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PARIEA NTAI:
CARTE PENTRU ASCUIJTARE
adunat[ in scurt din felurite cdr\i

Cuvint postnicesc ul celui intru sfinli pdrintelai nostru
Vasilie cel Mure, Arhiepiscopul Bisericii Cupudochiei, Si sfdtuire
pentru lepddurea de lume Si pentru desdvtrsireu duhovniceascd

,,Veni1i cdtre Mine to(i cei osteni{i qi insdrcina}i, qi Eu v[ voi odihni
pe voi!" (Matei 11:28) - zice glasul cel dumnezeiesc, insemnind ori odih-
na ce va s[ fie, ori pe cea de aici. insd facesta] ne cheamd pe noi o dat[
indemnindu-ne sd lepdddm sarcina c?gtigdrii celei multe, prin darea cdtre
cei c[rora le trebuie; iar alta ca, lepddind prin facere de bine qi prin mdr-
turisire mullimea pdcatelor ce ni se adaugd noud dintru lmulta cigtigare],
sd alergdm lavia\a cdlugdreascd ceapttrtdtoare de cruce.1 Deci cel ce a ho-
t[rit sd-L asculte pe Hristos qi s[ se sirguiascd spre viala cea s[r[ceascd gi

f5rd de tulburare este cu adevdrat minunat gi fericit. Ci eu il rog s[ nu facd
aceasta fbr[ de ispitire, nici s[-gi hotdrascl lui ?nsuqi lesnire a vielii gi min-
tuire fEr[ de lupt[, ci mai ales sd se deprind[ mai-nainte pe sine cltre buna

I Cind tin5rul acela bogat L-a intrebat pe Mintuitorul Hristos ce si facl pentru a do-
bindi viala vegnicS, inv[litorul i-a r[spuns: ,,Mergi, vinde tot ce ai, dI slracilor gi vei avea
comoar[ in Cer. $i apoi, luind crucea, vino qi urmeazS-Mi y4isr." (Marcu 10:21) Stih pe
marginea cdruia Sfin{itul Teofilact scrie aga:

,,MI minunez de tinIrul acesta! Cdci to{i ceilal}i vin la Hristos pentru vindeciri de
boli, insf, el caut[ moqtenirea vie]ii vegnice, degi era stdpinit de cumplita patimd a iubi-
rii de argint. Pentru aceasta - auzind: <Mergi, vinde tot ce ai gi dI sf,racilor!> - s-a dus
mihnit. $i vezi cd nu a zis: Mergi, vinde o parte qi cite pulin gi d6! - ci: Vinde-le deodatl
qi d[-lel [...] gi adaugd Domnul: <...qi urmeaz5-Mi Mie!> - adicd: implineqte gi toate ce-
lelalte fapte bune! Pentru cd mul1i sint neagonisitori, dar nu sint smeri{i; sau, gi dacl sint
smerili, dar sint be{ivi sau au altd rlutate oarecare. Agadar, pentru aceea zice Domnul:
Vinde, qi dI sdracilor gi urmeazl Mie, luindu-{i crucea, adicl gf,tindu-te pe tine insu}i spre
moartea cea pentru Mine!" (n. n.)
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iscusinld a rdbddrli scirbelor celor trupegti gi duhovnicegti. ca nu cumva,
aruncindu-se pe sine intru lupte neaqteptate qi apoi neputind s6 stea impo-
triva ispitelor ce ii vin asupr[, sd se afle alerg?nd inapoi cu rugine gi cu ris
cdtre acelea dintru care a iegit, si se intoarcr iardqi la lume cu osinda sufle-
tului gi sd se facd multora sminteali, pricinuind tuturor p[reri cd vieluirea
cea intru Hristos ar fl cu neputinf5. Pe a cdruia primejdie o gti(i to{i cei ce
citigi Evangheliile, intru care dumnezeiescul glas grdieqte aqa: ,,Mai bine ii
este lui s[ i se atirne o piatrd, de moar[ de grumaz qi sd se arunce in mare,
decit s[ sminteasc[ pe unul dintru acegtia mici!"r cdci acela va fi vinovat
osindirii nu numai pentru pdrdsirea rinduielii monahale, ci qi pentru pierza-
rea celor ce s-au r[sturnat de dinsul, mdcar c[ el va pdreaa se incredin(a pe
sine insuqi cu ginduri vdtdmdtoare de minte ca il va imblinzi pe Dumnezeu
petrecind in lume cu faceri de bine, lucru care ?i este lui cu neputinfd. c6-
ci cel ce n-a putut suferi luptdrile vrdjmaqului in via{a [monahald] cea cu
anevoie de pdcdtuit, pentru cd este netulburrtoare, apoi cum va putea sb se
indrepteze cumva din faptele bune in viala ceamult-p6cituitoare?!

