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I
Pdrintele Zosima,

carc ducea aia{d cdlugdreascd
intru nea oin{d, apropiindu-se

de lordan, a aflat aici pe Maria

2. intr-una din mdnistirile din Pa-

lestina triia un bdrbat impodobit
cu viali gi vorbire alese. Acesta, din
pruncie, a fost crescut in rAnduiala gi

faptele monahiceqti. $i numele lui era
Zosima. Dar sd nu socoteascd cineva,
din pricina asemdndrii numelui, cd e

vorba de acel Zosima osAndit cAndva
ca eretic. Unul e acesta, gi altul acela,
qi e mare deosebirea dintre ei, chiar
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dacd au avut arnAndoi acelagi nume.
Agadar, acest Zosima al nostru a fost
dreptcredincios, trdind dintru ince-
put insingurat intr-una din mdnisti-
rile cele vechi, silindu-se cu sArguin-

!d in tot felul de nevointe aspre qi in
toatd infrAnarea pdzind cu strSgni-
cie toatd rAnduiala predatd de cei in-
cercafi in ostenelile pentru virtute, gi

urzind el insugi de la sine nevoinlg
dorind cu ardoare sd-gi supun[ tru-
pul duhului. $i nu s-a ingelat urmAn-
du-qi tinta. $i era atAt de cunoscut
pentru lucrarea lui cea duhovniceas-
c5, incAt, adesea, mulfi monahi din
mdndstirile din jur,ba chiar din cele

mai indepdrtate, veneau la el ca sd se

invele gi sd se deprindd cu infrAna-
rea, sub cArmuirea lui. Dar fiind el
plecat mai mult spre lucrarea duhov-
niceascd, n-a ldsat vreodatd de o par-
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te cercetarea invdfdturilor dumneze-
ieqti, avAnd-o pe ea gi la culcare, qi la
sculare, gi cAnd lucra cele cu care iqi
agonisea hrana de fiecare zr"Iar dach
vrei sd cunoqti care era hrana sa, afl|
cd avea o singurd lucrare pe care ni-
ciodatd nu o pirdsea gi pe care nu o
isprdvea niciodatd: cAntarea, adic+
necontenitd a psalmilor gi citirea cu-
vintelor Sfintei Scripturi. Spun unii
cd adesea bdtrAnul se invrednicea
de dumnezeiegti vedenii gi lumina-
re de la Dumnezeut precum a spus
Domnul Hristos, cd aceia care si-au
curdfit trupul lor gi sunt pururea in
stare de trezvie, cu ochiul veghetor
al sufletului lor, au parte de lumina
vederilor dumnezeiegti, dobAndind
incd de aici, de pe pdmAnt, arvuna
bundtdfilor g6tite pentru ei in viafa
de dincolo.
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3. insugi Zosima spunea cd a fost
adus la mdndstire pe cAnd era finut
in bralele maicii sale, gi cX vreme de
53 de ani s-a ostenit cu alergarea pe
calea virtufii. Dupi acegti ani insd,
dupd cum insugi spunea, a fost tul-
burat de oarece gAnduri, c5., adicL,
ar fi desdvArgit in toate qi n-ar mai
avea nevoie de invdldturd de la alt-
cineva. $i, dupd cum spunea, cuge-
ta in sine unele ca acestea: ,,Oare se

afld pe pdmAnt vreun monah care
si md invefe vreun lucru nou gi ne-
gtiut de mine, vreo nevoin{d pe care
sd n-o fi implinit? Oare se gdseqte in
pustie vreun bhrbat, dintre cei iubi-
tori de inlelepciune, care sH md in-
treacd in faptd gi in vederi?"

Pe cAnd cugeta bdtrAnul aceste lu-
cruri, i se aratX lui cineva qi-izice: ,,O,
Zosima, bine ii este omului sd lupte
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pe cAt ii std in putinld gi, iar6gi, bine
ii este lui sd duci pane la capdt aler-
garea pe calea virtufii! tnsd intre oa-
meni nu e nici unul care sd fie desd-
vArgit, gi e mai mare lupta care-fi std
inainte decAt cea dusd pand acum,
degi voi nu o gtifi. Ca sd cunogti insd
cd multe sunt cdile ce duc la mAntu-
ire, iegi din pdmAntul neamului tdu
gi din casa pdrintelui tdu, ca Avraam,
cel intre patriarhi cinsti! gi mergi in
mdnistirea de lAngd rAul Iordan."

4. tndati bdtrAnul, dAnd asculta-
re poruncii, a iegit din mdnistirea in
care viefuise cdlugireqte din prun-
cie gi, apucAnd calea cdtre Iordanul
cel intre rAuri foarte sfAnt, cdlduzit
de cel care i-a dat porunca sd plece,
a ajuns la mindstirea in care Dum-
nezeu a poruncit sd stea.
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