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Din scrierile unor batrani nevoitori 

 

- fragmente - 

Din scrierile Cuviosului Macarie cel Mare 

Cel ce doreste sa fie urmator lui Hristos, pentru a se putea numi prin aceasta fiu al lui 

Dumnezeu, nascut din Duh, trebuie mai intai sa rabde de buna voie si fara cracnire toate 

necazurile care i se vor intampla, cum ar fi: bolile trupului, batjocura si ocari de la oameni 

sau de la vrajmasii nevazuti, fiindca, potrivit iconomiei dumnezeiesti care imparte tuturor ce 

trebuie sa li se imparta, cu intelepciune si spre bine, cercarile prin felurite napaste se dau 

sufletelor pentru a li se vadi pe care dintre ele le iubeste pe fata Dumnezeu. 

Mergand pe calea cea stramta a ispitirilor si necazurilor, sfintii patriarhi, prooroci, apostoli si 

mucenici au aratat prin aceasta ca sunt alesii Domnului si ca au bineplacut Lui. 

"Fiule! - spune Scriptura - Cand vrei sa te apropii si sa slujesti Domnului Dumnezeu, gateste-

ti sufletul tau spre ispita; incordeaza-ti inima ta si fii tare" (Sirah 2, 1-2) si in alt loc: "Tot ce 

ti se va intampla, primeste" (Sir. 2, 4), ca pe ceva bun, cunoscand ca, fara stirea lui 

Dumnezeu, nu ni se poate intampla nimic. 

De-aceea, sufletul ravnitor de harul dumnezeiesc trebuie sa se inarmeze mai intai cu nadejde 

si rabdare. Este un viclesug al diavolului acela de a ne face sa cadem in deprimare atunci 

cand suntem loviti de un necaz, cu scopul de a ne lua nadejdea in Dumnezeu. 



Dumnezeu nu ingaduie niciodata ca incercarile la care poate fi supus un suflet sa-l vatame 

intr-atata incat sa nu le mai poata indura si sa-si piarda speranta. 

"Credincios este Dumnezeu - spune Apostolul; El nu va ingadui sa fiti ispititi mai mult decat 

puteti, ci o data cu ispita va aduce si sca-parea din ea, ca sa puteti rabda" (1 Cor. 10, 13). 

Nici diavolul nu poate inrai sufletul pe cat ar dori, ci doar atat cat ingaduie Dumnezeu. Daca 

oamenii stiu ce greutate poate duce un catar, un asin, o camila si prin aceasta pot stabili, dupa 

puteri, povara fiecaruia dintre animalele amintite; daca olarul stie cat trebuie tinute in cuptor 

vasele de lut pentru ca, aflandu-se acolo sa nu crape sau, dimpotriva, sa nu fie scoase 

neindeajuns de arse si deci sa nu poata fi folosite; daca omul, deci, este capabil de o 

asemenea siinta, am putea oare pune la indoiala intelepciunea lui Dumnezeu in a stabili ce 

povara de incercari sa dea fiecarui suflet spre a-l pune la proba, pentru a se face vrednic de 

imparatia cerurilor?". 

"Daca vrejul de canepa nu va fi batut vreme indelungata, nu va putea sa se prefaca in firul cel 

mai subtire; cu cat va fi batut mai mult, cu cat va fi scarmanat mai bine firul, cu atat va fi mai 

curat si mai de folos. Un vas de pamant proaspat modelat, dar netrecut prin foc, nu poate fi 

folosit-un copil neajuns la varsta maturitatii nu va fi in stare sa faca fata indatoririlor vietii, nu 

va putea construi o casa, sadi un copac, insamanta un ogor pregatit pentru semanat, nici 

indeplini oricare alta lucrare ceruta de viata. Asa se intampla si cu sufletele partase harului 

dumnezeiesc, care pline de desfatare cereasca, prin vointa lui Dumnezeu si prin puritatea 

varstei lor, si impartasite de pacea lui Hristos, prin lucrarea Duhului Sfant, sunt neincercate 

inca de felurite necazuri venite de la duhurile rele. Ele nu pot depasi starea si modul de a 

gandi ale copilariei si, altfel spus, inca nu sunt apte pentru imparatia lui Dumnezeu. Fiindca, 

spune Apostolul: 

"De sunteti fara certare, de care toti au parte, atunci sunteti fii nelegitimi si nu fii adevarati" 

(Evr. 12, 8). 

Ispitirile si necazurile ii sunt date omului spre folosul lui. Ele dau sufletului tarie si experienta 

practica si daca, punandu-si speranta in Dumnezeu le va duce pana la capat, atunci nu va 

putea sa nu se faca partas fagaduintei Duhului si sa se elibereze de chinul pasiunilor 

vicioase". 

" Vrajmasul nostru recurge la nenumarate viclesuguri prin care cauta sa ne vatame si sa ne 

indeparteze de Hristos. El face sa se trezeasca in noi tulburari launtrice; lucrand cu duhurile 

rautatii, fie ca atata in suflet ganduri patimase, murdare, fie ca aduce in memorie vechi 

pacate, Cel Rau se straduieste sa impinga sufletul la disperare, sa-i insufle gandul ca pentru el 

nu mai exista mantuire, facand sa-i sporeasca inclinarea spre deznadejde. El lucreaza cu atata 

viclenie incat gandurile venite de la el par nascute chiar din suflet, nu impuse de un duh strain 

si perfid care, actionand astfel cauta sa ramana ascuns. Procedeaza dupa cum am arata mai 

inainte; sau face sa apara o suferinta trupeasca, sau nascoceste felu rite alte mijloace ca sa-i 

supuna pe oamenii tematori de Dumnezeu unor batjocuri din partea pacatosilor. 

Dar cu cat mai vartos trimite perfidul vrajmas asupra noastra sagetile sale de foc, cu atat mai 

mult trebuie sa ne intarim in Dumnezeu, sa ne punem nadejdea in El, avand credinta 

nezdruncinata ca toate acestea ne vin prin vointa lui Dumnezeu, cu scopul unic ca sufletul 

iubitor de Dumnezeu sa fie supus pe de-a-ntregul cercarilor, ca sa-si poata dovedi in chipul 

cel mai satisfacator iubirea de Dumnezeu". 



Oamenii lui Dumnezeu trebuie sa se pregateasca de lupta si sa intre in razboi. Un ostas tanar 

suporta cu toata taria ranile primite fara a se sinchisi din cale-afara, respingand curajos 

dusmanii. Tot astfel si crestinii trebuie sa indure cu barbatie ocarile si lupta, pe cele dinauntru 

si pe cele dinafara. Crestinii supusi necazurilor trebuie sa ajunga la sporire duhovniceasca 

prin rabdare. Aceasta este calea vietuirii crestine.  

 

Unde este Duhul Sfant acolo, ca umbra dupa soare, este prigoana si lupta. Uita-te la proorocii 

in care a lucrat Duhul Sfant! La cate prigoane nu i-au supus chiar compatriotii lor! Uita-te la 

Domnul care este "Calea, Adevarul si Viata" (In. 16, 6) si care a indurat prigoana nu de la 

neam strain, ci de la propriu Sau neam, de la israeliteni! Si L-au urmarit fara istov pe Domnul 

si L-au rastignit pe cruce. De o asemenea soarta au avut parte si Apostolii. Din clipa cand 

Domnul a fost tintuit pe cruce, Duhul Sfant - Mangaietorul, S-a indepartat de iudei, trecand si 

odihnindu-se asupra crestinilor. Astfel nici un iudeu nu a mai fost supus prigoanei, numai 

crestinii au fost dati martiriului. Crestinii nu trebuie sa se mire ori de cate ori sunt supusi 

napastelor, a fi supus unei urmariri cu scop de pedeapsa este o dovada sigura ca te afli in 

adevar, intrucat este necesar ca adevarul sa fie prigonit". 

" Mucenicii care au trecut prin multe feluri de torturi au facut dovada neinfrantei lor puteri, a 

barbatiei lor, supunandu-se chiar si mortii silnice; dupa aceasta s-au invrednicit de cununa. 

Cu cat au fost suferintele lor fflai multe si mai grele, cu atat au dobandit mai mare slava de la 

Dumnezeu si indrazneala catre Dumnezeu. Sufletul se poate asemui acestora. Lovit de fel de 

fel de necazuri venite in chip vadit de la oameni sau iscate inlauntrul sau din trezirea unor 

ganduri neghioabe sau pricinuite de caderea in boli ale trupului, daca toate vor fi indurate cu 

tarie, pana la capat, sufletul se va invrednici de aceeasi cununa ca si mucenicii si de aceeasi 

indrazneala catre Dumnezeu. Pentru ca martiriul necazurilor indurate de mucenici de la 

oameni corespunde asaltului brutal si presiunii duhurilor viclene asupra sufletelor. Cu cat vor 

fi mai multe si mai viclene hartuielile dusmanului-diavolul, cu atat mai imbelsugata va fi 

slava pe care o vor avea de la Dumnezeu, nu numai in veacul ce vine, ci si aici imbogatiti de 

mangaierea prisositoare a Duhului". 

"Este un lucru pe deplin cunoscut ca drumul care duce la viata vesnica este si stramt si 

intortocheat si ca din aceasta pricina putini sunt cei ce il urmeaza. De aceea trebuie ca toate 

ispitirile care ne vin de la diavolul sa le rabdam cu tarie si tenacitate, in speranta dobandirii 

bunatatilor ce ne sunt pregatite in cer. Oricate necazuri am indura aici, acestea n-ar insenina 

nimic fata de bunatatile ce ne sunt fagaduite in viitor sau fata de partasia cu Mangaietorul, 

Duhul Atotbun, de care au parte, chiar aici, cei destoinici sau fata de eliberarea din bezna 

patimilor vicioase, si de iertarea multelor noastre datorii, adica a pacatelor pentru ca, zice 

Apostolul: "Socotesc ca patimirile vremii de-acum nu sunt vrednice de marirea care ni se va 

descoperi" (Rom. 8,18). 

De-aceea, zicem, trebuie sa induram cu barbatie in numele Domnului, totul, asemenea 

ostasilor viteji fara a pregeta sa ne dam chiar viata pentru imparatul nostru. Oare de ce n-am 

fost supusi la atatea amaraciuni atunci cand ne-a aflat in viata de lume, cand eram prinsi de 

treburile ei? De ce ni se intampla toate acestea acum, cand am ales calea slujirii Lui 

Dumnezeu? Este limpede, aceste necazuri vin asupra noastra de la Vrajmasul, pentru Hristos. 