Dar, chiar sd, zicd cineva cd acela igi va indrepta a saviald, totugi el
nu va sc[pa de vina ldsdrii de Hristos, precum nici ucenicii aceia ardtaliin
Evanghelii, pentru care zice dumnezeiescul evanghelist: ,,$i mul{i din uce-
nici s-au dus inapoi gi nu mai umblau cu Iisus, zicind: Aspru este cuvin-
tul Lui, cine poate s6-l asculte?"z Cdcipentru aceasta a gi despdrfit iubito-
rul de oameni Dumnezeu, grijindu-Se pentru mintuirea noastrd, petrecerea
omeneasci in doud feluri de via\d., adicr intru cdsrtorie qi intru feciorie:
ca acela ce nu poate suferi nevoinla fecioriei sd vini spre locuirea impreu-
nd cu muierea, qtiind cd i se va cere cuvint pentru intreaga in{elepciune gi
sflnlenie gi pentru aseminarea cu sfinlii ce au fost intru crsdtorie qi inku
hr[nirea de copii, precum a fost Avraam in Asezdmtntul cel vechi. care,
jerrfindu-l frrd mil6 pe al sdu unul ndscut, cu alegerea lui Dumnezeu, a fost
mult-ldudat.3 $i el avea uqile cortului sdu deschise, gata flind c6tre primi-

I Matei 18:6.
2 Aici (la loan 6:59), e nevoie de tilcuire, qi iatl ce zice pentru aceasta acelaqi Sfin-

tit Teofilact:

,,cind auzi ci ucenicii Lui s-au intors inapoi, s6 nu-i inlelegi pe ucenicii cei ade-
vlra{i, ci pe aceia care umblau dupd Dinsul in rindul ucenicilor qi numai dup[ arltare se
preftceau cI se inva{i de la El. C[ci, intre ucenici, erau unii care se ziceau <<ucenici> ai
Lui fiindcd petreceau lingl Dinsul mai multl weme decit gloatele; iar alSturindu-se citre
ucenicii Lui cei adevdrali, nu erau vrednici de nimic, ca cei ce doar la o vreme au crez;ult
Lui." (n. n.)

3 Atunci cind Dumnezeul a toate i-a zis lui Awaam: ,,Ia pe fiul t[u, pe Isaac cel iubit,
qi-l fr j ertf5 pentru Mine intr-un mrurte unde-li voi ardtaEu!" (Facerea 22:2) rar Avraam,



PARTEA i\-TA]: C.{RTE PE\TRU .{SCLI-TARE

rea celor ce voiau sd gizduiasci.r Iar el nu auzise: ,,Vinde{i averile tale gi le
d[ sdracilor!"' $i cele mai mari decit acestea 7e-at ardtat Iov gi prea-mul-

!i alfii, precum David qi Samuil. Iar intru ASezdmintul cel Nou, aga au fost
Petru qi ceilalli apostoli.3 CSci de la tot omul se vor cere roadele dragostei
cdtre Dumnezeu qi cdtre aproapele qi va fl muncit pentru r[stumarea po-
runcilor acestora, precum aratd gi Domnul in Evanghelii, zicind:,,Cel ca-
re iubeqte petatd, sau pe maic[ mai mult decit pe Mine nu este vrednic de

