas\ a faptelor

bune, pentru a nu uita de aceast\ sare care `ndulce[te jertfa os-

tenelilor lor, f\c=ndu-le a fi bineprimite [i pl\cute lui Dumnezeu.

C\ci f\r\ de aceast\ sare duhovniceasc\, dup\ cum spuneam

mai sus, toate cele bune se stric\ [i `ntru v\t\mare se mut\.

Dumnezeiasca Scriptur\ [i Sfin]ii P\rin]i numesc dreapta

socoteal\ „soare”2. ~n alt loc, Sf=nta Scriptur\ o nume[te c=rm\

a vie]ii [i sfat, zic=nd: Cei ce nu au c=rmuire cad ca frunzele;

1 Sf=ntul Isaac Sirul, Cuvinte [i înv\]\turi, Cuv. 1, M\n\stirea Neam],

ed. 1819, p. 28.
2 Efeseni 4, 26; Filocalia, vol. I, Sf=ntul Casian Romanul, p. 131.
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M=ntuirea st\ `ntru mult sfat 3; Sfatul bun te va p\zi 4. Sf=ntul

Antonie o arat\ a fi cea mai mare dintre toate faptele bune [i o

nume[te „ochi [i lumin\tor al sufletului”5. Al]ii i-au zis „izvorul,

r\d\cina, capul [i leg\tura tuturor virtu]ilor”. Sf=ntul Petru

Damaschin o nume[te „Lumina care arat\ celui ce o are”6. De

asemenea, [i unii `n]elep]i profani, vorbind despre dreapta soco-

teal\, au spus: „Perfec]iunea este m\sura `n toate”, adic\ acea

rar\ [tiin]\ de a acorda fiec\rui lucru [i fiec\rui act din via]\

`nsemn\tatea cuvenit\ — dup\ m\sura valorii lui — [i de a nu ames-

teca lucrurile m\runte cu cele de pre]. Tot ei au mai numit-o „[tiin]a

des\v=r[irii”.

Prin ce fapte bune ajunge omul s\ c=[tige aceast\ `mp\r\-
teas\ a virtu]ilor? Despre acest lucru, Sfin]ii P\rin]i ne spun c\
„nep\timirea na[te dreapta socoteal\”7. Acela[i sf=nt zice c\ „mintea
deprins\ cu f\ptuirea `nainteaz\ `n dreapta socoteal\”8. Avva
Serapion spune c\ „darul deosebirii (dreptei socoteli) `l c=[tig\
omul atunci c=nd nu va crede p\rerii sale, ci va urma `n toate
`nv\]\turii P\rin]ilor celor iscusi]i9. Avva Moise spune aproape
acela[i lucru ca Avva Serapion despre dreapta socoteal\: „Dreapta
socoteal\ nu se c=[tig\ dec=t prin smerenie, care ne face s\ ar\t\m
P\rin]ilor nu numai faptele, ci [i g=ndurile noastre [i s\ nu ne
`ncredem `n p\rerea noastr\ nicidecum, ci `n toate s\ urm\m
pov\]uirile b\tr=nilor [i s\ credem c\ aceea este bun ce vor
socoti ei ca atare. Aceasta nu numai c\ face pe monah s\ r\m=n\
neab\tut de la calea cea dreapt\, prin discern\m=ntul adev\rat,
ci `l [i p\ze[te nev\t\mat de toate cursele diavolului”10. La fel cu
Avva Moise, dumnezeiescul P\rinte Ioan Sc\rarul spune c\ „din
ascultare se na[te smerenia; iar din smerenie, dreapta socoteal\”11.
Sf=ntul Isaac Sirul, ar\t=nd valoarea dreptei socoteli, zice c\

3 Proverbe 11, 14.
4 Proverbe 2, 11.
5 Filocalia, vol. I, Sf=ntul Casian Romanul, p. 131.
6 Filocalia, vol. V, p. 123.
7 Filocalia, vol. II, Sf=ntul Maxim M\rturisitorul, p. 6.
8 Ibidem.
9 Filocalia, vol. I, Sf=ntul Casian Romanul, p. 136.
10 Ibidem, p. 135.
11 Scara, Cuv. 4, c. 105.
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„lucrarea cea cu m\sur\, cu osteneal\ [i cu statornicie petrec\-
toare este cea mai de pre]”12.

P\rin]ilor [i fra]i cre[tini,

P=n\ aici am adunat c=teva m\rturii din Sf=nta Scriptur\ [i
de la Sfin]ii P\rin]i despre numirile dreptei socoteli, precum [i
despre virtu]ile din care se na[te aceast\ minunat\ [i cuprinz\-
toare fapt\ bun\. ~n continuare vom ar\ta c=te ceva despre felul
cum trebuie s\ se foloseasc\ cineva de dreapta judecat\, `n lucrarea
tuturor faptelor bune.

Pentru a `n]elege mai clar cele ce se vor ar\ta, trebuie s\
cunoa[tem c\ sufletul are trei p\r]i: partea ra]ional\, partea
m=nioas\ [i partea poftitoare. Fiec\reia dintre aceste p\r]i `i
suntem datori cu dreapta socoteal\, ca s\-i putem da lucrarea
cuvenit\ ei. De asemenea, trebuie s\ avem grij\ [i de cele necesare
trupului nostru. Felul `n care trebuie s\ chivernisim, cu dreapt\
socoteal\, cele trei p\r]i ale sufletului [i trupului nostru ni-l
arat\ dumnezeiescul P\rinte Maxim M\rturisitorul, zic=nd: „De
vrei s\ fii drept, d\ fiec\rei p\r]i din tine, adic\ sufletului [i
trupului, cele de care sunt vrednice. P\r]ii ra]ionale a sufletului
d\-i citiri, vederi duhovnice[ti [i rug\ciuni; iu]imii d\-i dragoste
duhovniceasc\ ce se opune urii; p\r]ii poftitoare d\-i cump\tare
[i `nfr=nare, iar trupului, hran\ [i `mbr\c\minte at=t c=t `i sunt
de trebuin]\”13.