Cel Rau este cuprins de pizma impotriva noastra din pricina bunatatilor care ni se pregatesc; 

el lupta din rasputeri sa ne arunce sufletele in neputinta si disperare; ca sa nu primim rasplata 

ce ni se cuvine pentru o viata bineplacuta lui Dumnezeu. 

 

Dar noi luptam impreuna cu Hristos si se risipesc toate viclesugurile Vrajmasului impotriva 



noastra. Hristos este marele, nebiruitul nostru protector si mijlocitor. Sa cugetam la toate 

acestea, si sa le cercetam cu luare aminte. El insusi a dus o viata pamanteasca, presarata cu 

ponegriri, batjocoriri, prigoniri si fiind pana la urma osandit cu moarte rusinoasa pe cruce ". 

"Vrei sa induri usor orice durere si ispitire? Sa te inflacareze moartea pentru Hristos. Acest 

tel al legamantului nostru sa-ti stea mereu inaintea ochilor mintii. Ne-am asumat acest 

legamant. Sa ne luam crucea si sa-L urmam pe Hristos inseamna sa fim mereu pregatiti 

pentru moarte. Daca ne vom afla intr-o asemenea dispozitie si stare de spirit atunci, asa curn 

am spus, vom suporta cu usurinta orice necaz dinlauntrul si dinafara noastra. Ar putea oare 

primi cu nemultumire si cu ciuda adversitatile pe care trebuie sa le infrunte cineva care este 

hotarat sa moara pentru Hristos? De aceea ni se par atat de grele necazurile; fiindca nu 

suntem 

gata sa murim pentru Hristos, nu ne-am concentrat in El toate nazuintele inimii noastre. 

Ravnitorul in a-L avea in el pe Hristos si in a dobandi o asemenea bogata mostenire trebuie, 

daca doreste aceasta, sa ii imite suferintele. Cei ce zic ca-L iubesc pe Domnul sa demonstreze 

aceasta afirmatie nu numai rabdand impacati si cu curaj toate necazurile, ci rab-dandu-le de 

buna voie, cu dragoste, pentru nadejdea in Domnul ". 

Cuvantul lui Dumnezeu lucreaza in fiecare om in functie de persoana acestuia si pe masura 

ei. In masura in care Cuvantul este in tine, te afli tu in Cuvant. In masura in care il pazesti, te 

pazeste si El. De-aceea tot cortegiul sfintilor prooroci, apostoli si al mucenicilor au pastrat 

Cuvantul in inima lor, nu s-au lasat ademeniti de nimic din ceea ce este vremelnic, ci, 

dispretuind lucrurile pamantesti, s-au facut urmatori poruncii Sfantului Duh, staruind mereu 

in iubire de Dumnezeu si fapte bune fata de toti, indeplinind toate nu cu vorbe goale si cu 

constiinta superficiala, ci cu cuvantul unit cu fapta, cu insasi realitatea. in locul bogatiei, au 

ales saracia, in locul maririi - umilinta, in locul desfatatii -indurarea raului. In locul maniei au 

ales dragostea; urand desfatarile acestei vieti, i-au iubit si mai mult pe cei ce i-au lipsit de 

mijloacele de a gusta aceste desfatari si prin aceasta le-au inlesnit drumul ales. S-au 

indepartat de la ispita gustarii din fructul oprit al cunoasterii binelui si raului (Fac. 2, 9); i-au 

iubit pe cei ce cinstesc binele si pe cei cu ganduri bune, dar nu i-au osandit nici pe rai, 

recunoscand si in unii si in altii, trimisi ai Stapanului Atotcarmuitor; fata de toti au nutrit o 

dragoste curata.  

 

Tinand porunca Domnului: "Iertati si veti fi iertati" (Le. 6, 37), ei au vazut in cei ce i-au 

batjocorit binefacatori, care ofereau batjocoritilor mijlocul de a obtine iertarea greselilor. Si 

iarasi: tinand porunca Domnului: "Precum voiti sa va faca voua oamenii faceti-le si voi 

asemenea" (Le. 6, 31), i-au iubit si pe cei buni, dupa datoria constiintei lor. Lepadandu-se de 

adevarul lor si cautand adevarul lui Dumnezeu au descoperit cu incetul wbirea cea tainica, 

fireasca intru adevarul lui Dumnezeu. 

Domnul, vorbind de multe ori despre iubire, ne-a poruncit sa cautam dreptatea lui Dumnezeu 

(Mt. 6, 33). Aceasta dreptate este maica iubirii. Nu te poti mantui altfel decat prin aproapele. 

"Iertati - invata Domnul - si veti fi iertati" (Le. 6, 37). In aceasta este cuprinsa legea 

duhovniceasca, inscrisa in inimile credinciosilor, care slujeste implinirea Legii dintai. "N-am 

venit sa stric Legea, ci s-o indeplinesc" (Mt. 5, 17). Cum anume se indeplineste Legea? 

Asculta. Legea dintai, osandindu-l pe cel ce facea rau aproapelui il osandea si pe cel vatamat, 

incat oricine osandindu-si intr-un fel aproapele se osandea in acelasi timp si pe sine, iar cel 



ce-si ierta aproapele isi acorda prin aceasta, iertare siesi. Pentru ca asa zice Legea: "Osanda 

pentru osanda, iertare pentru iertare" (Cf. Deut. 19, 21). Astfel indeplinirea Legii consta in 

iertarea celor ce te-au batjocorit. 

Am amintit de Legea dintai. Aceasta nu inseamna ca Dumnezeu a dat doua Legi, ci una 

singura: duhovniceasca (spirituala) dupa natura ei si dreapta dupa cuprinsul ei. Ea da 

fiecaruia dupa dreptate; celui ce iarta, il iarta, iar pe cel manios il manie (adica pe cel ce 

chinuieste pe altii, il supune judecatii), caci zice Domnul: "Cu cel cuvios, cuvios vei fi si cu 

cel indaratnic, te porti dupa indaratnicia lui" (Ps. 17, 28). Din aceasta pricina cei ce au 

indeplinit Legea in duh si pe masura pazirii ei s-au facut partasi harului, i-au iubit nu numai 

pe facatorii de bine, ci si pe cei ce le-au facut rau si i-au prigonit, nadajduind sa primeasca, 

drept rasplata pentru facerea de bine dragostea cea adevarata, adica iubirea spirituala. Fapta 

lor buna a constat nu numai din iertarea jignirii care li s-a adus, dar si din binecuvantarea 

sufletelor ofensatorilor, din rugaciunea in fata lui Dumnezeu pentru ei, ca pentru acele 

instrumente prin care se dobandeste fericirea, dupa cuvantul Scripturii: 

"Fericiti veti fi cand va vor ocari si va vor prigoni si vor zice tot cuvantul rau impotriva 

voastra" (Mt., 5,11). 

Legea duhovniceasca i-a invatat sa gandeasca asa. Indurand rabdare si smerenie in duh, 

vazand Domnul rabdarea din inima luptatorilor, staruitoare in iubire, a surpat "peretele din 

mijloc al despartiturii" (Efes. 2,14), izgonind pentru totdeauna din ei rautatea. Din acel 

moment iubirea li s-a dat lor nu prin constrangere, ci prin harul dumnezeiesc, fiindca de 

atunci Domnul a pus arma de paza (Fac. 3, 24) pentru oprirea pornirilor pacatoase; ei s-au 

asezat "dincolo de catapeteasma unde Iisus a intrat pentru noi" (Evr. 6, 19-20) unde s-au 

desfatat cu roadele Duhului si au vazut fericirea pregatita noua in viata viitoare, simtindu-o 

cu inima, adica fiintial si nu "prin oglinda, si in ghicitura" (1 Cor. 13, 12). Ei aduc marturie, 

impreuna cu Apostolul cum ca: 

"Cele ce ochiul n-a vazut si urechea n-a auzit si la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a 

gatit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El" (1 Cor. 2, 9). 

Dar in legatura cu acest minunat fenomen as vrea sa pun urmatoarea intrebare: Daca El nu s-a 

suit in inima omului, voi, apostolii, cum v-ati dat seama de El? De unde Il stiti, mai cu seama 

ca marturisiti ca sunteti oameni ca si noi, supusi pacatului? (Fapt. 14, 15) Asculta ce raspunde 

Fericitul Pavel: 

"Noua ni le-a descoperit Dumnezeu prin Duhul Sau, fiindca Duhul toate le cerceteaza, chiar 

si adancurile lui Dumnezeu" (1 Cor. 2, 10).  

Pentru ca nimeni sa nu spuna: "Sfantul Duh a fost dat Apostolilor ca apostoli; noua nu ne este 

dat a-L avea in sine", Pavel spune, rostind cuvintele in chip de rugaciune: 

"Sa va daruiasca (Dumnezeu) dupa bogatia slavei Sale, ca sa fiti puternic intariti, prin Duhul 

sau, in omul dinlauntru; si Hristos sa se salasluiasca prin credinta in inimile voastre 

inradacinati si intemeiati fiind in iubire" (Efes. 3, 16-17). "Domnul este Duh si unde este 

Duhul Domnului, acolo este libertate" (2 Cor. 3,17). "Daca cineva nu are duhul lui Hristos, 

acela nu este al Lui" (Rom. 8, 9). 



Sa ne rugam, deci, si noi ca sa ne fie dat harul Duhului Sfant in deplinatatea Lui si in vadita 

simtire pentru a ne reintoarce cu credinta statornica acolo de unde am fost izgoniti, pentru ca 

sa fie inlaturat de la noi sarpele pierzator de suflete, duhul care incearca sa ne insufle mereu 

trufia desarta, duhul ce cauta sa ne stapaneasca; pentru ca sa credem in Domnul cu credinta 

vie, sa pazim poruncile Lui si sa sporim in El: "Pana la starea barbatului desavarsit, la masura 

varstei, deplinatatii lui Hristos" (Efes. 4, 13), ca sa nu ne mai stapaneasca "prietenia lumii 

acesteia" (Iac. 4, 4), 

pentru ca sa fim statornici in duh si sa credem fara sovaire in harul divin dat celor ce se 

caiesc. Harul daruit nu se poate compara cu neputinta care il stapanea pe om inainte de 

primirea harului; altminteri harul nu ar fi har. Aratand credinta Atotputernicului Dumnezeu 

ne facem partasi prin credinta Duhului Sfant si nu prin experimentare dupa fire, ceea ce nu i 

se potriveste; sa o facem cu inima curata, nu din curiozitate: "Nu prin faptele Legii- spune 

Scriptura - ci duhul sa fie primit din ascultarea credintei" (Gal. 1, 3,2)". 