Mine."a $i: ,,Cel care nu urdgte pe tatil s[u, qi pe maica sa, qi pe muiere, qi

pe fii qi incd qi al s[u suflet nu poate s[ fie ucenic al Meu!"5
Oare !i se pare cd qi celor insurali li s-au pus cu hot[rire Evangheliile?

latdi\i este ar[tat c5 ascultarea cdtre Evanghelie se va cere de la toli oame-

nii: qi de la monahi, qi de la cei ce sint intru insolire. C[ci destulS ii este ce-

lui ce a venit intru insoJire iertarea neinfrinlrii, gi a poftirii c[tre muiere qi

a amesteclrii ftrupegti]; iar celelalte porunci sint legiuite tuturor asemenea

qi nu fbri de primejdie celor ce le calc[. Pentru c5, atunci c?nd Hristos bine-
vestea poruncile Tat[lui, El le grlia c[tre cei din lume; rar dacd undeva s-a

intimplat ca ucenicii S[i s[-L intrebe gi deosebi, rdspunzindu-le, le mdrturi-
sea gr[ind: ,,Iar cele ce le zic vou[, tufuror le zic."6 Deci s[ nu te leneveqti -
o tu, cel ce mai-nainte ai ales cdtre imp[rt[qirea muierii - ca gi cum ai avea

intru st[pinire a te imbrSca cu lumea! C[ci tu ai trebuinlS de mai multe oste-
neli gi pdzire cdtre ciqtigarea mintuirii ca acela ce ai ales a locui cu adev[rat
prin mijlocul curselor qi a stdpinirii puterilor celor potrivnice, gi ca acela ce

ai intdrit[rile pdcatelor inaintea ochilor qi ca acela ce noaptea qi ziua ifi sli-
blnogegti toate sim{irile tale cdtre poftirea acelora. Deci sd cunoqti cd nu vei
sc[pa de lupta impotriva vr[jmaqului, nici nu te vei atinge de biruin]a asu-

din credin{i neindoitd gi din dragoste de Dumnezel, chiar s-a apucat sd facd aceasta, 16-

minind in amintirea credinciogilor de peste timp (dup[ Sfintul Ioan Gr.r[ de Aw). (n. n.)
1 Tocmai pentru iubirea de strlini a lui, Avraam s-a fbcut gazddlui Dumnezeu celui

in Trei Fe{e (Persoane), precum citim: ,,La ceasul de amiazd-zi, Domnul Se aritl lui Avra-
am acolo unde gedea el, la copacul Mamlni" (Facerea 18:l). (n. n.)

2 Matei 19:.21, Marcu 10:21.
3 Pentru aceea qi ziceaPetru:,,Iat6 noi am ldsat toate qi !i-am urmat" (Marcu 10:28)

h. n.)
a Matei ll'.37.
s Locul acesta (de la Luca 14l.27) trebuie bine in{eles, gi iati ce zice Sfin}itul Teo-

filact: ,,$i vezi sI nu te rlpegti [inlelegind] cuvintul [acesta] simplu qi fbrl de socotea-
la. Cdci Iubitorul de oameni nu inva{d cruzimea [...], ci voieqte ca adevf,ratul SIu ucenic
sa-gi urascd rudeniile doar atunci cind il smintesc de la cinstirea lui Dumnezeu gi, pentru
dragostea c6tre dinqii, el se opregte de la a face lucrul cel bun. Cdci, dacd nu-l vor sminti,