Dreapta socoteal\ `n vorbire

De mare grij\ avem nevoie pentru a `ntrebuin]a `n orice loc
[i timp dreapta socoteal\ `n vorbire, deoarece, dup\ m\rturia
Sfintei Scripturi, moartea [i via]a sunt `n m=na limbii, iar cei ce
`[i st\p=nesc limba vor m=nca roadele ei 14. S\ ]inem seama de
dreapta socoteal\ atunci c=nd avem de vorbit mai mult, deoarece
din mult\ vorb\ nu vom putea sc\pa de p\cat 15 [i curs\ tare

12 Cuv. 55, p. 259.
13 Filocalia, vol. II, a 4-a sut\ a capetelor despre dragoste, c. 44, pp. 105-106.
14 Proverbe 18, 21.
15 Proverbe 10, 19.
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PREDIC| DESPRE NEVOIN}A 

{I LUPTA DUHOVNICEASC| A MONAHILOR 

{I A CRE{TINILOR

„Mul]i sunt cei ce se lupt\ cu mine de la

`n\l]ime.”

 (Psalm 55, 2)

P\rin]ilor, fra]ilor [i iubi]i credincio[i,

{tim cu to]ii, din Sf=nta Scriptur\, c\ via]a omului pe p\m=nt

este o lupt\ [i o ispit\1. De aceea, [i Sf=ntul Apostol Pavel, av=nd

`n vedere tocmai acest r\zboi duhovnicesc, `l `ndeamn\ pe ucenicul

s\u Timotei la aceast\ nevoin]\ [i lupt\, zic=ndu-i: Lupt\-te
lupta cea bun\ a credin]ei, cucere[te via]a ve[nic\ la care ai fost
chemat...2, iar `n alt loc, `narm=ndu-l pentru lupta duhovniceasc\,

`i zice: P\time[te ca un bun viteaz al lui Hristos. Nimeni, osta[
fiind, nu se amestec\ cu lucrurile lume[ti, ca voievodului s\ fie
pl\cut 3. Apoi, ar\t=ndu-i c\ nu orice lupt\ [i nevoin]\ este bun\,

ci numai aceea care se face dup\ legea lui Dumnezeu, `i zice: De
se va lupta cineva, nu se `ncununeaz\ de nu se va lupta dup\
lege 4.

De asemenea, Sf=ntul Apostol Pavel ne arat\ [i `mpotriva cui
ducem r\zboiul nostru, zic=nd: Lupta noastr\ nu este `mpotriva
trupului [i a s=ngelui; ci `mpotriva `ncep\toriilor [i a domniilor,
a st\p=nitorilor `ntunericului acestui veac, `mpotriva duhurilor
r\ut\]ii, r\sp=ndite `n v\zduh5. Dar nebiruitul osta[ al lui Hristos
Iisus, dumnezeiescul Apostol Pavel, nu numai c\ ne arat\ cum

1 Iov 7, 1.
2 I Timotei 6, 12.
3 II Timotei 2, 3-4.
4 II Timotei 2, 5.
5 Efeseni 6, 12.
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s\ ne lupt\m [i `mpotriva cui, ci, totodat\, ne arat\ [i care sunt
armele duhovnice[ti cu care trebuie s\ se `mbrace orice lupt\tor
duhovnicesc care se lupt\ pentru sufletul s\u, [i ne `ndeamn\ a
lua aceste arme, astfel: Drept aceea, lua]i toate armele lui Dum-
nezeu, ca s\ pute]i sta `mpotriv\ `n ziua cea rea, [i toate
biruindu-le, s\ r\m=ne]i `n picioare 6. Apoi, arat\ [i felul cum
trebuie s\ purt\m aceste arme: ~ncing=ndu-v\ mijlocul vostru
cu adev\rul [i `mbr\c=ndu-v\ cu plato[a drept\]ii 7. Dumnezeiescul
P\rinte Efrem Sirul ne sf\tuie[te ca la armele duhovnice[ti ale
adev\rului [i drept\]ii s\ ad\ug\m [i pe cea a dragostei, zic=ndu-ne:
„~n loc de br=u, s\ ne `ncingem cu dragostea cea des\v=r[it\ c\tre
Dumnezeu [i c\tre aproapele, c\ci dragostea ne ajut\ s\ nu ne
`mpiedic\m. Deoarece dragostea `ndelung rabd\, se milostive[te,
dragostea nu pizmuie[te, dragostea nu se seme]e[te, nu se trufe[te,
nu se poart\ cu necuviin]\, nu caut\ ale sale, nu se aprinde de
m=nie, nu g=nde[te r\ul, nu se bucur\ de nedreptate, ci se bucur\
de adev\r. Toate le sufer\, toate le crede, toate le n\d\jduie[te,
toate le rabd\. Dragostea niciodat\ nu cade 8”9. 