 

Din scrierile Cuviosului Marcu Ascetul 

"Dumnezeu este si inceputul, si mijlocul si sfarsitul oricarui bine. Adevaratul bine este cu 

neputinta sa fie primit altfel decat prin credinta si nu poate fi savarsit decat in Hristos Iisus si 

Duhul Sfant". "Credinta cea vie este stalp intarit; Hristos se face toate celui ce crede".  

Privegherea, rugaciunea si rabdarea necazurilor ce vin asupra noastra sunt inimii zdrobire 

neprimejdioasa si folositoare numai daca nu imprastiem tovarasia lor printr-o exagerata ravna 

de izbanda duhovniceasca. Caci cel ce rabda in acestea si in celelalte va fi ajutat. Cel ce nu se 

arata sarguincios in lucarea acestor trei nevointe, ci este nepasator si imprastiat, la sfarsitul 

zilelor sale cumplit se va chinui". 

Inima iubitoare de placeri in vremea obstescului sfarsit i se face sufletului temnita si lant iar 

cea iubitoare de osteneli ii este poarta deschisa". 

Inima invartosata este asemenea portii de fier zavorate, la intrarea in Ierusalim; celui ce duce 

o viata de nevointa si rabda raul i se deschide de la sine ca si Apostolului Petru (Fapt, 12, 

IO)". 

Cat timp lucreaza in tine gandul la Dumnezeu, inmulteste rugaciunea pentru ca si Dumnezeu 

sa se gandeasca la tine, cand vei uita de el". 

Inima milostiva va primi, de buna seama, milostivire, iar cea care nu este asa, pe cele 

dimpotriva". 

"Legea libertatii spirituale invata tot adevarul. Multi o cunosc prin cunostinta superficiala, dar 

putini o inteleg pentru ca intelegerea se masoara totdeauna prin implinirea prin fapte a 

poruncilor". 

"Desavarsirea legii duhovnicesti este ascunsa in crucea lui Hristos". 

"Prin necazuri si-au gatit oamenii cele bune, dupa cum prin slava desarta si iubire de placeri, 

cele rele". 



Cel nedreptatit de oameni scapa de pacat si pe masura mahnirii sale afla sprijin". 

"Cel ce crede in rasplata lui Hristos acela cu osardie, pe masura credintei sale, rabda toata 

nedreptatea". 

"Cel ce se roaga pentru oamenii ce-l nedreptatesc ii inspaimanta pe draci; este insa 

inspaimantat de draci cel ce se ridica impotriva oamenilor ce-i fac nedreptate". 

" Ocara de la oameni aduce intristare inimii, dar se face pricina de curatie inimii celui ce o 

rabda". 

"Primeste necazurile atunci cand traiesti in indestulare, ca intru nimic nu te pagubeste in cele 

ce le ai de mai inainte, si, ca unul care vei avea de dat socoteala, leapada si fereste-te de 

lacomie". 

Intamplarea dureroasa face pe intelept sa-si aduca aminte de Dumnezeu si intristeaza, pe 

masura ei, pe cel ce a uitat de Dumnezeu". 

"Nu cugeta si nu face nimic fara un scop placut lui Dumnezeu. Caci cel ce calatoreste fara 

scop, va osteni in zadar.". 

"Arata-te Stapanului cu cugetul tau; "caci omul cauta la fata, pe cand Dumnezeu priveste in 

inima" (1 Regi 16, 7)19. 

"Orice suferinta fara voie sa te invete sa-ti aduci aminte de Dumnezeu; in acest caz, nu-ti va 

lipsi prilejul spre pocainta". 

"Ia seama la pacatele tale nu la cele ale altuia si nu ti se va lua izbanda duhovniceasca". 

"Cel ce nu poarta grija, dupa puterea lui, de toate virtutile, savarseste un pacat anevoie de 

iertat; dar rugaciunea si milostenia intorc pe cei ce nu poarta de grija". 

"Orice intristare dupa Dumnezeu face parte din fiinta evlaviei. Caci ade-varata dragoste se 

probeaza prin cele ce-i stau impotriva". 

"Nu zice ca se poate castiga virtute fara necazuri, caci virtutea nepro-bata in necazuri nu este 

intarita". 

"Gandeste-te la sfarsitul oricarui necaz fara voie si vei afla in el pieirea pacatului". 

"De vrei sa primesti lauda de la oameni, iubeste, mai intai, mustrarea pentru pacate". 

"Oricata batjocura va rabda cineva pentru adevarul lui Hristos, va primi insutita slava de la 

multime. Dar mai bine este a face binele pentru cele viitoare". 

"Cel ce lauda pe aproapele in chip fatarnic, il va osandi dupa o vreme si va fi el insusi 

rusinat". 

"Cel ce nu cunoaste cursele vrajmasului va fi ucis cu usurinta; si cel ce nu stie pricinile 

patimilor, usor va cadea". 



Cel ce a implinit o porunca, sa astepte ispita pentru ea. Caci dragostea fata de Hristos se 

probeaza prin cele potrivnice". 

"Cand te incearca un gand care sa-ti tagaduiasca slava omeneasca, sa stii sigur ca-ti 

pregateste rusine". 

"Vrajmasul"cunoaste dreptatea legii duhovnicesti si de aceea cauta numai sa castige 

consimtirea cugetului. Caci asa, fie ca-1 va face pe cel cazut in puterea lui sa se supuna 

ostenelilor pocaintei, fie ca, nepocaindu-se, il va impovara cu necazuri fara voie. Ba se 

intampla, uneori, ca il face sa lupte si impotriva necazurilor, ca in viata aceasta sa-i 

inmulteasca durerile, iar la iesirea sufletului sa-l dovedeasca necredincios din pricina lipsei de 

rabdare ". 

"Fata de incercarile care vin, multi s-au impotrivit in multe chipuri. Dar fara rugaciune si 

pocainta, nimenea n-a scapat de asuprire". 

"Cele rele isi primesc puterea una de la alta; de asemenea si cele bune cresc una printr-alta si 

pe cel partas de ele il mana si mai mult inainte". 

"Diavolul dispretuieste pacatele cele mici, caci altfel nu poate conduce spre cele mai mari". 

"Cel ce se manie pe aproapele pentru avutie, pentru slava sau placere, inca n-a cunoscut ca 

Dumnezeu chiverniseste lucrurile intru dreptate". 

"Daca cineva, pacatuind in chip vadit si nepocaindu-se, n-a patimit nimic pana la moarte, 

atunci sa inteleaga din acestea ca judecata lui va fi fara mila". 

"Cel ce se roaga intru cumintenie rabda cele ce vin asupra-i. Iar cel ce tine minte raul, inca nu 

s-a rugat curat". 

"De ai fost pagubit, sau ocarat, sau prigonit de cineva, nu lua in seama cele de fata, ci 

asteapta cele viitoare, si vei afla ca acela ti-a fost pricina de multe bunatati, nu numai in 

vremea de aici, ci si in veacul viitor". 

"Precum celor ce s-au hranit fara socoteala le foloseste pelinul amar, asa celor cu puteri 

pacatoase le e de folos sa patimeasca rele. Caci leacurile acestea pe cei dintai ii fac sanatosi, 

iar pe ceilalti ii pregateste pentru pocainta". 

"De nu vrei sa patimesti raul, sa nu vrei nici sa-1 faci, pentru ca lucrul dintai urmeaza 

neaparat celui de-al doilea. "Caci ce seamana fiecare, aceea va secera"" (Cf. Gal. 6, 8). 

"Semanand de buna voie cele rele, si secerandu-le fara de voie, trebuie sa ne minunam de 

dreptatea lui Dumnezeu". 

"Dar fiindca s-a randuit o vreme oarecare intre semanat si seceris, nu vedem rasplata pentru 

raul facut; unii nu cred in rasplata tocmai din aceasta pricina; noi sa fim convinsi ca ea va 

veni la timpul sau". 



"Cel ce in acelasi timp, lauda pentru unele pe aproapele, iar pentru altele il vorbeste de rau e 

stapanit de slava desarta si de pisma. Prin laude incearca sa-si ascunda pisma, iar prin vorbele 

rele se infatiseaza pe sine mai bun decat acela". 

"Precum nu pot paste la un loc oile si lupii, asa nu poate avea mila cel ce il lucreaza cu 

viclenie pe aproapele. Precum nu se ingaduie apa cu focul laolalta, asa nu se ingaduie 

niciodata justificarile prin vorbe cu smerenie" 

"Cel care cere iertare de pacate iubeste smerita intelepciune. Iar cel ce osandeste pe altul, isi 

pecetluieste relele sale". 

"Nu lasa pacatul nesters, chiar daca ar fi cat de mic, ca sa nu te traga pe urma la rele mai 

mari". 

"De vrei sa te mantuiesti, iubeste cuvantul adevarat si nu lepada niciodata, fara judecata, 

mustrarea". 

"Mai bine este a ne ruga, cu evlavie, pentru aproapele decat a-1 mustra pentru tot lucrul". 

"Cel ce se pocaieste asa cum se cuvine e luat in ras de cei fara de minte. Dar aceasta sa-i fie 

semn de buna placere la Dumnezeu". 

"De-ai fost inaltat prin laude, asteapta ocara". 

"Cel ce cauta lauda e supus patimii si cel ce se plange de necaz, iubeste placerea". 

"Gandul celui impatimit de placere oscileaza ca o balanta. Aci plange si se tanguieste pentru 

pacatele sale, aci se lupta cu aproapele si i se impotriveste, aparandu-si placerile". 

"Barbatul indelung rabdator are multa cumintenie; de multa cumintenie are parte si cel 

ravnitor cu toata inima sa invete intelepciunea dumnezeieasca". 

"Fara aducere aminte de Dumnezeu nu poate fi constiinta adevarata. Caci fara cea dintai, cea 

de a doua e mincinoasa". 

"Cel ce uraste mustrarea se supune patimilor cu voia. Cel ce iubeste mustrarea, chiar daca se 

mai supune patimilor, o face numai din obisnuinta". 