fMintuitorul] inva{d mai ales a-i cinsti pinl la rlsuflarea cea mai de pe urmd." (n. n.)
6 Marcu l3:3J.
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pra acestuiafrrd" multe osteneli ce se aduc pentru pdzirea dogmelorr evan-
ghelice. Cdci cum vei putea s[ te lepezi de lupta ?mpotriva vrbjmaqului, pe-
trecind in locul de lupt[ al r[zboiului? Loc care este tot pdmintul acesta de
sub cer2, intru care ne-am inv[{at (din istoria cea pentru Iov) cd acesta in-
conjurd qi umbl6 ca un ciine turbat, cdutind pe cine si inghitd. Deci, dacd te
lepezi de rlzboiul ?mpotriva luptdtorului [neamului omenesc], mut6-te intru
altd lume, intru care acela nu se afl[, qi atunci ili va fl lie frrd primejdie lep[-
darea luptei impotriva lui gi nelucrarea dogmelor evanghelice! Iar de vreme
ce aceasta i(i este cu neputinfd, atunci sirguiegte-te spre invd{[tura nevoinfei
asupra lui, invdJindu-te din Scripturi meqtegugul luptelor; ca nu cumva, bi-
ruindu-te de dinsul dintru neqtiin!6, sd fli dat veqnicului foc.

$i acestea sd se zicd in treacdt cdtre cei intru insolire [cdsdtoriti] ca-
re nu se grijesc de pdzirea poruncilor lui Hristos qi fcred cd] sint fbrd de
primejdie. Iar tu - indr[gitorule al viefuirilor celor ceregti, qi negu{[toru-
le al petrecerii celei ingereqti gi care poftegti a te face impreund-ostag cu
sfinfii oqteni ai lui Hristos - intdregte-te pe tine spre rdbdarea necazurilor
qi apropiete cu bdrbdlie la soborul mohahilor! $i, intru inceputul lepddd-
rii tale, imbdrbdteazd-te sd,nu te tragi in jos de impdtimirea cdtre rudeni-
ile cele dupd trup, int[rindu-te prin schimbarea celor muritoare cdtre cele
nemuritoare! Iar c?nd vei face lep[darea lucrurilor tale, fli neplecat qi tare,
adeverindu-te cu de-adinsul cd le trimi{i inainte la ceruri, ascunzindu-le
adic[ pe dinsele in sinurile sdracilor pentru ale afla la Dumnezeu cu mul-
t[ ad5ugire.3 Iar cind te desparfi de prieteni gi de casnicii tdi, sd nu fii mih-
nit, clci te impreunezi cu Hristos ce S-a rdstignit pentru tine! Lucru decit
Care, ce altul ni s-ar cuveni sd socotim mai iubit?! Iar cind, cu ajutorul lui
Dumnezeu, il vei birui prin aceastd luptd dintii pe vrdjmagul tdu, s[ nu te
arunci pe tine ca pe unul din vasele cele necinstite! Pentru c5 acum, prin
lepddarea lucrurilor pdmintegti, te-ai cinstit pe tine inaintea lui Hristos!
Ci sd te faci intru multd purtare de grij[ qi intru iconomie, ca sI afli blrbat
pov[fuitor ner[tdcit vie{uirii tale, bine gtiind el a-i povdfui pe cei ce merg

t Adici a adevlrurilor neschimbate qi de neschimbat ale bunei vestiri a lui Hris-
tos-Dumnezeu. (n. n.)

2 Cdciwdjmaqul diavol este ,,stlpinitorul acestei lttnti" (Ioan l4:30).,,Iar prin <st6-
pinitor al lumiil> sd-l inlelegi pe el nu al zidirii, ci al norodului celui fErd de socoteald qi
care cuget[ cele ale lumii. Crci [diavolul] nu st[p?negte cerul gi pimintul, cdci [altmin-
teri] toate le-ar fi rdsturnat qi le-ar fi tulburat, ci pe cei ce se dau lui singuri pe sine. Pen-
tru aceasta se zice gi <stipinitor al intunericului>, iar <<intuneric> sI inlelegi lucrurile cele
rele" (Sfinlitul Teofllact, dupd loan Guri deAur). (n.n.)