Iubi]i credincio[i,

Alt\ arm\ duhovniceasc\ [i datorie a lupt\torului lui Hristos
este de a se `nc\l]a `ntru g\tirea Evangheliei p\cii 10. Dumne-
zeiescul P\rinte Efrem Sirul, ar\t=nd c\ aceast\ `nc\l]\minte
duhovniceasc\ este smerenia, spune: „~n loc de `nc\l]\minte s\-]i
c=[tigi, o, monahule, smerita cugetare, c\ci precum `nc\l]\mintea
se calc\ de to]i, tot a[a [i cel ce are smerita cugetare se s=rguie[te
s\ fie c\lcat `n picioare de to]i... C\ci [i fericitul David, pe aceasta
c=[tig=nd-o, zicea: Eu sunt vierme [i nu om 11. Fiindc\ [i Dumnezeu
se apropie de cel smerit, dup\ cum spune Scriptura: Cel ce locuie[te
`ntru cele `nalte [i spre cele smerite prive[te12. Dumnezeu, prin

6 Efeseni 6, 13.
7 Efeseni 6, 14.
8 I Corinteni 13, 4-8.
9 Cuv=nt c\tre monahi pentru toat\ întrarmarea, tom. 3, p. 267.
10 Efeseni 6, 15.
11 Psalm 21, 6.
12 Psalm 112, 5-6; Cuv=nt c\tre monahi pentru toat\ întrarmarea, tom. 3,

p. 286.
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A doua arm\ duhovniceasc\, de mare folos `n r\zboiul nev\zut,
este n\dejdea [i `ncrederea numai `n Dumnezeu50. S\ avem,
deci, `ncredere numai `n Dumnezeu [i s\ strig\m totdeauna c\tre
El: Nu m\ l\sa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te dep\rta de la
mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne al m=ntuirii mele 51.
Aceast\ `ncredere des\v=r[it\ a noastr\ numai `n Dumnezeu se
bazeaz\ pe patru motive bine `ntemeiate, [i anume:

— ne `ncredem `ntr-un Dumnezeu, Care, fiind Atotputernic,
ne poate da tot ce [tie c\ ne este de folos [i ne poate ajuta oric=nd
[i oriunde;

— ne `ncredem `ntr-un Dumnezeu Prea`n]elept, Care are [tiin]\
nem\surat\52, c\ci El cunoa[te — fie chiar [i cele mai `nalte de-
s\v=r[iri — [i, prin urmare, [tie ce ne este de folos;

— ne `ncredem `ntr-un Dumnezeu nem\surat de bun, av=nd
o dragoste negr\it\ [i fiind `ntotdeauna gata s\ ne ajute;

— oricine n\d\jduie[te `n Dumnezeu nu se ru[ineaz\53, are
m=ntuire de la Domnul [i nu gre[e[te, dup\ m\rturia Sfintei
Scripturi, care zice: M=ntui-va Domnul sufletele robilor S\i [i
nu vor gre[i to]i cei ce n\d\jduiesc spre D=nsul 54.

A treia arm\ duhovniceasc\ este r\bdarea, de care avem mult\
nevoie `n lupta noastr\, dup\ cum zice `n Scriptur\: ~n lupta
aceasta grea [i mare ave]i trebuin]\ de r\bdare 55.

Ultima arm\ duhovniceasc\ este rug\ciunea ne`ncetat\56.
Dar, fiindc\ lupta ce o ducem `mpotriva trupului57, a lumii58,

a diavolului59 [i a mor]ii60 este o lupt\ nev\zut\ [i interioar\, este
bine s\ [tim de care virtu]i avem nevoie pentru paza cea din\untru.
Dumnezeiescul P\rinte [i marele dasc\l al trezviei, Sf=ntul
Isihie Sinaitul, spune despre aceasta: „Cel ce se lupt\ `n\untru

50 Pilde 3, 5.
51 Psalm 37, 21.
52 Psalm 140, 5.
53 Psalm 21, 5; Romani 5, 5; Filipeni 1, 20.
54 Psalm 33, 22.
55 Evrei 10, 36; Iacov 1, 4; 5, 8.
56 I Tesaloniceni 5, 17.
57 Romani 7, 24-25; Galateni 5, 24.
58 Romani 8, 27; I Ioan 4, 4; 5, 5.
59 Romani 16, 20; I Ioan 2, 13-14.
60 Isaia 26, 19; I Corinteni 15, 54-55; Apocalipsa 2, 11.
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trebuie s\ aib\ permanent: smerenie, aten]ie deplin\, `mpotrivire
[i rug\ciune. Smerenie — fiindc\ se lupt\ cu dracii cei m=ndri,
potrivnici smereniei [i pentru ca s\ aib\ `n m=na inimii ajutorul
lui Hristos, pentru c\ Hristos ur\[te pe cei m=ndri. Aten]ie — ca
s\-[i fac\ inima pururea f\r\ nici un g=nd, chiar bun dac\ ar
p\rea. ~mpotrivire — pentru c\ atunci c=nd va cunoa[te cu agerime
pe cel ce vine, `ndat\ s\ se opun\ cu m=nie celui viclean. {i voi
r\spunde — zice — celor ce m\ oc\r\sc 61; Oare nu lui Dumnezeu
se va supune sufletul meu? 62. Rug\ciune — ca, `ndat\ dup\
`mpotrivire, s\ strige c\tre Hristos, `ntr-un suspin negr\it, [i,
atunci, cel ce se lupt\ va vedea pe vr\jma[ risipindu-se, prin
numele cel sf=nt al lui Hristos, ca praful de v=nt sau ca fumul ce
se mistuie, `mpreun\ cu n\lucirile lui”. Iar, `n continuare, zice
despre rug\ciune: „Cel ce nu are rug\ciune curat\, f\r\ g=nduri,
nu are arm\ pentru lupt\. Iar rug\ciune numesc pe aceea care
se lucreaz\ necontenit `n ad=ncurile sufletului ca, prin chemarea
lui Iisus, vr\jma[ul ce se lupt\ `n ascuns s\ fie biciuit [i ars”63.

