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slava Lui". Iar altul zice despre loan, ucenicul cel cu deosebire iubit &
Hristos, cd ,,av6ztttpe munte insdgi dumnezeirea Cuvintului descoperitl".
Deci au vdzvt, au vLzrJt cu adevirat acea lumini necreati gi dumnezc.
iasci, Dumnezeu rd.minind nevdzut, dupd ascunzimea Sa mai presus dc
fiinfi, chiar de-ar crilpacdpeteniile ereziei gi cei de un cuget cu ei.

r5o. Dar cind ii intreabd cineva pe acegti eretici care spun ci lumin*
aceea este fiinla dumnezeirii:'Oare se vede fiinla lui Dumnezeu?", fiind
silili, igi descoperi viclenia, zicind cI au spus cd, acealumini este fiinftr,
fiindcd. prin ea s-avilzutfiinfa lui Dumnezeu. Cici ,,fiinfa lui Dumnezcu
se vede prin fipturi". Astfel nenorocitii prefac iarigi in fipturi lumine
Schimbirii la Fali a Domnului. De altfel prin fipturi nu se vede fiinfe,
ci lucrarea creatoare a lui Dumnezeu. Deci in chip rdllcit gi intr-un glal
cu Eunomie zic gi acegtia ci fiinla lui Dumnezeu se vede prin fipturi.
Astfel aiureala necredintei lor are multe chipuri. Drept aceea trebuie sl
fugim de ei gi de impirtigirea cu ei ca de o hidrd stricltoare de suflet 9l
cu multe capete, ca de o strimbare cu multe chipuri a dreptei credinfe,
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LUI NICHIFOR DIN SINGURATATE

Despre timpul in carc atrdit Nichifor din Singurdtate nu se stia nimic
sigur pinl ce n-am aflat gi pubiicat noi un text al Sffntului Grigorie Pala-
rna din Cuvintul II din triada II contralui Vailaam, si anume: ,,Al doilea
Icuvint] dintre cele din urmi pentru cei ce se linistesc cu sfintenie" (tndp
t6v r1ou1a(6vrov rd)v fotdpov 6 dsitepog). Apdrind pe acest Nichi-
for alacal de Varlaam din pricina metodei rugiciunii lui Iisus pe care a
scris-o, Sffntul Grigorie Palama zice: ,,Dar mai mult decit contra tuturor
gi-a indreptat vehementa cuvintului fird rugine contra celor scrise despre

rugdciune de cdtre cuviosul gi mdrturisitorul Nichifor; Nichifor, care a dat
frumoasi md.rturisire gi de aceea a fost condamnat de primul impd-
rat Paleolog, care a cugetat cele ale latinilor; Nichifor, care, fiind de neam
dintre italieni, s-a alipit credintei noastre ortodoxe gi care deodatd cu pa-
tria sa a lepddat gi cele pirinteqti, si a socotit mai scumpd credinfa noastrd
ca a sa, pentru cuvintul adevirului care e la noi. $i venind la aceasta a
ales viafa cea mai curattr, adici pe cea singuraticd. Iar ca loc de locuit
alege pe cel cu nume sfint, care este intre lume 9i cele mai presus de lume,
Athosul, care e ciminul virtufii. Si aci se aratdmaiintii qtiind sb fie cdllu-
zit, supunindu-se celor mai de frunte dintre pdrinfi. Dind acelora timp
indelungat dovada smereniei sale, invafi de la ei arta artelor, adici expe-
rienla linigtirii (isihiei), gi devine cdltruzd, celor ce se exerciti in lumea cu-
getirii pentru lupta contra duhurilor riutSlii. Acestora le-a alcdtuit si o
culegere de indrumiri de-ale pirinlilor, care ii pregdtegte pentru nevo-
infe, rinduiegte felurile luptelor, arati risplitirile gi descrie cununile
biruintei. Apoi, pe lingl acestea, fiindcdvedeape multi dintre incepitori
neputind stipini nici mlcar in parte nestatornicia minfii, le intocmeqte
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qi un procedeu prin care sd poatd frtna pufin imprdqherea ;i mi;caren ima-

ginaliei ei.