3 Cdci zice inlelephrl: ,,Cine il miluiegte pe slrac il imprumutl peDumnezeu,, (pil-
dele lui Solomon 19:17). (n. n.)
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c[tre Dumnezeu, plin flind de fapte bune, din lucrdrile sale avind m6rtu-
rie a dragostei celei cdtre Dumnezeu gi avind cunogtin{a DumnezeieStilor
Scripturi; frrd de rdspindiri, neiubitor de argint, frr[ de avere, linigtit, iu-
bitor de Dumnezeu, iubitor de sdraci, neminios, nepomenitor de rdu, mult
spre zidirea celor ce se apropie c[tre dinsul, nemdrit in deqert, nemindru,
nemomitor [neinqel[tor], nerdsturnat, necinstind nimic mai-nainte dec?t

pe Dumnezeu. $i, dacd vei afla pe unul ca acesta, sd te dai pe tine lui scui-
pind gi aruncind afardtoatdvoia ta, ca sd te afli ca un vas cttrat, p[zind bu-
nAtatrile cele puse intru tine spre a ta laudd qi slav[. Iar dac6 vei ldsa intru
sine-{i ceva din patimile ce au fost mai-nainte intru tine, atunci ai prefbcut

intru acrime bun[tdJile cele puse intru tine gi te vei lepdda afard ca oare-

care din vasele cele necinstite.
Aceasta este a doua lupti asupra impotrivd-lupt[torului mintuirii noas-

tre: a-gi birui cineva voile sale gi a le da pe toate acelui inv[![tor bun sd le

chiverniseascd. Pentru cd, ale dasc6lilor celor buni, bune sint invdfdturile
qi frr[ impotrivire, precum qi ale celor rli sint rele. Cdci, cind potrivnicul
nostru cel viclean fdiavolul] nu va putea s[ ne ?nduplece sI petrecem intru
tulburarea qi intru pierzarea lumii, atunci el se sirguiegte sd ne induplece
s[ nu ne ddm pe noi ingine vie{ii celei cu de-am[runtul gi bdrbatului care

ne aduce inainte de fa\d qi indrepteazdtoate pdcatele noastre, ci oarecdru-

ia din cei innebunitri de slava deqart[ qi care iqi alcdtuieqte ale sale patimi
cu pricina pogoririi cdtre cei ce viefuiesc impreunS cu el. $i aceasta o face

diavolul ca, iarSgi frcindu-ne pe noi inmiit pdtimaqi intru acest chip nea-

r[tat, sd ne a$eze sub ale sale leglturi ale plcatului. $i aceasta o pdtimeq-
te oricine dacd se va duce sd se supund la om neinvdfat. Iar tu, dacd te vei
da pe tine unui bdrbat mult-imbundtlit, vei fi moqtenitor bun[t6[ilor celor
dintru dinsul gi prea-fericit inaintea lui Dumnezeu qi a oamenilor. lar dacd,

pentru crularea trupului tdu, vei c[uta inv6![tor impreund-pogoritor cdtre

patimile cele dintru tine - sau, mai virtos a zice, impreunS-cdzdtor cu tine

- in degert ai luat nevoin{a lepdddrii de lume, dindu-te vielii celei imp[ti-
mite, primind inv[Jltor orb gi povbfuindu-te de el spre groapd. ,,Cdci, dacd

orb pe orb va pov6lui, amindoi vor c6dea in groapd."l ,,Cdci destul ii este

ucenicului a se face ca dascdlul sdu."2 Al lui Dumnezeu este glasul acesta,

qi nu va gregi! Cu lege de nevoitor {i se cuvine s5 vieluiegti; rar dacd nu, nu
te vei incununa, precum a zis Apostolul: ,,$i, de p[timeqte cineva, nu se in-
cununeazd, dacd nu va pdtimi dupd lege!"3

t Matei 75:74.
2 Matei 10:25.
3 2 Timotei2:5.