"Nu vor auzi rautatile straine, caci printr-o asemenea vointa de a auzi se intiparesc in tine 

trasaturile rautatilor". 

Necazurile de-acum pune-le alaturi cu bunatatile viitoare si nicicand descurajarea nu-ti va 

molesi nevointa (asceza)". 

"Primeste impletirea celor bune si a celor rele cu gand egal si Dumnezeu va netezi 

inegalitatile dintre lucruri". 

Variatiile si oscilatiile sufletesti sunt determinate de gandurile care ajung sa se aseze intr-o 

stare stabila - de echilibru; Dumnezeu a randuit ca dupa cele de voie sa urmeze, in mod 



natural, cele fara de voie". Faptele savarsite cu trupul sunt continuarea celor savarsite cu 

duhul, fiind o fireasca si legitima consecinta a acestora, dupa voia lui Dumnezeu". 

"Zaboveste in cuget si nu vei osteni in incercari. Iar plecand de-acolo rabda necazurile ce vin 

asupra-ti". 

"Roaga-te sa nu-ti vie incercare; iar cand vine, primeste-o ca pe a ta, nu ca pe una straina". 

"In satisfacerea grijilor trupesti abtine-te de la lacomie ca si de la orice lucru de prisos, ca sa 

poti vedea uneltirile diavolului". 

"Cand mintea iese din grijile trupesti incepe sa vada, in masura in care a iesit, lucraturile 

vrajmasilor nevazuti". 

"Se poate intampla ca unul, implinind pe fata o porunca, sa slujeasca, in ascuns, patimii si, 

prin ganduri pacatoase, sa strice fapta buna". 

"Lasandu-te prins de vreun pacat nu te grabi sa spui: pe mine nu ma va birui. Caci, intrucat ai 

fost prins de el, ai si fost biruit". 

"Marile pacate incep toate printr-un mic tribut platit acestora in faza lor incipienta. Ele cresc 

treptat si pe masura ce sunt hranite sporesc in putere". 

"Mestesugirea pacatului e ca o mreaja, bine impletita! Cel ce s-a incurcat intr-o parte, de va fi 

cu nepasare, va fi prins intreg". 

"Nu voi sa auzi de nenorocirea dusmanilor, caci cei ce asculta cu placere asemenea cuvinte, 

mananca roadele planuirii lor". 

"Nu socoti ca orice necaz vine peste oameni pentru pacatele lor. Sunt incercati si unii 

bineplacuti lui Dumnezeu. E drept ca s-a scris: 

"Necuviosii si nelegiuitii vor fi prigoniti" (Cf. Ps. 36,28); Dar tot asa s-a scris: "Cei ce voiesc 

sa traiasca cucernic in Hristos prigoniti vor fi"(2Tim. 3, 12). 

In vreme de necaz, ia seama la momeala placerii, caci intrucat alina necazul putem sa-i 

cedam". 

"Unii numesc intelepti pe cei ce inteleg si talcuiesc lucrurile sensibile, dar intelepti sunt cei ce 

stapanesc voile lor". 

"Cand vezi poftele ce zac inlauntru ca se misca cu putere si cheama pe cel ce vietuieste in 

liniste la vreo patima, cunoaste ca mintea s-a ocupat inainte cu aceasta si le-a adus la fapta si 

le-a asezat in inima". 

"De nu vom mai face voile trupului, cum zice Sfanta Scriptura, vor sfarsi, cu ajutorul 

Domnului cele ce zaceau mai inainte in noi" "Dumnezeu ne judeca si faptele si intentiile; caci 

zice Scriptura: 



"Va rasplati fiecaruia dupa faptele sale" (Mt. 16, 27) si mai zice inca: "Sa-ti dea tie Domnul, 

dupa inima ta"" (Ps. 19, 4; p) 

"Cel ce nu staruie in cercetarea constiintei nu vrea sa primeasca nici ostenelile trupesti pentru 

credinta". 

"Cel ce nu ia asupra sa, de buna voie, nevointele pentru binecinstirea lui Dumnezeu fi-va mai 

vartos si fara voie cercat de necazuri". 

"Constiinta este o carte a legii naturale. Cel ce o citeste, indeplinind cu fapta ce scrie in ea, 

afla din experienta, ca Dumnezeu il ajuta pe om in toate". 

"Cel ce cunoaste voia lui Dumnezeu si o indeplineste cu putere, prin osteneli mici, scapa de 

cele mari". 

"Cel ce vrea sa biruiasca ispitele fara rugaciune si rabdare nu le va departa de la sine, ci mai 

tare se va incalci in ele". 

"Constiinta buna se afla prin rugaciune, iar rugaciunea curata prin constiinta. Caci una are 

trebuinta de alta, prin fire". 

"Iacob a facut lui Iosif haina pestrita (Cf. Gen. 36, 3). Iar Domnul daruieste celui bland 

cunostinta adevarului, precum s-a scris: "Domnul va invata pe cei blanzi caile Sale" (Cf. Ps. 

24, IO). 

"Domnul e ascuns in poruncile Sale. Si cei ce-L cauta pe El Il gasesc pe masura implinirii 

poruncilor Lui". 

"Pacea este izbavirea de patimi. Dar ea nu poate fi aflata fara lucrarea Duhului Sfant. 

"Domnul, vrand sa arate ca orice porunca e o datorie, iar pe de alta parte ca infierea se da 

oamenilor in dar, pentru sangele Sau zice: "Cand veti fi facut toate cele poruncite voua, 

ziceti: slugi netrebnice suntem si ceea ce am fost datori sa facem, aceea am facut" (Le. 

17,10). 

Deci imparatia cerurilor nu este plata faptelor, ci harul Stapanului, gatit slugilor 

credincioase". 

Dupa Scripturi, "Hristos a murit pentru pacatele noastre" (1 Cor. 15, 3) si celor ce ii slujesc 

bine, le daruieste slobozirea. Caci zice Domnul: "Bine, sluga buna si credincioasa, peste 

putine ai fost credincioasa, peste multe te voi pune: intra intru bucuria Domnului tau" (Mt. 

25, 21-23). 

"Cel ce cinsteste pe Stapanul, implineste poruncile Lui. Iar gresind sau neascultand, rabda 

urmarile care i se cuvin". 

Incercarile care ne vin pe neasteptate ne invata, cu bun rost, sa fim iubitori de osteneala si ne 

atrag, chiar daca nu vrem, la pocainta. Aceasta se intampla prin purtarea de grija a lui 

Dumnezeu". 



Necazurile care vin asupra oamenilor sunt roadele pacatelor proprii. Iar daca le rabdam prin 

rugaciune, ne vom bucura iarasi de venirea lucrurilor bune". 

"Unii oameni, fiind laudati pentru virtute, s-au lasat cuceriti de placere, iar placerea aceasta, 

nutrita de slava desarta, au socotit-o mangaietoare. Altii, mustrati pentru pacat s-au umplut de 

durere si durerea cea spre folos au socotit-o lucrare a pacatului". 

"Cel ce vrea sa" strabata marea spirituala rabda indelung, cugeta smerit, vegheaza si se 

infraneaza. De va incerca sa treaca fara acestea patru, se va tulbura cu inima, dar de trecut nu 

va putea". 

Linistirea consta in a te infrana de la tot raul. Iar de-si va lua cineva cu sine, pe langa 

rugaciune, si cele patru virtuti despre care am vorbit, nu va avea alt ajutor mai sigur pentru 

dobandirea nepatimiritm. 

"Nu se poate linisti mintea fara trup, precum nu poate fi surpat zidul dintre ele, fara linistire si 

rugaciune". 

"Nu exista rugaciune desavarsita fara concentrarea mintii in ea. Iar cugetul care striga 

neimprastiat, va fi auzit de Domnul". 

"Mintea care se roaga neimprastiat stramtoreaza si infrange inima; iar inima "infranta si 

smerita, Dumnezeu nu o va urgisi" (Ps. 50, 17). Rugaciunea inca se numeste virtute, desi e 

maica virtutilor. Caci ea naste pe acelea prin unire cu Hristos". 

"Tot ce am savarsi fara rugaciune si fara nadejde buna in Dumnezeu ne este pe urma 

vatamator si fara pret". 

,,Daca, in vreme ce te rogi, te copleseste trandavia, sau esti suparat, in diferite chipuri, de 

pacat, adu-ti aminte de moarte si de muncile infricosate, dar e mai bine sa te lipesti de 

Dumnezeu prin rugaciune si nadejde, decat sa te gandesti la lucruri dinafara, chiar daca sunt 

de folos". 

"Nu e infranat cel ce se nutreste cu fel de fel de ganduri. Caci chiar daca ne sunt folositoare, 

nu-s mai folositoare ca rugaciunea". 

"Cel ce face binele si cauta rasplata nu slujeste lui Dumnezeu, ci voii sale". 

"Cel ce a pacatuit nu va putea scapa de rasplata decat printr-o pocainta corespunzatoare cu 

greseala". 

"Cel ce socoteste necazurile venite din afara ca aduse de dreptatea lui Dumnezeu, acela, 

cautand pe Domnul, a aflat deodata cu dreptatea Lui si cunostinta". 

"Daca vei intelege ce zice Scriptura ca: "in tot pamantul stapanesc judecatile lui Dumnezeu" 

(Ps. 104, 7), orice intamplare ti se va face invatator spre cunostinta de Dumnezeu". 

"Fiecare intampina ceea ce ii vine, dupa ideea sa (adica dupa cum se pricepe). Dar numai 

Dumnezeu stie cum i se potriveste fiecaruia ceea ce ii vine".  



"Cand suferi vreo ocara de la oameni gandeste-te indata la slava ce-ti va veni de la 

Dumnezeu. Si ocara te va lasa neintristat si netulburat, iar slava te va lasa credincios si 

nesupus osandei, cand va veni". 

"Cand esti laudat de multime, dupa bunavointa lui Dumnezeu, sa nu amesteci nimic semet, in 

ceea ce ti-a harazit Domnul, ca nu cumva, schimbandu-te, sa cazi in starea contrarie". 

"Cand mintea, dobandind barbatie in Domnul, desface sufletul de obisnuinte invechite, atunci 

inima e chinuita de minte si de patima, ca de niste calai, care o trag incoace si incolo". 

