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invechiurr",r'::::::"1"",-,,"rocurpustie-
tefii, populat de fiare silbaticel, al singuritigii
,,plini de urlete infrico;ate"2. Este silagul ,,tuturor
impiralilor Arabiei"3, graniga dintre lumea civili-
zatd, gi haos, un tdrAm al fricii gi nesiguranfei, al

incercirilor gi amigirilor, locul in care Iisus a fost

dus pentru a fi ispitit de diavola.

in acelagi timp, insl, de;ertul este 9i locul intAl-

nirii cu Dumnezeu.Agal fugind de mAnia Saraii,

gi Moise, incercAnd a sclpa de pedeapsa pentru

ucidere, cauti scdpare in pustiu, acolo unde il
intAlnesc pe Dumnezeu.

Cele doui fele ale pustietilii alterneazi in
povestea iegirii din Egipt. Degertul este locul salvirii,
dal in acelagi timp, al suferinfei, al tentaliiloq, al

ciderii in pdcat. Degertul este locul in care cel care

intri rupe legdturile cu trecutul, pentru a incepe o

via!5 noui, mai aproape de Dumnezeu.

Aceasti idee este preluati de pirinlii Bisericii,

care tind si plaseze experienlele pustiului din

Vechiul Testament intr-un timp al graliei divine 9i al

apropierii de Dumnezeu. Ciutarea sacrului, a vielii
in sfinfenie, incepe cu drumul greu al pustiului.

$i, nu intAmplitol cei care cauti sfinlenia in
degert, precum SfAntul Macarie Alexandrinul, gisesc

acolo gi Paradisul terestru. Silbdticia 9i paradisul

l leremia 50:39
2 Deuteronomul 32:10
3leremia25:24
a Matei 4:7-1t



sunt doue concepte legate intre ele de tradigia biblici,
prin promisiunea lui Dumnezeu cd va transforma
pustiul in paradis.s

Cdutarea paradisului terestru reprezinti o alti
ipostazi a cdutirii sacrului. paradisul terestru existd,
dar este inaccesibil. Odati ajuns acolo, sfAntul este
muncit de gAndul reintoarcerii, pornit din remugcare,
pentru cI mAntuirea nu poate fi Iuatd de_a gata. Calea
desivAr;irii este grea, iar mdntuirea nu o asigurd nici
fuga de lume;i nici retragerea in pustiu.

Lumea Vechiului Testament s-a inversat, pustiul
s-a frcut cetate, iar cetatea s-a frcut pustiu. Alungate
din degert, duhurile necurate gi-au gisit sdlag in
cetate. Amigirile, ispitele, patimile s_au mutat in
interiorul zidurilor; iar credinciogii luptd cu ele la tot
pasul.

Cei pornifi in ciutarea sacrului il pot afla gi in
cetate. Acolo, pentru a scdpa de degerticiunea lumii
_si pentru a lupta mai cu sArg impotriva ispitelo4,
drept credinciogii aleg calea pitimirii _ nebunia
pentru Hristos sau viefuirea pe stAlp.

Lupta impotriva ispitelo4, fie in pustiu, fie in
cetate, viala plini de virtufi a cetifii cregtine_model
sau primejdioasa ciutare a paradisului terestru, sunt
toate incerciri pe calea desivirgirii. Cea mai veche
cdutare a omului este ciutarea sacrului, a sfinfeniei.
Pentru ci sacrul este esenla oricirei religii gi iumea
intreagi,,s e intem e iazd p e exp erienf a sacrului,,. 6

s Isaia 41:LB-19
6 Mircea Eliade, Sacrul ;i profanul,
2000, p. 158

Ed. Humanitas, Bucuregti,

Parabola cetifii-pustiu

,,Am vdzut o fiard, ca un balaur foarte
mare, fiindu-i tot trupul ca un rdu de foc
;i gros, care tnconjura ;i zbura prin toatd
cetatea Antiohiei ;i mAnca fdrd de safiu pe
tofi, de la mic la mare, pe bdrbagi, pe femei,
pe copii, pe preoli ;i pe cdlugdri, ;i nu scdpa
nimeni de mdncarealui. insd acesta era dracul
iubirii de desfdtdri, pe care, vdzdndu-L, m-am
inspdimdntat;i am fugit afard din cetete!"