11
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Deci - dacd vei afla, cu darul lui Dumnezeu (pentru cd negreqit vei
afla, cdutind) un invdlitor de lucruri bune - p[zegte-te intru sine-li sd nu
faci nimic afard. de voia lui! Cici tot lucrul care se face frrd, de dinsul este
un furtigag gi o furare de cele sfinte - care duce spre moarte, iar nu spre fo-
los - m6car de !i s-ar qi p[rea cE este lucru bun. Cdci, dacd este bun, atunci
pentru ce se face intaind, iar nu la ardtarc? intreab[ [aceasta] gindul t[u
care meqtegugegte si te faci tilhar prin cele de-a dreapta qi, prin neascult[-
rile cele p5rut bune, i(i g6teqte faptele cele de-a stinga. S[ nu voiegti aface
descintec peste cei muqcali de qerpi, fiind neiscusit a descinta! Ca nu cum-
va, tr[gindu-i pe gerpi, si fii cuprins de dinqii qi apoi mincat frrd de mil6,
neputind s[ stai impotriva lor. Nu te rezema pe bunul tdu neam dupd trup
gi nu c[uta cinste, cdci omul cel trupesc nu le primeqte pe ale duhului!1 SE

nu te ispitegti s[ te abati cu ceva din calea adev[rului, vrind s[ faci cele re-
le ce-ti sint intru obicei, gi cu a ta sldbSnogire s[-i impiedici pe cei ce se
nevoiesc, iar lie insufi si-Ji grdmddegti sarcina pdcatelor. Ci sd nu poftegti
nici a te culca intru aqternut mai moale, nici sd porfi imbrdc[minte lucii sau
frumoase, sau sd te incalJi cu incdlfdminte bune sau intru alt oarecare port,
sau sd schimbi bucatele sau [s[ cauJi] intru lucrul miinilor pe cel mai cu
odihn[ sau mai curat. Ci numai drept sd-[i petreci via[a,precum ai inceput
dintii. Pentru c[ acestea toate - nu numai dacd ar fi la tine, ci qi de le vei c6-
uta - nu vor avea sfirgit bun. Cdci, de nu le vei t[ia din inima ta indat[ ce le
vei cunoagte cd sint meqtequgire diavoleasc[, ele ?]i vor pricinui cddere din
viefuirea cea intru Hristos. Ci - pun?nd intru sine-li c6 egti mai necinstit qi
mai picdtos decit toli oamenii, qi strSin, gi nemernic qi din milostivire pri-
mit de cei ce s-au lepddat de lume mai-nainte de tine - sirguieqte-te sd fii
mai de pe urmd decit tofi qi rob al tuturor. Pentru cd acestea i{i vor aduce

{ie cinste qi slavd adevdratd, iar nu acelea.
Avind urechi deschise spre ascultare gi miini gata spre implinirea lu-

crului pe care l-ai auzit, sd ai gurd tdcutd qi inim[ cdut[toare imprejur! Fii
deqert spre cuvintarea degartd, dar priceput qi qtiutor spre auzirile cele de
mintuire ale DumnezeieStilor Scripturi. S[-Ji fie amard tie gustarea auzirli

1 Apostolul Pavel zice aSa: ,,Iar omul sufletesc nu primegte cele ale Duhului lui
Dumnezeu, clci pentru el sint nebunie" (l Corinteni:14). $i aceasta se inlelege aga, tot
dupl Sfinlitul Teofilact:

,,<<Omul sufletesc> este acela care pune intreaga cunoptin![ pe seama silogismelor
suflehrlui s5u, socotind ci nu are trebuinld de ajutorul lui Dumnezeu. El nu voiegte a pri-
mi nici o intelegere duhovniceasci fbrd iscodire, doar cu credinla cea simpl6, ci socotegte
cI toate intelegerile duhovniceqti care nu au dovadl sint nebunii gi necunogtinle. Astfel,
Pavel numegte <<om sufletesc>, adicd firesc, pe acela ce socote$te cd toate se fac cu fireas-
ca socoteal[ gi nu cugetd ci este weun lucru mai presus de fire." (n. n.)
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povestirilor lumeqti qi faguri de miere povestirile cuvioqilor bdrba[i. Sirgu-
ieqte-te spre unnarea celor sihaqtn qi sflnli ce mai-nainte s-au depnns intru
obiceiuri qi nu aqtepta sd te inveli de la oricine. Nevoieqte-te a te ?ntinde spre
faptele bune cele mai mari, gi nici pentru cele mai mici sd nu te leneveqti.
Gregeala ta s[ nu o treci cu vederea, mlcar c[ ar fi mai mic[ decit toate; ci
sirguieqte-te mai virtos spre indreptare prin poc[in!6, mlcar cd mul1i multe
gregesc - qi mici, qi mai mari - gi petrec nepoc[ifi. Nu te face judec[tor al
gregelilor strdine, c6ci fcei ce le fac] au Judecdtor drept, Carevarispl[ti fie-
cdruia dup[ lucrurile lui. Tu line sarcina ta insuli qi, pe cit i{i este Jie puterea,