"Nimenea nu e atat de bun si de milos ca Domnul; dar nici El nu iarta pe cel ce nu se 

pocaieste". 

"Multi ne intristam pentru pacate, dar primim cu placere cauzele lor". 

"Cand sufletul care a pacatuit nu primeste necazurile care vin asupra-i, atunci ingerii zic 

despre el: "Am doftoricit Babilonul si nu s-a vindecat" (Ier. 51,9)'". 

"Mintea care a uitat de cunostinta adevarata alege cele vatamatoare omului, ca si cand i-ar fi 

fost de folos". 

"Patima ajungand stapana peste fapte, cu ajutorul vointei, se impune pe urma zilnic chiar si 

daca nu vrea cel partas la ea". 

"Cand diavolul vede ca mintea s-a rugat din inima, aduce ispite mari si rautacios uneltite; caci 

vrea sa stinga chiar si virtutile mici prin ispite mari". 

"Trei sunt locurile spirituale la care se incumeta mintea cand se schimba: cel dupa fire, cel 

mai presus de fire si cel impotriva firii. Cand vine la locul dupa fire, se descopera pe sine ca 

pricina gandurilor rele si-i marturiseste lui Dumnezeu pacatele, recunoscand pricinile 

patimile"-Cand coboara la locul cel impotriva firii, uita de dreptatea lui Dumnezeu si se 

razboieste cu oamenii, pe motiv ca o nedreptatesc. Iar cand e ridicata 

la locul mai presus de fire, afla roadele Duhului Sfant, pe care le-a aratat Apostolul: "Iubire, 

bucurie, pace" (Cf. Gal. 5, 22) si cele urmatoare; si stie ca daca alege grijile trupesti, nu poate 

ramane acolo. Dar daca se desparte de locul acela, cade in pacat si in necazurile care urmeaza 

pacatului, chiar daca nu indata, dar desigur, la vremea sa, cand stie dreptatea lui Dumnezeu". 

"Atata adevar se cuprinde in cunostinta fiecaruia, cata siguranta ii dau blandetea, smerenia si 

dragostea". 

"La orice lucru si in orice imprejurare, roaga-te lui Dumnezeu cu staruinta ca sa dobandesti in 

toate ajutorul Sau". 

"Nimic nu ajuta mai mult lucrarii ca rugaciunea; pentru a castiga bunavointa lui Dumnezeu, 

nimic nu e mai de folos ca ea". 

"Toata lucrarea poruncilor se cuprinde in rugaciune; dragostea de Dumnezeu, exprimata in 

rugaciune este cea mai inalta dintre virtuti si chintesenta lor". 



Rugaciunea neimprastiata este semnul iubirii de Dumnezeu, care constituie esenta rugaciunii. 

Negrija de rugaciune si imprastierea ei e dovada iubirii deplaceri". 

"Bine este sa-i ajutam prin cuvinte pe cei care intreaba; dar mai bine este sa conlucram cu ei 

prin rugaciune si virtute. Caci cel ce prin acestea se aduce pe sine la Dumnezeu, ajuta si 

aproapele". 

"Daca vrei sa-l folosesti, fara vorba multa, pe iubitorul de invatatura, indeamna-l la 

rugaciune, la credinta dreapta si la rabdarea necazurilor. Caci prin acestea se dobandesc toate 

celelalte virtuti". 

"Cel ce intr-o oarecare imprejurare, cere cu nadejde ajutorul lui Dumnezeu, nu va intra in 

galceava cu aproapele, de se va nimeri acela atunci langa el". 

"Daca, potrivit Scripturii, tot ce ni se intampla fara voie isi are pricina in cele savarsite cu 

voia, nimeni nu e atat de dusman omului, ca el insusi". 

"Fugi de ispita prin rabdare si prin rugaciune. Caci daca i te impotrivesti fara acestea, vine 

asupra-ti si mai navalnic". 

"Cel bland pentru Dumnezeu e mai intelept decat cei intelepti si cel smerit cu inima e mai 

puternic decat cei puternici. Caci acesta poarta jugul luiHristos intru cunostinta". 

"Toate cate le graim sau le savarsim fara rugaciune, ni se arata pe urma sau gresite sau 

vatamatoare si ne dovedesc lipsiti de cunoastere, lucrurile care urmeaza". 

"Unul singur e Drept din fapte, din cuvinte si din ganduri: Iisus Hristos. Din credinta insa, din 

har si din pocainta sunt multi drepti: toti sunt oameni sfinti. 

"Precum celui ce se pocaieste ii e straina cugetarea semeata, asa celui ce pacatuieste de buna 

voie ii e cu neputinta cugetarea smerita". 

"Cugetarea smerita nu e o osandire a omului si nici o osardie din partea constiintei; este harul 

lui Dumnezeu, este cunoasterea milosardiei duhovnicesti". 

"Cel ce uraste patimile starpeste pricinile lor. Iar cel ce se supune pricinilor e razboi de 

patimi, chiar fara voia lui". 

"Cel ce nu iubeste pricinile patimilor nu se va lasa supus patimilor nici cu gandul". 

"Cel ce dispretuieste rusinea lasa-se-va oare cuprins de slava desarta? Cine iubeste umlinta 

tulbura-se-va oare de ocara? Cine are inima zdrobita si smerita primi-va oare placere 

trupeasca? Cine crede in Hristos ingriji-se-va pentru cele vremelnice?". 

"Cel care, dispretuit fiind de cineva, nu se galceveste cu el nici cu cuvantul, nici cu gandul, a 

dobandit cunostinta adevarata si arata credinta tare Stapanului". 

"Daca nici cel ce nedreptateste nu ajunge la vreun prisos, nici cel nedreptatit nu e lipsit de 

ceva, omul trece ca o umbra si deci in desert se tulbura". 



"Cand vezi pe cineva indurerat de multe ocari, cunoaste ca, dupa ce s-a umplut de ganduri de-

ale slavei desarte, secera acum cu scarba spicele semintelor din inima". 

"Cel ce s-a bucurat de placerile trupesti mai mult decat trebuie va plati prisosul cu osteneli 

insutite". 

"Mai marele e dator sa spuna supusului ceea ce e dator sa faca; iar daca nu-i ascultat, sa-i 

vesteasca venirea relelor". 

"Cel ce este nedreptatit de cineva si nu cere de la el ceea ce ii datoreaza vadeste prin aceasta 

credinta in Hristos si va lua insutit in veacul acesta si va mosteni viata vesnica" 

Aducerea aminte de Dumnezeu face sa se nasca in inima osteneala si durerea pentru cinstirea 

Lui; si tot cel ce uita de Dumnezeu va cadea negresit in patima placerilor si se va lipsi de 

mantuitoarea zdrobire a inimi? 

"Nu zice ca cel izbavit de patimi nu mai poate avea necazuri. Caci daca nu pentru el, e dator 

totusi sa aiba necazuri pentru aproapele"  

Daca vrei sa-ti amintesti neincetat de Dumnezeu, nu respinge necazurile ca fiind nedrepte, ci 

rabda-le, ca pe unele ce vin dupa dreptate. Caci rabdarea lor trezeste si invioreaza amintirea 

prin fiecare intamplare. Iar respingerea lor micsoreaza durearea si osteneala spirituala a inimii 

si prin aceasta produce uitarea". 

"Daca vrei ca Domnul sa-ti acopere pacatele, sa nu-ti arati virtutile oamenilor. Caci ceea ce 

facem noi cu virtutile aceea va face Dumnezeu cu pacatele noastre". 

"Nu te bucura cand faci bine cuiva, ci cand rabzi dusmania care urmeaza, fara a pune la inima 

raul. Caci precum zilelor urmeaza noptile, asa rautatile urmeaza binefacerilor". 

In durerile fara voie se ascunde mila lui Dumnezeu, care atrage la pocainta pe cel ce le rabda 

si izbaveste de muncile vesnice". 

"Frica de muncile vesnice si dragostea imparatiei dau puterea de a indura necazurile. Iar 

aceasta nu vine de la noi insine, ci de la Cel ce cunoaste gandurile noastre". 

"Cel ce crede in cele viitoare se infraneaza de la placerile de aici; cel ce nu crede este cautator 

de placeri si fuge de zdrobirea inimii". 

,,Daca vrei "sa te mantuiesti si sa vii la cunostinta adevarului" (1 Tim. 2,4), incearca 

intotdeauna sa te ridici peste lucrurile ce cad sub simturi si sa te lipesti de Dumnezeu numai 

prin nadejde. Indeparteaza-te de orice perceptie senzoriala! Vei descoperi lucrarea nevazuta a 

Domniilor si Stapaniilor, razboindu-te prin atacurile ce le vor da asupra ta. Dar biruindu-le 

prin rugaciune si ramanand cu buna nadejde, vei dobandi harul lui Dumnezeu care te va 

izbavi de urgia viitoare". 

"Cine intelege ceea ce a spus in chip tainic Apostolul Pavel ca: "Lupta noastra este impotriva 

duhurilor rautatii" - (Efes. 6, 12) va intelege si parabola Domnului prin care a aratat ca 

trebuie "Sa ne rugam neincetat si sa nu lenevim" (Cf. Le. 18, l)". 



"Cel ce cunoaste adevarul nu se impotriveste necazurilor care vin asupra lui. Caci stie ca-l 

conduc pe om spre frica de Dumnezeu". Daca vrei sa aduci lui Dumnezeu marturisire fara 

osanda, nu pomeni, in special dupa chipul lor, greselile, ci rabda cu barbatie urmarile lor" , 

intamplarile dureroase vin asupra noastra pentru pacatele facute mai inainte, fiecare greseala 

aducand dupa sine ceea ce se leaga dupa firea ei". "Cel ce cunoaste si stie adevarul nu se 

marturiseste lui Dumnezeu prin amintirea celor savarsite, ci prin rabdarea celor ce vin pe 

urma.  

"Cand respingi durerea si ocara, nu fagadui ca te vei pocai prin alte virtuti. Caci slava desarta 

si fuga de dureri obisnuiesc sa slujeasca pacatului, chiar si prin virtuti". 

"Precum virtutile obisnuiesc sa se nasca din dureri si din ocari asa pacatele se nasc din placeri 

si laude". 

"Orice placere trupeasca vine dintr-o desfatare de mai-nainte. Iar desfatarea vine din 

necredinta". 

"Cel ce nu-si uneste voia sa cu Dumnezeu se poticneste in faptele sale si cade in mainile 

vrajmasilor". 