Acest filozof, Varlaam, gi-a indreptat deci spre acesta multa degteptl-

ciune ca pe un foc ce se atinge de o materie ce-i st6 in cale, neruginindu-se

de acea fericiti mlrturisire gi de exilul pentru ea, neruginindu-se de cei

ce au petrecut impreuni cu eI gi au fost invdfafi de el in cele dumnezeie;ti,

care pe urme s-au aritat sare pdmintului gi lumini lumii gi luminitori
ai Bisericii." $i Palama nume;te intre ace;tia in primul rind pe Teolipt aI

Filadelfiei. Ace;tia din urmd au fost Ia rindul lor invSldtorii unor birbali
,,ce practicd gi acum aceasti viefuire", deci in vremea lui Palama, fiind ca-

lomniafi pentru ea de Varlaam.l

Din acest text afl6m, aqadaq cd Nichifor a fost italian gi catolic, cd a

imbrnligat ortodoxia, cd s-a aqezatin muntele Athos cu mult inainte de

n74, cindirnpdratul Mihail VIIi Paleologul a primit unirea cu Roma, cd

pufin dupi aceea (pe IanZ6) a fost exilat din Athos impreunl cu alli mo-

nahi, pentru impotrivirea ce o ficeau hotiririi impdratului.z in locul de

exil, care se pare cI era una din insulele pustii din Marea Egee5, in ale cirei
diferite insule au fost exilafi cei ce se impotriveau unirii cu Roma, intre

cei ce au petrecut cu Nichifor a fost gi Teolipt, care a invdlat de la Nichifor
metoda rugiciunii neincetate, deprinsi de Nichifor in Athos.

incd inainte de a fi fost trimis in exil qi de a fi fost acolo dascilul unor
ucenici in metoda rugiciunii lui lisus, Nichifor avusese in Athos un ,,se-

minar" (Qpovtrotriptov) gi strinsese in jurul s5u un numir de ucenici,

deqi Nicodim Aghioritul in nota biograficl dinFilocalia greacd afirmi cd

Nichifor s-a indeletnicit cu metoda linigtirii in singurdtate. Dar arnvlzttl

1) Noi am publicat acest text dupn Cod. Coisl. roo, f. ry7 r-v,inlucrareaViala

;i iwfulntwa Sfintului Grigorie Palama, Sibiu, 1938, pp. 54-57, iar mai inainte in Anuarul

Academiei Teologice ,,Andreiane" din Sibiu, Lg3o, pp.8-ro. Acum, dupi publica-
rea operei lui Palama sub ingrijirea lui P. Hristou, lpqyop[ou ro0 llcrtrapd, rd
ouyyprippatcr, textul acesta poate fi citit in aceasti oper5, in vol. I, Salonic, 1962,

pp. 5o8-5o9. 2) Sfintul Grigorie Palama, Cuvtnwl II din niada I, la P. Hristou, vol. I,
p. 4o5: ,,Pefrecind mulfi ani in pustie gi in linigte, s-a retras apoi in cele mai pustii
Iocuri ale sfintului munte". 3) G. Pachymerel. c.,DeMichaelePaleologo,lib. v; r. c.
r43,874.

vrATA gr ScRIERTLE LUr NICHTFoR DrN slNcunAreru g

r i\ l'alama spune ci a fost cdlduzamai multor ucenici, cdrorale llsi ca
rcgtrli ,,metoda" sa.a Probabil ci Nichifor a alternat singurdtatea cu gri-
jrr t'i\liuzirii altora. in orice caz,invechile manuscrise romdneqti el e nu-
rrril Nichifor din singuritate, urmindu-se probabil afirmafiei lui Nicodim
Alilr ioritul. se pare cr el ar fi alcituit in Athos qi un cuvtnt despre pwrce-
,lu ru Sftntului Duh, impotrivalatinilor sau chiar mai multe scrieri impo-
lr ivrr lor.s

l)aci Teolipt a murit pe la gz4-t325, iar Nichifor a fost dascdlul lui
itlrc n76 si 1278, acesta din urmd trebuie sd se fi ndscut pela zt5-tzzo si
r,'l li rnurit pelango-t3oo.