(Proloagele, Luna august in 21 de zile)

1. Pustiul s-a ficut cetate

La inceputurile monahismului cre;tin, pustiul
gi cetatea nu sunt puse foarte categoric in opozifie.
Cilugirii care tAnjesc dupi singuritate fug de cetifi.
Pustiul este locul predilect al intAlnirii cu sacrul,
pentru ci acolo cei retragi de lume il gisesc pe
Dumnezeu. insi, in acelagi timp, cilugdrii il gisesc in
pustiu 9i pe diavol, pentru c5, in pustiu, diavolul este
la el acasi.

Dupi extinderea religiei cregtine in toate
col;urile oikoumeneil, demonilor nu le-au mai rimas
decAt mormintele gi pustiurile. Un demon se plAngea
SfAntului Antonie ci neamul sdu, care stipAnea
lumea intreagl in vremea pigAnismului, este nevoit
acum sd se refugieze in pustiu,



Dar nici aici diavolii nu au pace. Afluenla
de cilugiri gi amenajarea oazelor sau a zonelor
subde;ertice au transformat adeseori pustiul in
cetate. Diavolul cu care vorbegte Sffintul Antonie
pare de-a dreptul disperat. ,,Nu mai imi rimAne nici
un loc, nici o arm5, nici o cetate. in tot locul s-au ficut
cregtini gi degertul s-a umplut de pustnici."z

Alungarea diavolilor din cetate, manuscris medieval

Luptapentru credinfd s-a mutat, agadar; din cetate
in pustiu, acolo unde diavolul aclione aziin persoanl
gi nu prin intermediari, ,,impotriva anahorefilo6,
spune Evagrie din Pont, demonii lupti goi."

Rdzboiul pentru pustiu, ultimul refugiu al
diavolului, se duce dupi toate regulile strategiei
militare, cu ogti bine orAnduite, cu surle gi trAmbife.

Awa Moise, din Tebaida Egiptului, fiind micinat
de pofte trupegti;i nemaivoind a sta in chilie, a mers
gi i-a povestit patimile sale awei Isidor. Acesta l-a luat
cu sine,l-a urcat pe chilia sa gi i-a spus: ,,la aminte la

sf ?ul*s,N*** I*l &:*,litn'b& w4w{F a***&c6* Q&

apus. $i luAnd aminte, avdzut mulgime nenumdrati
de diavoli, tulburAndu-se gi gAlcevindu-se ca si batd
rdzboi!'

Apoi, i-a spus awa Isido4,,caut5 gi spre risirit.
$i a ciutat gi a vizut mulgime nenumirati de sfinfi,
ingeri slSvili. $i a zis awa Isidor: iat5, acegtia sunt cei
trimigi sfinlilor de la Domnul spre ajuto4, iar cei de la
apusuri sunt cei ce bat rdzboi cu noi. Deci mai mulgi
sunt cei cu noi. $i aga, mulfumind lui Dumnezert,awa
Moise a luat indrdzneali si s-a intors la chilia sa."3

" F'- .5
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DacI simplii cregtini se feresc a cddea in cursele
diavolului, pentru anahorelia lupta filigi este singurul
mod in care igi pot demonstra tiria credinfei.

O apoftegmds poveste$te cum un c5lug54, care
a ales calea retragerii in pustie gi a singur;tefii,
vilzAnd ci nu este atacat de diavol, a fost cuprins de
deznidejde. A incetat si se mai roage lui Dumnezeu
gi a prins si se roage cu fervoare diavolului, pAni
cAnd acesta s-a indurat gi s-a nipustit asupra lui.
Atunci ciluglrul s-a linigtit; totul era in ordine, se

putea considera acceptat in oastea Domnului.
SfAntul Isaac Sirul spune ci diavolii lupti diferit

pe cei nepisitori si lenegi, fal6, de cei rAvnitori gi

intirili duhovnicegte. Astfel, pe cei nepisdtori ii lupti
de la inceput cu tdrie, ca si-i cuprindi frica gi sd li se

pari de la inceput calea aspri gi greu de stribdtut,
Pe cei rAvnitori nu-i ataci de la inceput, cAnd

rAvna lor pentru cele duhovnicegti este mare. Iar
cu cei evlavio;i amind lupta pAnd cAnd vor cidea in
lenevire gi atunci ii ataci, mic;orAndu-le rAvna.