sd o faci ugoar[! Cdci cel ce-qi ingreuiazdsarcina sa, el ?nsuqi o va gi purta
pe dinsa. Pocdinfa este mintuire, iar neqtiinfa pocdinJei este moarte.

Ascunde-te despre oamenii cei degerfi gi te aratS pe tine de mai multe
ori lui Dumnezeu! LeapddS-te de toat5 preumblarea, pe c?t iJi este cu pu-
tin!6, fugind de risipirile inimii tale! Cdci, dacd ar ieqit din chilia ta, arldsat
infrinarea. Dacd ai cdutat spre lume, ai [qi] intilnit vreo muiere curvd; care

- fermecindu-li auzurile cu cuvintele cele zdddritoare, gi ochii cu frumuse-

Jea felei qi gusturile cu bucatele cele lacome - te va trage cltre sine ca qi cu
o undild. Apoi, lipindu-se de mddularele tale qi cuprinzindu-te la piept c5-
tre sine, ?Ji va muia statornicia poftei spre infrinare. $i aqa, trlgindu-te cu
incetul pe tine de la vieluirea cea cu faptele bune, te va strica intru sine-qi.

$i - chiar de vei putea sc[pa cindva din mrejele acesteia, ajutindu-te de la
Dumnezeu - te vei intoarce la chilie, ins6 nu mai egti acelaqi, ci sl[b[nogit,
gi bolnav, gi dezgustat spre tot lucrul faptelor bune qi abia dupd mult[ vre-
me putind a te intoarce iar[gi la a ta deprindere. Cdci pofta te va strimtora
pe tine cu gindurile gi spre una, gi spre cealaltdvia\dl qi cu multd osteneal[
vei putea s[ dai sufletului pe cele ale biruinjei. Deci, de {i s-ar int?mpla s[
te depdrtezi de la chilie pentru oarecare nevoie - imbr[cindu-te ca qi cu o
za de fier cu frica lui Dumnezeu, qi lu?nd in min[ ca o sulil[ dragostea lui
Hristos qi biruind cu toatd infrinarea ndp[dirile desfEtdrilor - indat[ ce vei
isprdvi trebuin(a slujbei sdri inapoi nezdbovindu-te! Ci, iute arip[ folosind
spre intoarcere, vino inapoi ca un porumbel fbr[ de rdutate la corabia ce

te-a slobozit pe tine sd scapi, purtind in gurd milele lui Hristos. $i, ?ncre-

dinlind cugetele tale cele din l[untru intru acest chip c6 in nici un alt loc
nu este odihna cea de mintuire, vei izbuti sd nu mai mergi altundeva [ca sd

afli odihnd qi sd te mintuieqtil.
Tindr fiind, ori cu trupul ori cu cugetul, fugi de petrecerea impreund

cu cei de o virst6 gi dep[rteazd-te de d?nqii ca de o v[paie! Cdci, arzindu-i
prin mijlocirea acestora, vrdjmaqul i-a dat pe mulfi focului celui veqnic,