Metoda de rugdciune a lui Nichifor e numitl de Nicodim Aghioritul,
n l:ilocalia greacd, Cuvint despre trezvie qi despre pdzireainimii (\6yoq nepi
vrjtlrroq rcci Qul,arcfrq rcap6taq). Metoda propriu-zisd e precedati de un
r;ir rlc fragmente din vietile mai multor pirinfi anteriori sau de scurte
rt'ztrmate ale viefilor lor, asa cum spune gi Sffntul Grigorie palama. Dar
l,r slirqitul fiecrrui fragment Nichifor face un scurt comentariu care wea
r,J il rrate pe pirintele respectiv ca pe un om care apraclicatpdzftea sau
,rt I rr narea minfii inl5untru, pentru ca astfel si dea un temei metodei sale.

l.ucrarea este scrisi intr-o limbl simpld, spre folosul cit mai multor
nrorurhi. Aceastl forml a fost incl un motiv pentru care Varlaam, min-
,lr tr pe speculafia lui scolastici, a avut cuvinte de dispret pentru Nichifor.
slirrtul Grigorie Palama, apirind scrierea lui Nichifor de reprosurile lui
V;rrliram, spune in continuare cI acesta nu s-a ruginat de atit de marii
ur cnici pe care i-a avut Nichifor, ,,ci faptul c5 ea afost compusi de acela
itr rrrod simplu si nemegtesugit l-a migcat ra contazicere, qi din aceasta
,r putut si-gi ia argumentele [...]. Dar inteleptul acesta nu a putut si ris-
lrr;11-11s nici cuvintele acestea simple inainte de a le strimba".

in cuvintul al doilea dintre cele dintii (publicat de noi in studiul citat)
',i in Cuvint pentru cei ce se liniqtesc cu evlavie. Al doilen din cele din urmd,

a) VezigiCod. Lavr,fiz5,ff.49-ty,laP.Hristou,op.cit.,vol.I,p.3z9. t) 
J. Meyen-

'lorl'f ,lntroduction dl'6nde de Grdgoire Palamas, Seuil, paris, tg5g,p.3r, qi p. Hristou,
,'1,, r il., vol. I,p.3"g,nota 55. P. Hristou presupune ci o parte dinCwintul despre pur-
, rrltrn sfintului Duh se pistreazi in cod. Moscv. syn. zo8, sub titlul ynodercrrrcoi
i r r'I loyropoi nepi €rcno peuoeoq ro0'Aylou tlverl pcroq.
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Despre rugdciune, ale lui Palama (vezi infra, P- ll17) , acesta apdra in amd'-

nunt metoda lui Nichifor.
Metoda aceasta a fost gi ea tradusd in romdnegte gi mult copiatd in

mindstirile noastre sub titlul de Cwint pentru pdzireainimii, plin de mult

folos allui Nichifor din Singurdtate.6

6) A se vedea, de exemplu, ms. 16 (miscelaneu), secolulalXVIII-lea, din Biblioteca

Mindstirii Neamf , ff" 8rr-83v; ms. z9 secolul al XVIIIlea, ff. 3r-7u; ms. 39, secolul

al XVIII-lea, ff. 6ov-6rv (text neterminat); ms. 5r din r8or, ff. $t-87v (Nichifor

Monahul, Cwvtntpentrupdzireainimii,plindemultfolos).Dupipr.D-Fecioru,Manu-
scrisele din Biblioteca Mindstirii Neamfu, in manuscris, PP. 4c., 59, ro5, r55. Se mai

gisegte in ms. zz (miscelaneu) din Biblioteca Patriarhiei Romane, inceputul seco-

luiui al XIX-le a, ff. 39-43,cu acelagi titlu incomplet. Vezi la pr. D. Fecioru, Catalogul

manuscriselor romdne;ti din Biblioteca Patriarhiei Romdne, in ,,Studii teologice", 196o,

nr. 5-6, p.453.