2..,.iar cetatea s-a fdcut pustiu

in timp ce rizboiul din pustiu devine tot mai
violent, cetatea, rlmasi ftlri armata de eliti a

cre;tinitilii, cilugdrii, este pierduti aproape f;iri
lupti. Diavolul gdse;te in cetate mijloacele de a

cAgtiga rizboiul care, in pustiu, pdrea sortit egecului.
Toate gAndurile necurate gi toate vedeniile, care

in pustiu bAntuie mint6a cilugdrului, prind contur
in cetate, Diavolul exploateazi cu ugurinli toate
slibiciunile omenegti; daci in pustiu lupta se duce
direct, in plan fizic, in cetate diavolul actioneazd
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mult mai subtil, in plan mental, prezenla sa fiind
imperceptibili.

TrimilAndu-gi ucenicii in cetate s5-gi vAndi lucrul
mAinilol Awa Evloghie ii avertizeazl asupra curselor
intinse de diavoli: ,,(...) Dupd ce m-am fdcut cdlugdr,

le spune el, am fdcut treizeci ;i opt de ani neie;ind din
Schit;i dupd aceea m-am dus la Alexandria, tmpreund
cu awa Daniil, pentru o trebuinfd. $i intrdnd tn cetate,

am vdzut mul.ti cdlugdri ;i vedeam cd pe unii din ei

corbii ti loveau peste obraz, iar pe algii femei goale ii
tmbrdfi;au ;i Ia ureche le vorbeau; iar inaintea altora,
goi fiind ei, copiii jucau $ cu baligd de om ii m1nieau,

iar pe unii ii vedeam cd gineau cufite ;i trupuri de

oameni tdiau;i dddeau cdlugdrilor sd mdndnce. $i am

tn.teles cd fiecare din cdlugdri, tn ce patimd era cdzut,

acest fel de draci aveo care urrnau dupd ddnsul Si ii
vorbeau tn minte. Pentru aceasta, fralilon eu nu voiesc

sd zdbovili niciodatd tn cetate, ca nu de acest fel de

gdnduri, iar mai vdrtos de draci, sd vd supdrali."6
Pentru cilugirii plecali din pustiu, cetatea se

dovedegte, adesea, o ispiti greu de infruntat ;i, de

cele mai multe ori, cei intrali in ea se pierd, fiind
ingelali de diavol. Nimeni nu se poate considera

ocolit de ispiti, indiferent cAt este de curat sufletegte

sau de inaintat in vArsti.
I O apoftegmi povestegte ci un bitrAn din schit,

imbolnivindu-se, a hotirAt si meargi in Egip! la o
rudi, pentru a nu fi povari frafilor. Dar awa Moise

9i algi pirinfi l-au sfituit si nu plece, cici va cidea in
desfrAnare.

El, auzind acestea, s-a supiratpe ei, zicAnd: ,,Oare

nu vedeli cd zilele mele au trecut peste 80 de ani Si

trupul meu s-a ve;teiit;i a amorfit, cum gdndigi voi Si

1"1



grditi acestea despre mineT'Apoi, in cetate, s-a ficut
bine, da4 din in;eliciunea diavolului, a picltuit cu o
fecioari;i a lisat-o gravidi. Dupi ce fecioara a ndscut
gi a in!5rcat, bdtrAnul s-a intors la Schit luAnd cu el
copilul, pentru a-i avertiza pe frali asupra ispitelor
care niciodati nu contenesc,

Diavolul ispitind un cdlugdri miniaturd din perioada Rena;terii

1?

Spre deosebire de pustiu, unde cdlugirii se
confruntl cu armate intregi de diavoli, cetatea este
atAt de plcltoasd, atAt de corupti, incAt este nevoie
de un singur diavol care si lini in frAu toati mulgimea
aceea.