Iubi]i fra]i, monahi [i cre[tini,

Aceste arme ar\tate mai sus, de care avem nevoie cu to]ii
p=n\ la ultima suflare, nu sunt arme trupe[ti, materiale, ci sunt
arme duhovnice[ti [i nev\zute, „puternice `naintea lui Dumnezeu ca
s\ d\r=me `nt\riturile vr\jma[ului”64. Ele se mai numesc [i „armele
luminii”, fiindc\ prin ele dob=ndim lumina cea duhovniceasc\ a
Duhului Sf=nt, iar prin folosirea cea dreapt\ a lor ne m=ntuim
[i ne facem p\rta[i luminii celei ne`nserate din veacul viitor.

Fra]ii mei, `n `ncheierea acestui cuv=nt, pe to]i v\ rog, cu
toat\ smerenia, s\ nu m\ uita]i pe mine, cel p\c\tos [i neiscusit
`n r\zboiul nev\zut al min]ii, ca prin sfintele voastre rug\ciuni
s\ m\ trezesc [i eu c=ndva din somnul nesim]irii mele [i s\ vin
`n urma voastr\ — a celor care v\ lupta]i pentru a lua cununa vie]ii
ve[nice — prin mila Domnului, Dumnezeului [i M=ntuitorului
nostru Iisus Hristos [i prin mijlocirea rug\ciunilor Preasfintei [i
Preacuratei Maicii Sale. AMIN!

61 Psalm 118, 42.
62 Psalm 61, 1.
63 Filocalia, vol. I, cap. 4, 20 [i 21, p. 46.
64 II Corinteni 10, 3-4.
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PREDIC| DESPRE ASCULTARE, BINECUVÂNTARE 

{I DESPRE RAI

 „Rodul ascult\rii f\cut cu binecuv=ntare

este smerenia; iar floarea faptei bune pe care

tu singur o crezi bun\ este m=ndria.” 

(Sf=ntul Teodor Studitul, Cuv. 8, p. 79)

Preacuvio[i p\rin]i [i fra]i,

Pentru c\ mi s-a r=nduit de Preacuviosul P\rinte Stare] a v\

mai vorbi din c=nd `n c=nd [i a ne mai trezi prin cuv=nt con[tiin]a

la cele duhovnice[ti, spre a noastr\ l\murire [i m=ntuire, `n cele

ce urmeaz\ m-am g=ndit s\ v\ vorbesc despre trei lucruri, [i

anume: despre ascultare, despre paza binecuv=nt\rii [i despre

Rai. Aceste trei au o str=ns\ leg\tur\ `ntre ele [i nu se pot aduce la

`ndeplinire una f\r\ alta. C\ci f\r\ ascultare, nimeni nu poate

intra `n Rai, nici ascultarea f\r\ binecuv=ntare nu este deplin\

[i des\v=r[it\.

Mai `nt=i s\ ar\t\m ce este ascultarea. Pentru aceasta s\

ascult\m pe dumnezeiescul P\rinte Ioan Sc\rarul, care zice:

„Ascultarea este des\v=r[ita lep\dare a sufletului ar\tat\ prin

faptele trupului. Sau, invers, ascultarea este omor=rea m\dularelor

trupe[ti, pe l=ng\ o minte treaz\. Ascultarea este lucrare f\r\

de `ncercare1. Ascultarea este moarte de bun\voie; via]\ str\in\

de iscodire, lips\ de m=hnire `n fa]a primejdiilor, c\l\torie a celor

ce dorm. Ascultarea este morm=nt al voii proprii [i `nvierea

smereniei... Cel ascult\tor, ca [i cel mort, nu vorbe[te `mpotriv\

[i nu discut\, fie `n cele bune, fie `n cele ce par rele, c\ci pentru

toate va r\spunde cel care, cu bun\ credin]\, i-a omor=t sufletul.

1 F\r\ de încercare — adic\ f\r\ de ispitire din partea ascult\torului a

poruncii p\rintelui s\u duhovnicesc.
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Ascultarea este p\r\sirea discu]iei, chiar c=nd sunt multe lucruri

de discutat”2.

Dar, pentru a ne da seama c=t de mare este primejdia c=nd

ascultarea este c\lcat\ [i neb\gat\ `n seam\ [i c=t de mare este

pedeapsa de la Dumnezeu asupra celor neascult\tori, se cuvine

s\ ne `n\l]\m cu mintea `nt=i `n cer, [i acolo s\ vedem cum o

treime dintre `ngeri au c\zut din slava lui Dumnezeu pentru

neascultare [i m=ndrie3. C\ci, dup\ Sfin]ii P\rin]i, m=ndria nu

este altceva dec=t def\imarea ascult\rii. Apoi s\ ne ducem cu

mintea `n Rai [i vom vedea c\, `ndat\ ce porunca ascult\rii s-a

c\lcat, tot neamul omenesc s-a dep\rtat de Rai4. Dar [i p=n\

azi, acolo unde ascultarea este def\imat\, se ive[te tulburare [i

dezbinare. De la conducerea unei ]\ri [i p=n\ la conducerea unei

familii, neascultarea aduce certuri, nesupunere, destr\marea

bunei r=nduieli `n ]ar\, `n societate, `n m\n\stire, `n familie [i

oriunde vie]uiesc oameni. {i dup\ cum neascultarea lucreaz\

moarte5, prin ascultarea Domnului nostru Iisus Hristos fa]\ de

Tat\l, Care L-a trimis `n lume pentru r\scump\rarea noastr\,

via]a ve[nic\ a intrat `n lume6; c\ci El pentru m=ntuirea noastr\

S-a f\cut ascult\tor p=n\ la moarte [i `nc\ moarte pe cruce 7.