NICHIFOR DIN SINGURATATE

cuviNr pLrN DE MULT FOLOS DESPRE RUGACIUNE,
TF-EZVIE SI PAZA INIMII

Cei ce sinteli stdpinili de dorul de a avea parte de m6rita, dumneze-
lrrst':r gi luminoasa arilare a Mintuitorului nostru Iisus Hristos; cei ce
voiIi sd primili in simlirea inimii focul cel mai presus de ceruri; cei ce vd
rilguifi si ajungeli cu cercarea 9i cu simtirea la impdcarea cu Dumnezeu;
r ci cc afi ldsat toate ale lumii ca sd aflati si sd agonisifi comoara cea as-
t trnsir in larina inimilor voastre; cei ce voiti s5. vi aprinde{i incl de aici
r tr lrrmind candela sufletelor 9i ali lepndat toate cele de aici; cei ce intru
r trnogtinfi gi cercare voifi sr cunoasteti gi sd primili impdrnlia cerurilor
,tllr\toare inlduntrul vostru, veniti sI vd, ardt gtiinfa vieluirii pasnice sau
t clcEti, sau, mai bine zis, metoda care duce pe lucrdtorul ei, fdri ostenea-
llt qi fird multe sudoare, la limanul nepitimirii. E o metodd care nu se
l,rsi\ speriatd de nici o amigire sau infricosare din parteadracilor, infri-
r rr;indu-se numai atunci cind petrecern afard de viala pe care v-o infd-
liqez, depirtali de ea prin neascultare. Aga s-a intimplat odinioarl cu
Adlm, care, neavind grijd de porunca lui Dumnezeu, ci imprietenindu-se
t tr i;irrpele gi socotindu-l pe acesta vrednic de crezare, qi hrinindu-se
;rsl fcl cu fructul amdgirii, s-a aruncat jalnic in prdpastia morfii, a intune-
r ir'rrlui gi a striclciunii, si a atras impreuni cu sine pe tofi cei de dupl el.

Deci intoarceti-vi sau, mai drept vorbind, si ne intoarcem, fratilor,
r;rrc noi ingine, lepndlnd cu totul sfatul qarpelui si umblarea dupi cele
( c lrc trag in jos. Cici nu putem ajunge la implcarea gi la farrriliariza-
reir cu DumneTeu pind ce nu ne intoarcem sau, mai bine zis, pind ce nu
irrlrilm in noi insine, pe cit ne este cu putinfn. Ceea ce e minunat este ci,
.lcsFlcindu-ne de rdtdcirea prin lume qi de frica de sarpe, ne alipim strins
tlc irnpir5lia cerurilor aflitoare inlruntrul nostru. De aceea vieluirea ci-
Iugiireasci s-a numit arta artelor gi gtiinla gtiin{elor, pentru ci ea nu ne
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pricinuieqte ceva asemanitor lucrurilor acestora stricScioase, in care ne

infundim, mutindu-ne mintea la ele de la cele mai inalte, ci ne figidu-
iegte bundtili striine gi tainice, ,,p€ car€ ochiul nu le-a vdzut 9i urechea nu

le-a arzit, gi la inima omului nu s-au suit" (r Cor' tI, g)' Oe aceea ,,lupta

noastr[ nu este impotriva singelui gi a trupului, ci impotriva domniilor,
a stapiniilor gi a c5peteniilor intunericului veacului acestuia" (Efes, vI, rz).

Daci deci veacul de acum este intuneric, sd fugim de el. Sd fugim cu

gindul, ca si nu fie nimic comunintre noi;i Satana, dugmanul lui Dum-

nezeu. Cici cel ce vrea si se imprieteneasci cu eI se face dugman al lui
Dumnezeu, iar celui ce s-a fbcut dugman al lui Dumnezeu cine ii va ajuta?