Astfel, un cilugir cuvios, credincios 9i vlzitor cu
duhul, iegind din pustiu, s-a indreptat citre marea
cetate a acelor finuturi pentru a-gi vinde rogojinile
gi, intrAnd pe una din uria;ele porfi ale acelei cet;!i,
gi-a aruncat ochii asupra turnului gi a vizut acolo o
dihanie groaznic de urAti.

PunAndu-gi sarcina jos, a privit cu atenlie la
dihania aceea, care nu se sinchisea de nimeni, ci, ca
un st5pAn puternic gi sigu4, i;i rotea privirile peste
toatl lumea din cetate, apoi, satisficut5, igi inchidea
ochii gi dormea cu sforiieli.

,,Acolo, spune povestirea mai departe, tn cetatea
aceea cu Biserici mari, frumoase ;i luminoase, ctt
palate;i case mdrefe, avdzutlumea cre;tind alergdnd
fiecare dupd cele trupe;ti, dupd de;ertdciuni.
Cuvintele, mi;cdrile,lucrurile erau numai pentru cele
pdmdnte;ti, pentru agonisirea de;ertdciunilor, pentru
satisfacerea pldcerilor pdcdtoase. Rar de tol abia unu
la sutd sau chiar Ia mie, vedeq cdlugdrul cd se alegea
din mul,time ;i i;i albea haina sa de la Sfdntul Botez
prin pocdin,td, ascultarea cuvilntului lui Dumnezeu ;i
pdzirea lui; dar indatd vedea cum lumea innegritd de
pdcate se repezea asupra aceluia ;i-l m1njea cu tina
patimilor ei, fnnegrindu-l a;a de groaznic, pdnd ce
devenea ;i acela la fel cu ddnse."

DupS ce gi-a vAndut toate lucrurile gi a plecat
spre casi, s-a oprit la poarta cetefii, unde a vizut

1?



iar deasupra dihania aceea plini de urAciune, care
supraveghea mulpimea mai mult dormitand. Privind
drept spre ea, cilugirul a strigat: ,,Cine e;ti tu ;i ce
pdze;ti acolaT'

Diavolul tn cetate, GallicaBnf, fr. 759, 74.c
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Monstrul infernal i-a rdspuns: ,,Err sunt unul
din spiritele iadului ;i sunt pus aici de stdpdnitorul
Infernului sd pdzesc ;i sd supraveghez lumea din
aceastd cetate." ,,D-apoi a;a dormitdnd pdze;ti tu
mulgimea de lume din aceastd cetateT'l-a intrebat
pustnicul.

,,Da, e;a dormitdnd o pdzesc, a rdspuns spiritul
infernului, cdci cre;tinii ace;tla pururi se ostenesc, se
tndeamnd ;i se silesc unii pe algii a face voile sffipAnului
nostru, Satana. Cdnd vreunul dintre cre;tinii ace;tia e
trezit de Darul lui Dumnezeu la viala cre;tineascd ;i
cdnd acela se sile;te a tntoarce ;i pe atrgii de Ia lucrurile
noastre drdce;ti, de Ia patimi;i de Ia pdcate la virtuli
;i vieluirea dupd Dumnezeu, atunci deschid ochii
;i insuftru tn fiinla celorlalgi gdnduri invrdjbitoare,
vorbe mu;cdtoare, agitafii ;i mAnie infernald. Atunci
mulgimea inrobitd ;i ascultdtoare noud se porne;te cu

furie, sare asupra lui ;i-l hdrfuie;te pdnd il fndbu;e ;i-I
lasd amorfit ca pe mort. Dupd isprava aceesta, iar md
odihnesc..."7

3. Locuri ale pierzaniei in cetate

Cdrciuma
in cetate, poli picitui cu ochii, cu auzul sau

cu trupul, te poli intina prin contactul cu tofi
necuviincio;ii. Chiar daci intreaga cetate este
considerati pierzitoare de suflete, existi locuri
predilecte pentru amigirile diavolului. Primul dintre
acestea este cArciuma, acolo unde biutura, cAntecelc'
degarte, dansurile, rAsetele ;i injuriturile sunl
armele folosite de diavol pentru a-i subjuga pe cci
slabi.