"Cel ce asculta cu dragoste de adevar" scoate folos din amandoua partile: pentru cele bune 

primind marturie, se face si mai grabnic lucrator al acestora; pentru cele rele fiind mustrat e 

silit sa se pocaiasca" 

"Bine este sa tinem porunca de capetenie si sa nu ne ingrijim de nimic in parte, ca astfel sa nu 

trebuiasca nici sa ne rugam pentru ceva aparte, ci sa cerem numai imparatia lui Dumnezeu, 

dupa cuvantul Domnului. Iar daca ne ingrijim de fiecare trebuinta, suntem datori sa ne si 

rugam pentru fiecare. Caci cel ce face sau se ingrijeste de ceva fara rugaciune nu se afla pe 

drumul cel bun care duce spre sfarsitul lucrului. Aceasta e ceea ce a spus Domnul: "Fara 

Mine nu puteti face "nimic"". 

"Cel ce nesocoteste porunca rugaciunii cade in neascultari si mai rele, una predandu-1 alteia, 

ca legat in lanturi". 

"Cel ce primeste necazurile de acuma, in nadejdea bunatatilor de mai tarziu, a aflat cunostinta 

adevarului si se va izbavi repede de manie si intristare. 

"Cel ce primeste reaua patimire si necinstea pentru adevar umbla pe calea apostolilor, luand 

crucea si incingandu-se cu lanturi. Iar cel ce incearca sa aiba grija de inima sa fara acestea, 

rataceste cu mintea si cade in ispitele si cursele diavoluluiu. 

"Cel ce se lupta cu oamenii de frica relei patimiri si a ocarilor, fie va patimi aici necazuri si 

mai multe, fie va fi muncit fara mila in veacul viitor" 

"Cel ce vrea sa fie ferit de orice intamplare rea e dator sa-si incredin teze toate trebuintele lui 

Dumnezeu, prin rugaciune, apoi mintea lui sa s tina strans de nadejdea in El, iar grija pentru 

lucrurile supuse simturilor sa o nesocoteasca, cu toata puterea". 

Fragment din viata Sfantului Andrei cel nebun pentru Hristos 



Sfantul Andrei mergea odata prin mijlocul multimii, in piata de marfuri, aflata langa turnul pe 

care il construise Sfantul imparat Constantin, cel intocmai cu Apostolii. Acolo se afla si o 

femeie, o oarecare Varvara. Prin lucrarea Duhului lui Dumnezeu ea a cazut intr-o stare de 

rapire si l-a vazut pe fericitul Andrei umbland prin multime in chipul unui stalp de foc 

stralucitor. Unii ii dadeau ghionturi, altii il loveau, multi uitandu-se la el spuneau: "Omul 

acesta si-a iesit din fire, a innebunit! Nu dorim o asemenea stare nici vrajmasilor nostri!" 

Dupa Andrei mergeau draci, in chip de harapi, vorbind intre ei: "Sa nu dea Dumnezeu inca 

unul ca acesta pe pamant: nimeni nu ne-a fript pana acum inimile ca acest om care se da drept 

nebun din dorinta de a sluji Stapanului sau; acum isi bate joc de toata lumea". 

Varvara a vazut cum harapii le punea semne tuturor celor ce il bateau pe sfant si isi spunea 

unul altuia: "Avem si noi o singura consolare: ca il bat fara mila. Cei ce il bat acum pe omul 

lui Dumnezeu, fara sa aiba vreo vina, vor fi osanditi fara scapare pentru aceasta fapta in 

ceasul mortii lor". Auzind aceste cuvinte, Fericitul s-a pornit asupra lor, prin lucrarea Duhului 

lui Dumnezeu, ca o flacara, si cu o infricosatoare putere, a sters semnele puse de demoni, 

spulberandu-i si certandu-i pe acestia cu mare asprime le zicea: "Nu aveti dreptul sa puneti 

semne celor ce lovesc in mine; fiindca eu ma rog Stapanului meu ca sa nu li socoteasca lor 

pacat loviturile pe care mi le dau. Ei se comporta astfel din nestiinta si pentru nestiinta lor vor 

dobandi iertare".  

 

Rostind sfantul aceste cuvinte s-a deschis cerul asa cum se deschid niste porti si a prins a 

zbura dintr-acolo, catre cuvios un stol de randunele, foarte frumoase la vedere, printre ele era 

si un porumbel alb ca zapada, care tinea in plisc o frunza de maslin, din aur. El i-a vorbit 

sfantului cu glas omenesc, zicandu-i: "Primeste frunzele acestea de la Stapanul Atotputernic, 

care ti le trimite din rai ca dar dumnezeiesc, fiindca esti milostiv si iubitor de oameni, asa 

cum insusi Domnul este indelung milostiv si de oameni iubitor. El te va 

proslavi si va revarsa mila Sa asupra-ti, fiindca si tu te arati iertator si milostiv, fata de cei ce 

te lovesc, rugandu-te sa nu li se socoteasca lor acest pacat". Spunand acestea porumbelul a 

stat pe capul Sfantului. 

Femeia cuvioasa care era de fata s-a mirat foarte si venindu-si in fire dupa aceasta vedenie a 

cugetat in sine: "Cati luminatori are Dumnezeu pe pamant! Si nimeni nu stie de ei!" De mai 

multe ori a batut-o gandul pe Varvara sa povesteasca si la altii ce a vazut. Dar puterea 

dumnezeiasca n-a lasat-o. Dupa aceea, intalnind-o in oras, Sfantul Andrei, i-a spus-"Varvaro! 

Pastreaza taina mea si nu spune la nimeni ce-ai vazut, pana cand voi trece in locul cortului 

celui minunat, "spre casa lui Dumnezeu" (Ps. 41, 4)". Raspunzandu-i, ea i-a spus: 

"Luminatorule si dreptule al lui Dumnezeu! Mi s-a intamplat sa vreau sa povestesc, dar m-a 

oprit puterea nevazuta a lui Dumnezeu". 

Fragment din Scara Sfantului Ioan Scararul 

Credinta, atunci cand se uneste cu o puternica convingere este mama lepadarii de lume; 

nadejdea nemstramutata este poarta spre nepa-timire; iubirea de Dumnezeu este cauza starii 

de vesnic calator pe acest pamant; infrangerea este mama sanatatii; infrangerea este si mama 

necontenitei aduceri aminte de moarte si de otetul si fierea din care a gustat Stapanul si 

Dumnezeul nostru; dreapta intelepciune este ajutorul si pricina linistii; aprinderea trupului se 

stinge cu postul; vrajmasia gandurilor viclene si desfranate se domoleste cu inima infranta; 



rugaciunea sarguincioasa este leacul deznadejdei, iar din pomenirea judecatii se naste osardia 

spre nevointe". 

"Iubind necinstirea te vei vindeca de manie si de irascibilitate; cantarile, milostenia si saracia 

de buna voie fac sa se risipeasca intristarea din deznadejde". 

" Tacerea si linistea sunt leacuri impotriva slavei desarte. Daca te afli printre oameni, 

urmeaza calea necinstirii (adica refuza onorurile)". 

"Trufia cea dinafara se vindeca printr-o intamplare tot dinafara pricinuita de saracie sau 

lipsuri; trufia nevazuta o vindeca Cel Nevazut". 

"Pierzatorul simturilor celor dupa fire este sarpele; al celor inchipuite -smerenia". 

"Sarpele nu-si poate lepada pielea cea veche decat strecurandu-se printr-o gaura ingusta; nici 

noi nu putem sa ne lepadam deprinderile si gandurile Pacatoase, nici decrepitudinea 

imbracamintii si a sufletului omului vechi, daca nu vom urma calea ingusta a postului si 

necinstiri '. 

"Pasarile grase nu pot zbura la inaltime, tot asa si cel ce se ingrijeste de cele trupesti ale sale 

nu va putea zbura la cer". 

"Soarele poate fi acoperit de nori; gandurile viclene intuneca mintea si o pot duce la 

pierzanie". 

"Infractorul, dupa ce si-a aflat sentinta si a fost pornit spre locul de osanda nu se mai 

intereseaza de distractii, tot astfel si cel ce-si plange pacatele sincer, n-o sa-si mai dezmierde 

pantecele". 

"Fierul este atras irezistibil de magnet; tot astfel deprinderile si obsesiile pacatoase, 

transformandu-se in calitate, ii tiranizeaza pe cei infectati de ele". 

"Apa, evaporandu-se, se ridica in sus; tot asa se intampla adesea cu sufletul. Fiind constrans 

de necazuri se ridica spre Dumnezeu si se man-tuieste". 

"Vanturile agita genunile; mai mult decat toate celelalte patimi, mania agita mintea" 

"In locurile unde sunt pastrate armele imparatesti, hotii vin cu maxima prudenta; tot asa si 

hotii de ganduri recurg la siretlicuri deosebite ca sa fure rugaciunea inimii de la cel ce o are". 

"Focul nu naste zapada, iar cel ce alearga dupa slava pamanteasca, nu va dobandi slava 

cereasca". 

"Nu poti ucide fiare fara arma, nu poti agonisi nemanie fara smerenie". 

"Cei ce urca pe o scara putreda nu se poate sa nu dea de rau; tot astfel onorurile, marirea, 

puterea sunt vatamatoare smeritei intelepciuni". 

"Apa sterge literele, iar lacrimile curata de pacate". 



"Daca nu ai la indemana apa, poti sterge literele si cu altceva; tot astfel si sufletul care nu 

poate plange, neavand lacrimi de sters isi poate netezi si razui pacatele cu pareri de rau, 

suspine, tanguiri amare". 

"Neputinciosul in trup, care s-a facut vinovat de mari pacate sa urmeze calea smereniei si alte 

cai care duc la smerenie; alta cale de mantuire nu va gasi". 

"Oricat de mare i-ar fi suferinta, omul nu trebuie sa se gandeasca la sinucidere; pana la ultima 

suflare, nimeni sa nu ajunga la acest gest disperat" 

"Daca unul care si-a ingropat tatal s-ar duce sa se insoare indata dupa inmormantare, ar fi un 

gest neobrazat. Tot astfel si pentru cel ce-si plange greselile nu este cuviincios sa caute in 

acest veac, onoare, liniste si marire de la oameni". 