De aceea si urmSm pilda pnrinlilor nogtri gi s6 ciutSm comoara inliun-
trul inimilor noastre, ca ;i ei. Iar aflind-o pe aceasta, sI o linem cu tdrie,

lucrind-o ;i in acelagi timp pdzind-o. Cdci spre aceasta am fost rinduili
de la inceput. Iar dac6 vreun alt Nicodim s-ar arita nedumerit de acestea,

zicindin duh de impotrivire: ,,Cum poate cineva intrind in inimi si lu-

creze sau sd rimlnd acolo?", cum a zis acelacdtre Minfuitorul: ,,Cum poate

cineva sd intre in pinteceie maicii sale a doua oard gi sd se nasci, batrin

fiind?" (Ioan tn, 4), va aluzigi eI cd,,Duhul sufld unde voieste" (Ioan lII, 8).

DacI ne indoim cu necredinlI de faptele vielii lucrltoare' cum ne vor

veni cele ale vederii? Cici fiptuirea este treapti spre contemplalie (spre

vederea sufleteasci).
Dar fiindcd fdr6 dovezi scrise nu poate fi incredinlat de aceasta cel ce

se indoiegte, si ingirim in acest Cuvint vielile sfinlilor gi cele puse de ei

in scris spre folosul multora, ca incredinfindu-se prin aceasta si-l apere

de toatd indoiala. Deci incepind cuyintul de la parintele nostru cel mare,

s5 addugdm culegeri din cuvintele gi faptele celor urmStori, pe cit ne este

cu putin!6, spre adeverire.

Din viala cmtiosului Pdrintelui nostru Antonie

Mergind odati la Awa Antonie doi frali gi lipsindu-le lor apa pe drum,

unul a murit, iar celdialt urma sI moar5. Deci nemaiputind si meargi,
zdceaqiel pe pimint, agteptind si moari. in acest timp Antonie, gezind

in munte, strigi doi monahi ce se intlmplau sd fie acolo 9i le zise: ,,Lua!i
degrabd un ulcior de apd gi alergali pe drumul spre Egipt; ci dintre doi

cuviur DEsPRE nucAcruNn

u.rllcni care vin incoace unul a murit, iar celslalt e pe cale si moari de
rrrr vri gribifi. Aceasta mi s-a aritat in weme ce mi rugam." Deci venind cei
rlrri rnonahi art aflatpe unul zdcindmort si l-au ingropat, iar pe celdlalt
I irtr inviorat cu apd gi l-au dus la bitrin, care se aflala cale de o zi.

lhci ar intreba cineva pentru ce nu a griit inainte de a muri celilalt
trtr lr face bine. cdci nu era a lui Antonie hotirirea cu privire la moarte,
r i ir lui Dumnezeu. El a hotirit despre acela gi tot El a descoperit starea
r cslrrilalt. A lui Antonie a fost numai minunea aceasta cd, qezindin munte,
avc;t inima veghind gi ci Domnul i-a ardtatpe acela de departe. Yezi cd
tlin lrricina trezvieiinimii Antonie s-aficutvizdtor de Dumnezeu si ina-
Itrlt'-v:izitor? Cici, de fapt, Dumnezeu se aratl minlii in inimd la inceput
r r rr r\ lind pe cel care-L iubeste, cum zice Ioan Scirarul, ca un foc, apoi um-
lrlirrrlu-i mintea de strilucire ca o lumini gi dindu-i formi dumnezeiascd..T

I)ar si trecem la cei urmitori.