,,Un oarecere starel din Schit a ie;it cAndva la
Alexandria sd-;i vdndd lucrul mAinilor sale. insd,
vdzdnd pe un cdlugdr tdndr intrdnd tntr-o cdrciumd,

foarte mult s-a mirat de aceasta ;i I-a a;teptat. Iar
dupd ce a ie;it acel tdndr cdlugdr, starelul ba oprit
;i i-a zis: <<Au nu ;tii, frote, cd tn chipul ingeresc
e;ti [mbrdcat? Au nu cuno;ti cd multe sunt cursele
vrdjma;ului? Au nu ;tii cd poli sd te vatdmi tn cetate
cu ochii, cu auzul;i cu chipul tdu? Cd tu, cdlugdrfiind,
intri adeseori tn cdrciumi tn care nu ,ti se cade lie sd
intri ;i cu necuvio;i, bdrba,ti ;i femei sd te tntdlne;tiT'

Baiapublicd
Un alt loc al pierzaniei este baia publici,

goliciunea trupeasci fiind asociatd cu desfrAul Si
preacurvia.

Povestegte awa Palladie cd, intrAnd odati
in Alexandria impreund cu awa Daniil pentru o

trebuin!5 oarecare, au intAlnit pe un tAnir iegind din
baie, unde se scildase. $i vizAndu-l pe el bitrAnul, a

suspinat;i azist ,,Vezi pe acestfrate? Are sd se huleascd
Numele lui Dumnezeu printr-tnsul. Ci sd mergem dupd
el, ca sd vedem unde petrece." $i mergAnd pe urma
lui, au intrat dupl el. $i luAndu-l bitrAnul deoparte,
i-a zis: ,,O, frete, tdndr fiind ;i sdndtos, nu li se cuvine
sd te scalzi; cdci sd fii tncredinfat, fiule, cd pe mul.ti
sminte;ti, nu numai pe mireni, ci ;i pe cdlugdri." lar
tAnirul acela a rispuns: ,,De a; pldcea tncd oamenilor,
nu a; fi slugd a lui Hristos. Ci scris este: nu judecafi gi
nu veli fi judecafi."

Atunci i-a pus lui bitrAnul metanie, zicdnd: ,,lar-
td-md pentru Domnul, cdci ca un om am gre;it." $i au
iegitde la dAnsul. Atunci awa Daniil i-a zis bitrAnului:

Ifa L7

,,Nu cumvo este neputincios fratele, ;i atunci nu se va
osdndiT' Iar bitrAnul, suspinAnd ;i l5crimAnd, a zis:
,Sd te tncredin,teze pe tine adevdrul, frate; mai mult
de cincizeci de draci am vdzut tnconjurfrndu-l pe el ;i
turndnd peste el noroi, ;i o ardpoaicd;ezdnd pe umerii
lui ;i sdrutAndu-l pe el; ;i altd ardpoaicd tnaintea lui
jucdnd ;i neru;inare tnvd.tdndu-L, ;i pe draci tmprejurul
lui mergAnd;i bucurdndu-se de el; iar pe Sfdntul inger
nu l-am vdzut nici aproape, nici departe de el. Pentru
aceasta asemuiesc cd era el plin de toatd necurd,tenia.

$i mdrturisesc ceeo ce se zice ;i tnsd;i hainele lui, care
sunt de caprd ;i moi ;i indoite Ia fir, tncd ;i a petrece eI
a;a fdrd de ru;ine in mijlocul acestei cetd.ti, tntru care

Si cei ce au tmbdtrdnit tntru nevoinfe intrdnd pentru
trebi neapdrate, se sdrguiesc sd iasd tndatd, ca sd nu
s ufere v r e o v dtdm are sufl ete a s c d.