tAdic[ a viefuirii cllugdreqti 9i a celei lumesti. (n. n.)
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surp?ndu-i pe d?nqii intru necurata pr[pastie a celor din cele cinci cetdfil cu
dragoste ca gi cum duhovniceascd. $i astfel, pe cei ce s-au mintuit in luciul
mdrii de tot vintul gi viforul, fdiavolul] i-a dat adincului chiar in lduntrul
limanurilor qi prin inqiqi blrbalii cei din corabie, fiind ei frrd, de grijd.2 56
nu qezi pe scaun lingd cel tindr, ci departe de dinsul! La culcareasomnului,
hainele tale s[ nu se apropie de ale aceluia, qi incd mai virtos sd fie intre voi
vreunul batr?n! Iar cind vorbeqte cu tine sau ifi cintd inaintea felei [vreun
tinir], tu s6-i dai rdspuns cdutind in jos; ca nu cumva, primind de la vrij-
maqul qi semdndtorul rdutililor slmin{a poftirii prin cdutdtura spre fe1e, s6
aduci ca rod mdnunchele stric[ciunii qi ale pieirii. S[ nu te afli impreun[ cu
dinsul in casl sau in locul unde nu este altul sd vadi lucrurile voastre - nici
cu pricina inv[tdturii cuvintelor dumnezeieqti, nici cu altd oarecare pricin[
de orice fel sau trebuin{d prea de nevoie - cdcinimic nu este mai de nevoie
decit sufletul [tau], pentru care a qi murit Hristos. Nu crede gindului celui
frcdtor de viclequg cind te sfbtuiegte cd nici o patimd trupeascd nu te poa-
te sminti, incredin(indu-te cd aceasta este (ie smintealS din gindul t[u care
i[i zice aceste lucruri cu dovedire gi cu mult[ cercare pentru cei ce au cdni
dintru acestea, ca sd iei pild[ de la ei. Crede cuvintelor mele, ce sint gr[ite
din inim[ iubitoare de frate! Alearg[ la batrinii ce s?nt cu anevoie de intim-
pinat fcdci nu se amestecd cu oricine], care ii indeamnr pe cei tineri cdtre
faptele cele imbun Ffidgite prin cuvintele parimiil or, iar cu fa\anu vat[md ni-
cidecum. P[zeqte-{i inima ta cutoatdpdzirea, ca sd nu o fure diavolul! cdci
aceasta e precum aurul, care se pindegte neincetat de tilhari noaptea gi ziua
gi se rdpegte cind nu te agtep{i qi nu cunoqti.

Vezi s[ nu te inqele pe tine vr[jmagul [diavol] cu p[catul [ldcomiei]
str5mogului fAdam] qi s[ te scoatd degratr din raiul desfrtarii! cdci, cel ce
l-a tras pe Adam din viafd fla moarte] 9i a n[ddjduit sa-L impiedice fchiar]
gi pe Iisus cu firrtigagul qi cu amd"gireamincdrii3, acela cu mult mai virtos
nu se va ruqina sd-!i amestece gi {ie otrava celei dintii pricini a rdutd\llor,
cunoscindu-i t6ria. Cdcipatima indr[cirii pintecelui nu a obiqnuit a-qi ar6-
ta puterea intru mul(imea bucatelor, ci ?ntru poft[ gi intru micd gustare.a

1 E vorba de Sodomeni Si Gomorcni. (n. n.)
2 Metafora corabiei in furtund e des folositd de Sfinlii P5ri{i. Astfel, ,,marea', invifo-

ratd insemneaz[ ins[gi lumea aceasta firlburat[, ce std sub stlpinirea diavolului, a patimi-
lor gi a grijilor trupegti; iar ,,1imanurile" sint fericitele m[ndstiri qi schituri, ca niqte mici
insule de pace ingereascd in mijlocul noiarului. (n. n.)

3 Aflmci cind L-a ispitit cu bogS{iile lumii qi cu puterea de a schimba pietrele in
piini. (n. n.)

aAqa au pSjit Eva gi Adam, care doar au gustat dinrodrtl cel oprit al cunoqtinlei bine-
lui gi rdului. Aqa era si moar6 gi bunul gi viteazul Ionatan, prietenul lui David, care doar a
gustat dinmierea aceea s[lbatic[, luind pu]in pe virful suli{ei (1 impdrayi 14:43). (n. n.)

t4