7) Dumnezeu se arati minlii sau puterii noastre de sesizare duhovniceasci a

I't cze nfe i Lui numai cind aceasta este adunati inliuntrul inimii, adici in intimitatea
rrllirrril a fiinlei umane, care are totodatr un caracter emotional, o capacitate 9i o
p, rr rrire iubitoare. Aritarea aceasta a lui Dumnezeu e o supremr luminr, e eviden-
l,r strpremei realititi, care e totodatd suportul propriei noastre existente. Mintea ia
,r lrrrrci forma nehotirnicitd a lui Dumnezeu gi capitd lumina evidenlei proprii ase-
rrrr'rrt'a celei a evidenfei lui Dumnezeu. Lumina sau evidenfa aceasta se intinde peste
I.,r I t'. De aceea sfintul Antonie poate vedea prin ea ceea ce se petrece departe cu cei
rl,ri r illitori. Pentru aceasta mintea trebuie si fie currliti de pdcate, adici de tot ce
,, irrr'lride fali de Dumnezeu ;i de zidirea Lui universali intr-un gind limitat, de care
r ,r rrlipit in mod pitimaq. 5 in concluzia ce o scoate din intimplarea aceasta din
vi,rlir sfintului Antonie, ca qi in concluziile din viefile sau sfaturile celorla$i pirinli,
Nir lrifbr tine si accentueze importanta concentririi minlii in adincul fiinfei sau al
ir rirrrii credinciosului, odati cu oprirea activitilii simfurilorindreptati spre cele din afa-
r,l ln vederea interioari pe care o cigtigr mintea astfel i se desiopera chiar cele din
,r l,r r ;) , care sint de folos celui ce se nevoieste sau altora.

L3
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Din via{a Sfintului Teodosie chinoviarhul
(exarhul chinoviiior)

Dumnezeiescul Teodosie fusese aga de rinit de dulcea sigeatl a dra-

gostei gi era atit de mult linut de legdturile ei, incit implinea cu faptele

inalta qi dumnezeiasca porunci ,,Si iubeqti pe Domnul Dumnezeul tiu
din toati inima ta gi din tot sufletul tdu, gi din tot cugetul tdu" (Lucax, z7).

Iar aceasta n-ar fi putut-o face altfel decit aga, cdtoate puterile firegti ale

sufletului nu tindeau spre nimic altceva din cele de aici, decit numai spre

dorirea Ficdtorului. Prin aceste lucrdriinfelegitoare ale sufletului, chiar

cind mingiia era infricoqator multora, precum chiar cind certa era iubit

qi dulce in toate. cine a adus atita folos celor mulfi vorbindu-le? $i cine

a fost atit de destoinic sd adune simlurile gi si le fac6 sd caute inliuntru?
El ii fdcea pe cei din mijlocul zgomotului si se afle intr-o liniqte mai mare

decit cei din pustiu gi era totodati in mullime gi in singurdtafe.Iatd. cd qi

acest mare PSrinte, cu numele Teodosie, a ajuns si fie rinit de dragostea

Ziditorului, pentru cd igi aduna simlurile 9i le mlna inliuntru.8

Din viala Sfintului Arsenie

Minunatul Arsenie p6zea aceasta: si nu dezbat|intrebdri in scris ;i
cu atit mai pufin sd le rdspindeasci. Nu pentru cd nu avea putere. Cum

s) Sffntul Teodosie cel Mare, prdznuit in zi:ua de il ianuarie, dupi ce qi-a ficut
noviciatul in marea mindstire de lingd Turnul lui David din lerusalim, a intemeiat

la anul 465 rrrarca sa chinovie spre rdsirit de Betleem, intre Betleem 9i Ministirea

Mar Saba. inc6 in timpul lui ea ajunsese la un numir de patru sute de monahi.

Patriarhul Salustius al Ierusalimulri (+86-qg+) l-a numit conducitor al chinoviilor

din patriarhat (,,chinoviarh" - un fel de exarh), pe cind sfintul Sava l-a numit un

fel de exarh al pustnicilor (H.G. Beck, I{irche und theologische Literetur im Byzan-

tinische Reich, Mrinchert, r9ig,pp.aZ, zo3-zo4). Viala lui a fost scrisi de Ciril de

scythopolis gi de Teodor, episcop de Petra. A se vedea autorii care s-au ocupat de aceste

delila}J.G. Beck, op. cit., pp. 4o5 qi 4o9' Nichifor prezinli aci mai mult o carac-

lerizarca felului de vieluire a Sffntului Teodosie, accentuind cI el consta intr-o adu-

nare a simlurilor spre cele dinliuntru- Prin aceasta, chiar cind se afla in mullime se

simfea ca in singurltate gi linigtea aceasta o comunica gi altora.