Apoi ;i alta: de nu era el iubitor de sine ;i iubitor
de dezmierddri ;i iubitor de curvie, nu s-ar fi dezgalit
fdrd de ru;ine tn baie ;i pe al!fi asemenea goI i-ar fi
privit, cdnd sfinlii pdrinfii no;tri Antonie ;i Pahomie,
Amon ;i Serapion ;i ceilalgi purtdtori de Dumnezeu
pdrin,ti au legiuit ca nimeni din cdlugdrifdrd de mare
boald;i nevoie sd nu se dezgoleascd pe sine."8

Pentru cilugiri, a merge la baia publici este un
lucru de neiertat, pentru ci privirea cu ochii, ciutarea
cu poft5 rea gi aprinderea spre curvie sunt plcate
pierzitoare de suflet. Din aceste considerente, un
cilugir care mergea si se scalde in biile publice era
pasibil cu excluderea din comunitatea monastici
gi chiar din cinul cilugiresc. ,,'4 auzit odatd preotul
Peluisiului, spune o povestire, despre unfrate ce se duce

des tn cetate ;i se scaldd ;i se leneve;te de milntuireo lui.

$i,venind Ia bisericd,l-a scos din cdlugdrie."



Bordelurile
Bineinleles, locul din care diavolul nu poate

lipsi in cetate este bordelul. Prin intermediul
prostituatelol diavolul incearcl si-i piardi pe sfinlii
pirinli venili din pustiu 9i pe oamenii sfinli ai cetefii,
iar pe locuitori ii gine in picat.

Diavolii muncindu-l pe desfrdnat, miniaturd medievald

,,intr-una din zile, fericitul Andrei, umbldnd prin
cetate, a venit aproape de casele desfrilnatelon iar
una din ele I-a prins pe el de haind. Atunci au venit

;i celelalte desfrdnate ;i, stdnd tmprejurul lui Andrei,
tl batjocoreau. Iar el nu rdspundea nimic, fdrd
nurnai t;i linea ndrile cu mdna ;i scuipa. Iar ele l-qu

18 t9

tntrebat: <Pentru ce,findndu-[i ndrile, scuipi a;a?> Iar
fericitul le-a zis: <Vdd pe demonul desfrdndrit, care vd

stdpdne;te, cd este imbrdcatfntr-o haind cu rdu miros

;i nu-I pot suferi.> Dar ele, dezbrdcdnd haina de pe el,

i-au dat o rogojind pe deasupra;i l-au izgonit."e

4. in cetate, diavolul aclioneazi prin
intermediari

Femeile
in cetate, diavolului acfioneazd,, cel mai adesea,

prin intermediul femeilor. Femeia este cea care ii
duce pe bdrbat la ,,Idcamia pdntecelui;i la saliul cel
peste mdsurd", din care se na;te desfrAnarea, cel mai
greu gi cel mai cumplit dintre toate picatele. Evagrie
monahul spune ci nu se cuvine nici a privi chipul
femeii, nici a-i asculta vorbele, pentru ci vederea gi

vorba cu femeile ,,ca o sdgeatd rdne;te inima".

,,Nu trebuie sd dai femeilor tndrd.zneald, spune
Evagrie, pentru cd mai tntdi se aratd cinstite ;i
mdgulitoare cu chipul;i cu rdspunsul, iar rnai pe urmd
devin tndrdznege ;i tfi aruncd cuvinte amdgitoare,
sd-fi tn;ele mintea ;i sufletul. (...) Spundnd cuvlnte

frumoase, nasc patimi, adicd tndeamnd spre pofrd.

Sprdncenele tEi ridicd ;i ochti t;i tntorc tncoace ;t tncolo

;i t;i slobozesc genele jos gi apoi, tncet, le ridicd iard;i
fr, cu iscodire, cautd cumplit, cu mare poftire, ca sd

frdngd inima celor tineri ;i altora care se invo[esc cu

aceeste, ca sd sdvdr;eascd cu ddn;ii pofra cea necuratd'
incd t;i mai tntind grumaiii ;i tot trupul ;i buzele ;i Ie
tacmesc cu bund-cuvlinfd ;i grdiesc cuvinte tndlfate

;t alcdtuiesc povestiri dulci la Quz, ca pustiu cu totul
sd-fi facd sufletul tdu. Iar acestea toate, fdcdndu-se
de ddnsele, te trag pe ttne In langul cel mult tmpietrit,