"Pe ostasul care a capatat rani grele in lupta, imparatul nu il va scoate din oaste si, mai mult 

decat atat, pentru marea lui vitejie il va rasplati cu decoratii importante; si imparatul ceresc il 

incununeaza pe monahul care a indurat napaste multe de la demoni". 

"De il vom vedea pe vreunul dintre cei ce se nevoiesc impreuna cu noi lovit de vreo neputinta 

trupeasca sa nu indraznim a o explica printr-o presupunere vicleana si rauvoitoare; 

dimpotriva, sa o privim fara nici o curiozitate, simplu si cu dragoste, socotindu-1 pe cel lovit 

ostas ranit in razboi si ingrijindu-ne de vindecarea lui". 

"Boala ne este trimisa uneori pentru a ne curata de pacate, alteori pentru smerirea gandului 

care se semeteste". 

"Bunul, Atotbunul nostru Domn si Stapan, vazand ca unii se arata lenesi in nevinovatie, 

trimite trupului lor spre cercare suferinte, pentru ca in acest fel, indurand necazuri mai usoare 

sa li se curete de patimi si ganduri viclene odata cu trupul si sufletul". 

"Cei neputinciosi sufleteste isi pot da seama ca Dumnezeu se arata binevoitor fata de ei atunci 

cand le trimite boli ale trupului, sau incercari si ispitiri exterioare si astfel, prin ceea ce li se 

intampla si prin lucrarea Duhului Sfant, li se adauga noi daruri celor de mai inainte primite". 

Pocainta - cea sarguincioasa - este plangere curatita de orice intina-ciune si prea cuvioasa 

smerenie; la nevoitorii incepatori ea se deosebeste de la unul la altul atat cat se deosebesc 

intre ele faina, aluatul si painea coapta. Sufletul se curata si se zdrobeste prin pocainta 

sincera; el se uneste cu Dumnezeu, intr-un anumit fel si chiar se amesteca cu el, prin apa 

lacrimilor nefatarnice; din plangere se aprinde focul dumnezeiesc; atunci se plamadeste si se 

coace painea smereniei, lipsita de aluatul stricaciunii si de umflarea mandriei". 

Insusirea cea dintai si cea mai aleasa a acestei bune si vrednice de lauda treimi: adica a 

pocaintei, a plansului si a prea cuvioasei smerenii, prin care se dobandeste izbanda 

duhovniceasca, consta in acceptarea cu mare bucurie a necinstirii in refuzul onorurilor 

lumesti; sufletul nevoitor primeste si imbratiseaza cu bratele deschise, aceasta intreita lucrare 

duhovniceasca, ca pe un leac tamaduitor prin care dispar suferintele si se curata marile 

pacate. 



A doua insusire consta in desavarsita starpire a maniei si, drept urmare, in dreapta asezare a 

sufletului. Iar a treia si cea mai frumoasa treapta este intarirea neincrederii in bunurile 

agonisite si aspiratia neincetata dupa invatatura". 

In cel ce a agonisit smerenia nu se vor afla ura nici carteala; nu se vor face simtite nici 

miasmele nesupunerii" 

"Cel ce, ca un mire, s-a unit, intr-o stransa unire, cu virtutea smereniei devine smerit, aplecat 

spre umilinta, milos, calm, bucuros, supus cu 

buna voie, neintristat, netrandav, viguros si - pentru a nu spune mai mult -ajunge nepatimas. 

Devine astfel, fiindca: "intru smerenia noastra si-a adus Domnul aminte de noi si ne-a izbavit 

pe noi de vrajmasii nostri" (Ps. 135 23-24) de patimile si de intinaciunea noastra". 

"Iubitule! Tine minte ca: "Vaile vor inmulti graul" (Ps. 64, 14); vaile se cheama sufletul 

smerit care nu cunoaste trufia, ramas statornic si neinfranat, ca si cum s-ar afla intre munti, 

adica intre virtuti si izbanzi duhovnicesti. Iata ce zice si dreptul David despre duhul 

smereniei: N-am postit, n-am privegheat, nu m-am culat pe jos, ci: "M-am smerit si m-a 

mantuit Domnul degraba" (Ps. 114, 6)". 

Pocainta invie, plansul bate la usa cerului, iar cuvioasa smerenie o deschide". 

"Una este a te semeti, alta a nu te semeti si alta a te smeri. Aflandu-ne in cea dintai stare ii 

judecam si ii osandim pe semenii nostri toata ziua, in cea de a doua stare nu ne judecam si nu 

ne osandim semenii si nici pe noi insine; in a treia stare capatind indreptare de la Dumnezeu 

ne osandim neincetat". 

"Voind sa dobandim cunoastere de sine sa nu incetam a ne cerceta pe noi insine. Iar daca 

vom recunoaste, cu inima sincera, ca oricare dintre semenii nostri ne intrec in toate, mila lui 

Dumnezeu ne va fi aproape". 

"Foarte multi se considera pacatosi si chiar se marturisesc asa; dar adevarata cunoastere de 

sine a omului viaza tainic, in inima lui si se descopere din intamplare, atunci cand il loveste 

vreo necinstire". 

"Cel ce grabeste spre acest liman neinviforat: smerenia, nu va inceta sa implineasca, sa 

cugete si sa nascoceasca tot felul de planuri, de cuvinte, de ganduri, de mestesugiri, de cautari 

de cai, de chipuri de purtari, de iscodiri, de cereri si de rugaciuni pana ce, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, si prin purtari tot mai smerite si mai umile, va scapa vasul sufletului sau de marea 

pururea bantuita de furtuna a inchipuirii de sine. Caci cel ce s-a izbavit de aceasta, s-a facut 

un vames in stare sa afle raspuns pentru toate pacatele". 

"Unii tin minte ca pricina de smerita cugetare, relele facute inainte, chiar si dupa ce le-au fost 

iertate, intarindu-se prin aceasta in smerenie si inabusind inchipuirea de sine (Ps. 50, 5). Altii, 

tinand in mintea lor patima lui Hristos, se socotesc pururea datornici. Altii se umilesc pe ei 

prin lipsurile de toate zilele. Altii doboara ispitele prin bolile si Prin caderile lor. Altii si-au 

facut din lipsa darurilor, maica darurilor. Dar mai sunt unii - daca mai sunt si acum n-as putea 

spune - care chiar nn 



darurile lui Dumnezeu si prin sporirea in ele se smeresc pe ei, socotindu-se nevrednici de o 

astfel de bogatie si raman intr-o astfel de simtire, adaugand in fiecare zi la datoria lor. 

Aceasta e adevarata smerenie, aceasta e fericirea, aceasta e cununa cea desavarsita. 

"Cand vezi pe cineva, sau auzi de el, ca in putini ani a dobandit cea mai inalta nepatimire, 

socoteste ca nu pe alta, ci pe aceasta cale, fericita si scurta, a calatorit". 

"Nu noua, Doamne, nu noua - glasuieste cineva cu inima curata - ci Numelui Tau se cuvine 

slava" (Ps. 113, 9). Cel ce spunea asa stia ca firea cazuta a omului se vatama pe sine prin 

laude: "De la Tine este lauda mea in adunare mare" (Ps. 21,29) in veacul ce vine; mai inainte 

insa nu le voi putea primi fara vatamare". 

"Nerodnicia urca prin fire la inaltime ramurile pomilor numiti lamai. Dar cand se fac roditori, 

se inconvoaie; atunci pomul se face din neroditor, roditor". 

"Pasarile se sperie chiar si numai la vederea uliului; lucratorii smereniei se inspaimanta cand 

aud un singur glas cartitor'''. 

Blandetea este starea neclatinata a mintii, care ramane la fel si la laude si la defaimari". 

"Blandetea sta in a ne ruga in chip netulburat si sincer pentru cel ce ne tulbura in vremea 

tulburarilor ce ni le pricinuieste". 

"Blandetea este stanca ce se inalta din marea maniei, care risipeste toate valurile ce se izbesc 

in ea". 

"Blandetea este propteaua rabdarii; usa, sau mai bine zis maica rabdarii, pricina a deosebirii 

dreptei judecati (discernamantului), caci: "Invata-va Domnul pe cei blanzi caile Lui" (Ps. 24, 

8). E pricina iertarii, indrazneala rugaciunii; incaperea Duhului Sfant. Caci, zice Domnul: 

"Spre cine voi privii, daca nu spre cel bland si linistit" (Isaia 66, 2)". 

"In inimile celor blanzi se odihneste Domnul, sufletul tulburat e scaunul diavolului". 

"Cei blanzi vor mosteni pamantul" (Mt. 5, 5), il vor mosteni cu inima; cei ce se predau maniei 

vor fi desmosteniti din pamantul lor si vor ajunge Prizonierii acesteia". 

Sufletul bland e tronul simplitatii. Mintea manioasa e pricinuitoarea rautatii" 

Sufletul drept este sotul smereniei; sufletul viclean este slujitorul mandriei" 

"Sufletele celor blanzi se vor imbogati intru cunostinta; iar mintea stapanita de manie ramane 

in intuneric si nestiinta". 

"Simplitatea este deprinderea sufletului lipsit de cugetari complicate neinstare de intentii 

rautacioase in privinta aproapelui". 

"Nerautatea este o stare senina a sufletului, izbavita de orice cugetare vicleana". 

Dreptatea este cuget neiscoditor, purtare nemincinoasa, cuvant neprefacut si nepregatit mai 

inainte". 



"Precum Dumnezeu se numeste iubire, asa se numeste si dreptate. De aceea si spune 

inteleptul in Cantarea Cantarilor, catre inima curata: "Dreptatea te-ai iubit pe tine" (1, 3) si 

iarasi, parintele lui: "Bun si drept este Domnul" (Ps. 24, 9) si pe cei de un nume cu El ii 

mantuieste: "Cel ce mantuieste pe cei drepti" (Ps. 24, 6) si iarasi: "Dreptatea sufletelor a 

vazut si a cercetat fata lor" (Ps. 10, 7)". 

"Viclenia este prefacere a starii de dreptate; cuget ratacit; mincinoasa carmuire de sine; 

juraminte supuse pedepsei; cuvinte impletite; adanc (voit ascuns) al inimii; prapastie de 

viclenie; minciuna imbibata in fire; inchipuirea de sine, devenita fireasca, contrara smereniei; 

fatarnicia pocaintei; izgonirea plansului; dusmana marturisirii; regula de viata dupa placerea 

proprie; pricina caderilor; potrivnicia invierii; zambetul batjocurii; intristarea nebuna; evlavie 

prefacuta; viata indracita". 