Dar s\ vedem ce via]\ a ales M=ntuitorul c=nd a binevoit s\

petreac\ cu noi, oamenii, pe p\m=nt pentru m=ntuirea noastr\.

Oare a ales El via]a st=lpniceasc\, sau cea pustniceasc\ [i sin-

guratic\? ~ntr-adev\r, [i pe aceasta a `ntemeiat-o, atunci c=nd

S-a dus `n pustie [i a postit 40 de zile [i 40 de nop]i [i a fost

ispitit de diavolul8. Dar dup\ ce a ie[it la propov\duire [i dup\

ce i-a ales [i i-a chemat pe ucenicii S\i, nu i-a trimis `n pustie, ci

a `ntemeiat cu ei via]\ de ob[te, a petrecut cu Sfin]ii S\i ucenici

[i Apostoli p=n\ la moarte, ~nviere [i preasf=nta Sa ~n\l]are la

cer, ca un P\rinte preaiubit cu fiii S\i. Iar la r=ndul lor,

2 Scara, Cuv. 4.
3 Apocalipsa 12, 4.
4 Facerea 3, 23.
5 II Tesaloniceni 1, 8-9.
6 Ioan 3, 16; 3, 36.
7 Filipeni 2, 8.
8 Matei 4, 12.
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dumnezeie[tii S\i ucenici [i Apostoli — dup\ pilda dat\ lor de

M=ntuitorul Hristos — au `ntemeiat via]\ de ob[te cu to]i cei ce

crezuser\ `n El, prin propov\duirea lor. C\ci, dup\ cum vedem

scris la Faptele Apostolilor, to]i cei ce credeau erau laolalt\ [i
toate le aveau de ob[te [i `[i vindeau p\m=nturile [i averile lor [i
le `mp\r]eau tuturor dup\ cum avea nevoie fiecare9. {i iar\[i

zice: Iar inima [i sufletul mul]imii celor ce au crezut erau una [i
nici unul nu zicea c\ este al s\u ceva din averea sa, ci toate le
erau de ob[te10.

Dup\ pilda Sfin]ilor [i dumnezeie[tilor Apostoli, mul]i dintre

Sfin]ii [i dumnezeie[tii P\rin]i, ca: Teodosie, Eftimie, Sava cel

Sfin]it, Varsanufie, Avva Dorotei, Hariton M\rturisitorul [i al]i

mul]i dintre sfin]i, au `ntemeiat `n Palestina m\n\stiri cu via]\

de ob[te. Apoi, prin dumnezeiescul P\rinte Ioan Sc\rarul [i Ioan

Raiteanul, au str\lucit la Muntele Sinai [i `n Rait lavre cu mul]i

monahi, tr\ind `n via]a de ob[te. De asemenea, Sf=ntul Pahomie,

`n Egipt; Sf=ntul Vasile, `n Cezareea Capadociei; Sf=ntul Teodor

Studitul, `n Constantinopol, [i Sf=ntul Atanasie, `n Athos; precum

[i Preacuvio[ii P\rin]i Antonie [i Teodosie, `n marea lavr\ Pecerska

din Kiev, au `ntemeiat via]\ cu r=nduial\ strict ob[teasc\. Apoi

`nc\ mul]i al]ii, pe care nu e vreme a-i pomeni, au `ntemeiat

lavre [i m\n\stiri cu via]\ de ob[te, unde mii [i zeci de mii de

monahi s-au m=ntuit prin sf=nta ascultare.

Dar, fiindc\ despre ascultare ne este cuv=ntul, este bine s\

ar\t\m c=teva pilde de adev\rat\ ascultare, spre folosul nostru

de ob[te.

Scrie `n Pateric despre Cuviosul P\rintele nostru Ioan Colov,

c\ atunci c=nd era frate `ncep\tor a mers odat\ la un b\tr=n

egiptean [i, intr=nd ucenic la el, acela l-a `ncercat spre a vedea

dac\ are ascultare des\v=r[it\. Astfel, lu=nd un lemn uscat,

b\tr=nul l-a r\s\dit `n p\m=nt [i a zis c\tre fericitul s\u ucenic:

„Frate Ioane, `n fiecare zi s\ ad\pi acest lemn cu c=te un ulcior

de ap\ p=n\ ce va face roade”. {i era apa departe de d=n[ii, a[a

`nc=t se ducea ucenicul de cu sear\ [i venea diminea]a; iar dup\

9 Fapte 2, 44-45.
10 Fapte 4, 32.
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la un b\tr=n mare din cei de acolo, zic=nd: „P\rinte, fratele Acachie

a murit”. C=nd a auzit aceasta, b\tr=nul a r\spuns: „P\rinte,

nu m\ plec s\ cred”. Iar acela i-a zis: „Vino [i vezi”. {i, scul=ndu-se

b\tr=nul, `ndat\ a mers la cimitir `mpreun\ cu stare]ul ferici-

tului nevoitor. {i ajung=nd acolo, a strigat ca [i c\tre un om viu,

c\tre cel cu adev\rat [i `ntru adormire viu, zic=ndu-i: „Frate

Acachie, murit-ai?”. Iar ascult\torul cel prea `n]elept, ar\t=nd [i

dup\ moarte ascultare, a r\spuns: „Cum este cu putin]\, p\rinte,

s\ moar\ omul cel lucr\tor al ascult\rii?”. Atunci b\tr=nul cel

ce `i fusese stare] [i care `l chinuise foarte mult, `nfrico[=ndu-se

de acest r\spuns venit din morm=nt, a c\zut cu fa]a la p\m=nt

[i, cu lacrimi, a cerut de la egumenul lavrei chilie aproape de

morm=ntul lui Acachie [i acolo a petrecut cu mare c\in]\ p=n\

la moarte, cer=nd iertare de la to]i p\rin]ii [i fra]ii [i zic=ndu-le:

„Ierta]i-m\, p\rin]ilor [i fra]ilor, c\ci eu am s\v=r[it ucidere”13.

P\rin]ilor [i fra]ilor,

S\ istorisim ceva [i despre p\zirea binecuv=nt\rii care este

plinirea [i des\v=r[irea ascult\rii. Era `ntr-o m\n\stire de ob[te

un b\tr=n, av=nd un ucenic foarte evlavios, care `n toate se silea

a p\zi binecuv=ntarea (blagoslovenia) p\rintelui s\u. Acestui ucenic

i se `ncredin]ase de la stare]ul s\u s\ p\zeasc\ vitele m\n\stirii.

Dar odat\ i s-a `nt=mplat de a sc\pat vitele m\n\stirii `n ]arina

mirenilor, pricinuindu-le mari stric\ciuni. De aceea, au venit

mirenii la m\n\stire [i s-au pl=ns stare]ului, iar stare]ul a spus

b\tr=nului acestui frate despre ce s-a `nt=mplat cu vitele m\-

n\stirii, din cauza neaten]iei ucenicului s\u. B\tr=nul, auzind

aceasta, l-a chemat pe ucenic [i l-a dojenit foarte aspru. Iar el

cerea b\tr=nului s\-l ierte [i s\-i dea canon pentru gre[eala

f\cut\. Iar b\tr=nul i-a zis: „Fiindc\ n-ai avut destul\ grij\ [i

vacile au stricat gr=ul din ]arina mirenilor, iar acum m\n\stirea

trebuie s\ le pl\teasc\ paguba, s\ nu mai m\n=nci p=ine p=n\

nu-]i voi da eu voie”. ~ns\ nu dup\ multe zile a murit b\tr=nul f\r\

ca ucenicul s\-i poat\ cere binecuv=ntare [i dezlegare de canon.

13 Scara, Cuv. 4.
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{i `ntorc=ndu-se ucenicul de la ascultarea sa [i g\sind mort pe

b\tr=nul care `l legase, pl=ngea foarte tare pentru pierderea bu-

nului s\u pov\]uitor [i pentru r\m=nerea sub canonul de a nu

mai m=nca p=ine.

Deci, dup\ ce au `ngropat pe b\tr=n, fratele a spus la cei mai

iscusi]i dintre p\rin]i c\ el a r\mas sub canon, dar nici unul din ei

nu a `ndr\znit a-l dezlega. Atunci fratele s-a dus la Sf=ntul

Gherman — care era atunci patriarh al Constantinopolului — [i i-a

cerut s\-l dezlege de canonul pe care i l-a dat b\tr=nul. Dar nici

patriarhul nu l-a dezlegat, c\ci, adun=nd clerul s\u [i `ntreb=ndu-se

`ntre ei, to]i au fost de p\rere s\ nu dezlege canonul cel dat de

b\tr=n. {i m\car c\ b\tr=nul acela nu fusese preot, ci simplu

monah, dar fiindc\ fusese stare]ul fratelui aceluia, nu au putut

a-l dezlega. De atunci ucenicul — av=nd fric\ de Dumnezeu [i

tem=ndu-se s\ calce leg\tura [i canonul ce i s-a dat de b\tr=nul

s\u — a r\mas nem=nc=nd p=ine p=n\ la moarte, spre a nu c\lca

blagoslovenia [i cuv=ntul p\rintelui s\u14.

O alt\ istorie sf=nt\ despre p\zirea blagosloveniei este [i

aceasta: Sf=ntul Visarion cel Mare, Egipteanul, c\l\torea odat\

cu ucenicul s\u Dula pe l=ng\ ]\rmul m\rii. Ucenicul, `nset=nd

foarte tare, a zis c\tre p\rintele s\u: „P\rinte, `mi este foarte

sete”. Iar b\tr=nul, f\c=nd rug\ciune, a zis c\tre ucenicul s\u:

„Bea din mare”. Acela, av=nd binecuv=ntarea p\rintelui s\u, s-a

dus [i a b\ut, c\ci, prin rug\ciunea [i binecuv=ntarea avvei, apa

din mare s-a `ndulcit [i s-a f\cut ca cea de izvor. Alt\ dat\, c\l\-

torind ei, iar\[i a `nsetat ucenicul [i, f\r\ s\ mai ia blagoslovenie,

s-a dus iar la mare s\ bea. Dar de data aceasta a g\sit apa amar\,

s\rat\, gre]oas\ [i nicidecum nu a mai putut ucenicul s\ bea

din mare ca atunci. De aceea, alerg=nd la b\tr=n, i-a zis: „P\rinte,

mi-a fost tare sete [i am voit s\ beau ap\ din mare, dar nu am

putut c\ci apa era foarte rea”. Iar b\tr=nul i-a r\spuns: „Fiule,

de ce nu ai luat binecuv=ntare ca Dumnezeu s\-]i `ndulceasc\

apa ca [i alt\ dat\?”. {i s-a mirat foarte mult ucenicul sf=ntului

[i, din cauza aceea, nimic nu mai f\cea p=n\ nu cerea blagoslo-

venie de la p\rintele s\u15. 