cuviNr DEsPRE nucAcrurrtB

r ,rl putea spune aceasta de unul care gri.ia asa de bine, cI vorbea lim-
f 'crle f i altora? Ci obisnuinlatd.cerii si nepldcerea de a se ardta erau pri-
r ltrilt' celor zise. De aceea gi in biserici, gi Ia slujbe se silea foarte sI nu
virrlr\ pe cineva gi si nu frevdzut de al1ii, qi sd stea indirltul vreunui stilp
r,r r r :r I altui lucru, gi sd se ascund5, tinindu-se nevdzut gi la o parte de ames-
lct ;rlca cu al1ii. Aceasta pentru cI voia sI ia aminte la sine si sI-qi adune
nrirrlca inl5untru, qi aqa sI se inalfe usor spre Dumnezeu. $i de fapt acest
lrlrlrat dumnezeiesc, acest inger pimintesc igi aduna mintea inld.untru,
,,r irst'Fel si se ridice cu usurintd la Dumnezeu.e

Din viala Sftntului Pqvel cel din Latro

I )umnezeiescul Pavel petrecea in munli si in pustiuri, trlind la un loc
t rr lirrrele sllbatice, ca gi cu niste vecini si prieteni. Iar uneori, coborin-
,lrr -sc la lavrd, binevoia si cercetezepe fuali, pe care-i indemna sd nu sl5-
lrt';rsr:I cu sufletul, nici si se leneveasci de la faptele ostenitoare ale virtulii;
r i irrtru toati luarea-aminte si dreapta socoteali sd se lini de vieluirea
, r';r c{upi Evanghelie si sd lupte cu tot curajul impotriva duhurilor riu-
1,1[ i i . Pe lingd aceasta, ii invila si o rinduiali prin care pot fi in stare si se

rlt'zvete de deprinderile pdtimage si si depdrteze puielii patimilor. $i ce rin-
,lrrial5 invifa acest dumnezeiesc pirinte pe ucenicii s5i nestiutori, ca sd

1 
rr xr ti indepdrta prin ea momelile patimilor? Nu era alta dedtpdzireaminfii.

t lici numai ea poate sivirgi o astfel de ispravi, si nu alta.1o

')) Din Viala Sfirnl"i Arsenie Nichifor scoate in relief aceeagi stiruinfd a lui de a fi
,rlt'rrt la sine si de a-si aduna mintea in sine ca s-o poatdinilta la Dumnezeu. 10) Latros
.r'ntrmeain Evul Mediu muntele numit maitirziulatmos, lingd Milet. in jurullui
r,i Pc el au fost intemeiate mai multe ministiri, care s-au bucurat de mare celebri-
I ; r I c. incd din wemea timpurie a Bizantului au fost acolo chilii de cdlugiri. Mai tirziu
,; ;[r asezat acolo a]!i cdlugeri, fugind din Minlstirea Raithu din Sinai, din calea sara-
, r'rrilor, si din Creta. Aceste noi inceputuri dateazide prin secolul al VIII-lea. Cea
rruri importanti dintre cele treisprezece ministiri era, pe lingi l(ellibarion, Minrstirea
,,Slintul Pavel", numiti dupi intemeietorul ei, Pavel cel Tinir, care a trdit intii ca
pustnic pe virful muntelui. Cei ce s-au strins in jurul lui au format apoi o chinovie.
AcestPavelamuritla 955(H,G. Beck,op. cit.,pp.zn-za). DarnugtimdacdNichifor
vorbeste de acest Pavel sau de alful. in orice caz, gi din pilda Sffnfului Pavel din Latro el
scoate in relief aceeasi std.ruinfi de a-si pizi mintea de impristiere spre cele din afard.

r5