14 Sf=ntul Teodor Studitul, Cuv. 33, p. 173.
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PREDIC| DESPRE S|R|CIA DE BUN|VOIE

(AL DOILEA VOT AL C|LUG|RULUI)

„Zis-a Domnul: Vulpile au vizuini [i p\s\-

rile cerului cuiburi; iar Fiul Omului nu are unde

s\-{i plece capul.” 

(Matei 8, 20)

Preacuvio[i p\rin]i [i fra]i,

Eu, cel cu totul nevrednic [i p\c\tos care sunt s\rac de `n]e-

legerea celor bune [i de lucrarea celor spre m=ntuire, `ndr\znesc a

v\ vorbi despre cele pe care noi le-am f\g\duit `naintea lui Hristos

Dumnezeu, a Preasfintei Sale Maici [i a tuturor `ngerilor Lui,

c=nd am primit tunderea sf=ntului [i `ngerescului chip. {tim c\

f\g\duin]ele sunt leg\minte care pornesc de la Dumnezeu c\tre

om [i de la om c\tre Dumnezeu1. {i dac\ Dumnezeu ~[i aduce

aminte de f\g\duin]ele Sale fa]\ de noi2 [i dac\ ~[i `mpline[te

f\g\duin]ele Sale fa]\ de noi3, apoi cu c=t mai mult ni se cuvine

nou\ a ne aduce aminte de cele ce am f\g\duit `naintea lui Dum-

nezeu [i a ne sili cu toat\ os=rdia spre `mplinirea lor.

Dup\ cum vedem din Sf=nta Scriptur\, at=t M=ntuitorul

nostru Iisus Hristos, c=t [i dumnezeie[tii [i Sfin]ii Apostoli ne-au

l\sat pild\ vie ca s\ tr\im `n s\r\cie [i lips\ pe acest p\m=nt.

De aceea M=ntuitorul zice: Vulpile au vizuini [i p\s\rile cerului
cuiburi; iar Fiul Omului nu are unde s\-{i plece capul 4. Cel ce

are cerul scaun [i p\m=ntul reazem picioarelor Sale5, de bun\voie

a s\r\cit pentru noi [i cu s\r\cia Lui a vindecat s\r\cia noastr\

1 Arhim. Nicodim Sachelarie, Pravila, ed. 2, p. 188.
2 Psalm 104, 41; Luca 1, 54.
3 Numeri 23, 19; Iosua Navi 21, 45.
4 Matei 8, 20.
5 Fapte 7, 49.
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cea duhovniceasc\6. Iar\[i vedem pe M=ntuitorul, c=nd trimite pe

dumnezeie[tii S\i ucenici la propov\duire, c\ le porunce[te, zic=nd:

S\ nu lua]i nici toiag, nici traist\...7. {i „cei care au plecat f\r\

toiag, au p\storit toat\ lumea [i, f\r\ traist\ fiind, multe averi

au mo[tenit”, c\ci au ascultat de Cel ce a zis: C\uta]i mai `nt=i
`mp\r\]ia lui Dumnezeu [i dreptatea Lui [i toate se vor ad\uga
vou\ 8.

S\ nu ne temem, fra]ilor, de s\r\cie, c\ci auzim ce zice Dum-

nezeu prin Sf=ntul Prooroc Isaia: Mai degrab\ va uita mama pe
fiul s\u, dec=t Eu s\ te uit pe tine, cel ce ~mi sluje[ti Mie9. S\ nu

ne `ngrijim de bog\]ie, noi cei ce de bun\voie ne-am f\g\duit a

fi f\r\ de ea, pentru Dumnezeu. C\ci de vom aduna bog\]ii,

inima noastr\ se va desp\r]i de dragostea lui Dumnezeu [i se va

lipi de cele ale veacului acestuia. S\ ne aducem aminte de cuv=ntul

Domnului, Care zice c\ nu putem s\ slujim lui Dumnezeu [i lui

Mamona10.

Iat\ ce zic dumnezeie[tile Canoane `n ceea ce prive[te s\r\cia

c\lug\rului: „Monahii sunt obliga]i s\ nu aib\ nimic al lor

propriu, ci toate ale lor s\ le d\ruiasc\ m\n\stirii. C\ci fericitul

Luca zice despre cei ce credeau `n Hristos [i care `nchipuiau mai

`nainte via]a monahilor, c\ nici unul dintre ei nu avea ceva al
s\u, ci totul le era de ob[te11. Pentru aceasta, celor ce vor s\ fie

monahi li se d\ voie, `n privin]a averilor, s\ le transmit\ oric\ror

persoane vor voi ei [i care, fire[te, nu sunt oprite de lege12. Iar dup\

ce se vor face monahi, m\n\stirea are st\p=nire peste toate cele

ce le apar]in lor [i nu li se mai `ng\duie s\ poarte grij\ de ad-

ministrarea averilor lor. Iar de se va v\di c\ vreunul [i-a `nsu[it

ceva avere, care n-a fost dat\ m\n\stirii dup\ ce s-a c\lug\rit [i

se va robi de patima iubirii de c=[tig, averea s\ se ia de la d=nsul

de c\tre egumen sau de c\tre episcop [i, v=nz=ndu-se la licita]ie

6 Sf=ntul Nicodim Aghioritul, Paza celor cinci sim]iri, cap. 11, p. 390.
7 Matei 10, 10.
8 Matei 6, 33.
9 Isaia 49, 15.
10 Matei 6, 24.
11 Fapte 4, 32.
12 Cartagina 22, 31.
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`n vedere dumnezeie[tii P\rin]i, au r=nduit ca, `n vremea Sf=ntului

[i Marelui Post, s\ fie pus\ `n toate bisericile dreptm\ritoare

rug\ciunea Sf=ntului Efrem Sirul, care, printre altele, zice: „Iar

duhul tr=nd\viei, al grijii de multe [i al iubirii de st\p=nire nu

mi-l da mie”.

Cine dintre sfin]ii lui Dumnezeu I-au slujit cu leaf\? Cine a

spus vreodat\: dac\ nu primesc at=ta pe lun\, nu mai fac ascul-

tare sau slujba cuvenit\? Vai de noi! Vrea Hristos s\ ne dea Raiul

pentru ve[nicie, iar o floare din Rai — dup\ cum i-a descoperit

`ngerul Domnului Sf=ntului Andrei cel nebun pentru Hristos —

este mai scump\ dec=t toate avu]iile acestei lumi v\zute, iar noi

st\m s\ ne t=rguim c=nd este vorba de m=ntuirea noastr\ [i de

negr\ita fericire a vie]ii ve[nice.

Patima de a ne `mbog\]i, de a st\p=ni averi ne `ncearc\ cu

griji de[arte [i cu tulbur\ri [i, prin acestea, dep\rteaz\ mintea

[i inima noastr\ de la Dumnezeu. Grija cea sf=nt\ a rug\ciunii

[i a cuget\rii celor duhovnice[ti se dep\rteaz\ de la noi. Acest

adev\r ni-l arat\ [i dumnezeiescul P\rinte Isaac Sirul, care zice:

„Nu po]i, cu grija lumii fiind `nf\[urat, s\ mai ai cu tine [i grija

lui Dumnezeu”. Mintea tulburat\ cu grija de averi pururea este

st\p=nit\ de uitarea celor duhovnice[ti, dup\ m\rturia aceluia[i

sf=nt, care zice: „Mintea tulburat\ nu va sc\pa de uitare [i

`n]elepciunea nu-i deschide acesteia u[a”22. ~n adev\r, ce fel de

`n]elepciune [i filosofie duhovniceasc\ ar mai putea s\ intre `ntr-o

minte `nc\rcat\ cu tulburarea grijilor [i averilor, care fac pe om

cu anevoie s\ intre `n `mp\r\]ia lui Dumnezeu?

Dar mai greu pentru noi este faptul c\, de nu ne vom sili s\
fugim de odihna acestei vie]i [i de adunarea averilor, pe l=ng\
alt\ os=nd\, prea lesne vom ajunge `n robia patimilor celor pier-
z\toare, dup\ cum iar\[i vedem scris: „Cel ce fuge de odihna vie]ii
acesteia, de fa]\, acesta cu mintea a v\zut veacul ce va s\ fie.
Iar cel ce este legat de iubirea de agoniseal\ este rob al patimilor”.
Apoi, ar\t=nd c\ nu numai c=[tigarea aurului [i a banilor este
agoniseal\, ci [i oricare alt lucru de prisos, zice: „Nu socoti cum
c\ singur\ c=[tigarea aurului [i a argintului este iubire de

22 Sf=ntul Isaac Sirul, Cuv. 5.
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`nveli noaptea — [i `mi ajunge, c\ci ca m=ine m\ duc `n groap\.
Ce `mi mai trebuie sob\ bun\ [i pat `n chilie?”.

M\ minunam de s\r\cia lui, c\ci avea o ras\ foarte veche [i
o camilafc\ rupt\ [i c=rpit\ `n multe locuri [i `i ziceam: „P\rinte
Cosma, de ce nu spui p\rintelui stare] s\-]i fac\ o ras\ [i o
camilafc\ nou\?”. Iar el `mi r\spundea: „M\i, nepoate, ce-i mai
trebuie la un putregai de om s\-i faci haine noi? Eu cred c\ mai
]in acestea c=t voi tr\i. {i dac\ eu sunt vechi, las\ s\ fie [i
hainele vechi, c\ci toate `n lumea aceasta se `nvechesc [i pier”.
Avea barba alb\ p=n\ la br=u, umbla `nc\l]at cu opinci [i se
`ncingea cu o funie peste cojoc c=nd mergea la ascultare. Numai
la biseric\ `[i lua rasa lui veche [i camilafca cea c=rpit\. Mai
avea un fes pe care `l purta — dup\ cum mi-a spus — de 25 de ani.
S-a dus la Domnul `n v=rst\ de 89 de ani [i a r\mas pentru noi
pild\ de adev\rat c\lug\r s\rac [i smerit.

Cu aceasta `nchei [i m\ rog ca mila Domnului [i a Maicii
Domnului s\ fie cu sufletele care L-au iubit pe Dumnezeu din
toat\ inima [i, pentru Hristos, s-au nevoit pe p\m=nt `n s\r\cie
[i smerenie p=n\ la moarte. Iar noi, p\c\to[ii, suntem datori s\
privim la `nainta[ii no[tri [i s\ le urm\m credin]a, de vreme ce
— dup\ Sf=ntul Ioan Sc\rarul — „monahul neagonisitor este st\p=n
peste lume”34. AMIN!

34 Scara, cuv. 17, c. 2.