"Toti cei ce voim sa atragem pe Domnul la noi, sa ne apropiem de El in chip simplu, 

neprefacut, fara viclenie si fara multe feluri de ganduri si fara iscodire, ca si cum am veni la 

lectiile unui invatator. Caci El fiind simplu si necompus din multe, voieste ca si sufletele care 

vin la El sa fie simple si nevinovate. Dar nu se poate vedea niciodata simplitatea fara 

smerenie". 

"Cel ce se face rob mandriei celei fara de minte este inchinator la idoli din necesitate; 

socotindu-se slujitor al lui Dumnezeu se straduieste sa placa oamenilor si nu lui Dumnezeu". 

"Omul lingusitor este sluga dracilor, calauza catre mandrie, nimicitor al umilintei, defaimator 

al caii mantuirii. "Poporul meu! Cei care te conduc te ratacesc si te abat de la calea pe care 

mergi" (Isaia 3,12) - spune Domnul, prin proorocul". 

"Cine a dobandit o inalta sporire duhovniceasca rabda barbateste si cu bucurie necazurile; 

unuia ca acesta, asemeni sfintilor si cuviosilor, laudele nu-i aduc vatamare". 

""Cine dintre oameni stie ale omului, decat duhul omului care este in el?" (1 Cor. 2,11) sa se 

rusineze si sa-si puna paza gurii cei ce ar incerca sa ne laude pe fata". 

"Viclenia se arata prin convingerea ca stii foarte multe lucruri, mai bine zis prin pervertirea 

acestor cunostinte dupa obiceiul dracilor, pentru a ascunde adevarul si a-l falsifica". 

"Prefacatoria este o stare sufleteasca opusa aceleia a trupului, amestecata cu tot felul de 

inchipuiri cu putinta". 

"Daca vei auzi sau vei afla ca un apropiat sau un prieten te-a vorbit de rau in lipsa ta sau chiar 

de fata cu tine, arata-i dragoste si lauda". 

"Mare lucru e a scutura din suflet lauda oamenilor, dar mai mare e a departa lauda dracilor". 

"Smerita cugetare arata nu cel ce se defaimeaza pe sine; caci cum se va rabda pe sine? Ci cel 

ce, ocarat fiind de altul nu-si micsoreaza dragostea fata de acesta". 

"Sa nu-l primesti pe altul cand te imbie cu episcopie sau cu staretie, sau cu slujba de 

invatatura. Caci cu care osteneala se alunga cainele de la tejgheaua macelariei". 



"Slava desarta il aduce pe om la mandrie, atunci cand il trece inaintea altora si il duce la 

tinerea de minte a raului, atunci cand este dispretuit". 

"Slava desarta in loc sa fie pricina de cinste, de multe ori e pricina de necinste. Caci 

maniindu-se ucenicii ei, mare rusine le-a adus". 

"De ne vom sargui sa bineplacem Celui de Sus atunci, de buna seama, vom gusta din slava 

Aceluia. Iar cel ce a gustat din ea va dispretui, negresit, slava pamanteasca. M-as mira sa 

nesocoteasca cineva pe cea de a doua, daca n-a gustat-o pe cea dintai". 

"Nu te lasa amagit de slava desarta care sa te faca sa-ti lauzi virtutile, drept pilda celor ce te 

asculta. "Pentru ca - ce-i va folosi omului - daca se va face de folos lumii intregi - iar sufletul 

sau il va pierde?" (Mt. 16, 26). Nimeni nu poate aduce un mai mare folos aproapelui decat 

puterea smerita Si neprefacuta, cuvantul smerit si neprefacut". 

"Este o slava ce vine de la Dumnezeu, care zice: "Pe cei ce Ma slavesc ii voi slavi" (1 Regi 2, 

30). Si este o slava ce urmeaza din pregatirea diavoleasca. "Vai - zice - cand vor vorbi 

oamenii bine de voi" (Le. 6, 26). O vei cunoaste limpede pe cea dintai, cand, socotind-o ca 

vatama, o vei respinge cu toata sarguinta si oriunde te vei duce iti vei ascunde vietuirea ta. Si 

pe a doua, cand savarsind orice lucru il vei savarsi pentru a fi vazut de oameni (Mt. 23, 5). 

Necurata aceasta ne indeamna sa ne laudam cu o virate pe care n-o avem, iar pentru amagirea 

noastra, ne reaminteste cuvintele Domnului: 

"Asa sa lumineze lumina voastra inainte oamenilor, ca sa vada ei faptele voastre cele bune" 

(Mt. 5, 16). 

De multe ori Domnul ii aduce insa pe cei iubitori de slava desarta la lipsa de slava desarta, 

prin necinstirea ce li se intampla". 

"Inalta-te pe tine smerindu-te negresit aici, in viata pamanteasca, ai inainte de veacul viitor". 

"Cand lingusitorii, mai bine zis ispititorii, vor incepe sa ne laude, atunci sa nu pregetam a ne 

aduce aminte de multimea faradelegilor noastre si ne vom da seama cat de nepotrivite sunt 

laudele si onorurile ce ni se aduc". 

"De multe ori viermele crescand si facand aripi urca la inaltime. Tot asa slava desarta, 

desavarsindu-se, naste mandria, capetenia si desavarsirea tuturor rautatilor". 

"Inceputul mandriei e sfarsitul slavei desarte. Mijlocul ei este: dispretuirea aproapelui; 

vestirea nerusinata a ostenelilor proprii; lauda de sine in inima; ura mustrarii. Iar sfarsitul ei 

este: tagaduirea ajutorului lui Dumnezeu; falirea cu ravna sa - narav dracesc". 

"In omul care a cazut in pacat, s-a salasluit mai inainte mandria; cel de-al doilea lucru merge 

inaintea celui dintai". 

"Calugarul ce se inalta cu cugetul se impotriveste cu cuvantul. Dar cel smerit cu cugetul nu 

stie sa se impotriveasca nici macar cu privirea". 

"Barbatul cu inima mandra doreste sa stapanesca; astfel nu poate sa nu se piarda pana la 

capat, precum se intampla de obicei; mai bine zis nici nu voieste". 



"Dumnezeu celor mandri le sta impotriva" (Iacov, 4, 6). Cine ii va milui? "Toata inima 

semeata este uraciune inaintea Domnului" (Pilde, 16,5) Cine o va curati?". 

"Cel ce respinge sustragerea isi descopera mandria de sine; iar cel ce primeste se dezleaga de 

mandrie". 

"Mandria este pierderea bogatiei (duhovnicesti) si a nevointelor. "Strigat-a si nu este cine sa-l 

mantuiasca" de buna seama pentru ca a strigat cu mandrie "catre Domnul si nu l-a auzit pe el" 

(Cf. Ps. 16, 4, 5) de buna seama pentru ca pricinile impotriva carora se ruga, nu le curma" 

"Nu te increde pana ce nu vei primi hotararea vazand pe acela care, chiar dupa intrarea in 

camara de nunta, a fost legat de maini si de picioare si aruncat in intunericul cel mai 

dinafara". 

"O! Tu cel ce ai fost plamadit din tarana! Nu-ti inalta fruntea! Multi au cazut din ceruri, 

macar ca erau sfinti si nematerialnici"u. 

"Cand demonul mandriei se salasluieste in oamenii care il slujesc, atunci incepe sa li se arate 

in somn si in stare de veghe, luand chip de sfant inger sau de mucenic, dezvaluindu-i, 

chipurile, vreo descoperire de taina sau vreun dar (harisma). O face ca amagindu-se, 

nenorocitii, sa fie adusi in ispita si sa-si iasa cu totul din minti". 

"Trufia pricinuieste uitarea greselilor, caci aducerea aminte de acelea e pricinuitoarea 

smeritei cugetari". 

"In inimile celor mandri se vor naste cuvinte de hula; in sufletele celor smeriti vedenii 

ceresti". 

"Cei mai multi dintre cei mandri nu se cunosc pe sine si, socotind ca au dobandit curatirea de 

patimi, in ceasul iesirii din viata isi vad saracia (de virtute)". 

"Precum apa, adaugandu-se cate putina in foc, ajunge sa stinga vapaia, asa si lacrima 

plansului adevarat stinge toata vapaia maniei si a iutimii". 

Remanierea este dorinta nesaturata de necinstire (modestie, smerenie), precum in cei iubitori 

de slava desarta, dorinta de lauda este nemarginita. Nemarginirea este biruinta asupra firii, 

cand nu se mai iau in seama batjocoririle, ceea ce se dobandeste prin sudoare". 

"Inceputul nemanierii este tacerea buzelor, in vremea tulburarii inimii; mijlocul este tacerea 

gandurilor in vremea tulburarii subtiri (subtile) a sufletelor. Iar sfarsitul este linistea in 

suflarea vanturilor necurate, sadita si crescuta in suflet prin binecinstirea deprinderii si prin 

harul dumnezeesc". 

"Precum la aratarea luminii se retrage intunericul, asa mireasma smereniei face sa piara toata 

amaraciunea si iutimea". 

"Unii, schimbandu-se usor din pricina iutimii, nu se ingrijesc de supravegherea si vindecarea 

ei, netinand seama de cuvantul scripturii, care zice: "Mania ucide pe cel fara de minte, iar 

aprinderea omoara pe cel ratacit" (Iov 5, 2)". 



"Daca pacea sufletului este semnul salasluirii in el a Duhului Sfant, iar mania semnul 

tulburarii inimii, nimic nu impiedica mai mult venirea Lui in noi ca iutimea". 

"Lupta impotriva maniei cere o iscusinta deosebita; fiindca patimilor maniei insasi firea le 

vine in ajutor in masura in care ajuta si vine in wtampinareapatimilor trupesti". 

"Cel molipsit de patima maniei foarte adesea tulbura toata turma si asemeni unui lup, cu furia 

sa, aduce multor suflete zdruncinare si confuzie". 

"Vatamator foarte este a tulbura ochiul inimii cu manie, dupa cum marturiseste psalmistul: 

"Tulburatu-s-a de manie ochiul meu" (Ps. 6, 7) si mai mare vatamare aduce sa-ti dai pe fata 

pornirea sufletului prin vorbe Iar daca ajungi sa faci aceasta si cu mainile este cu totul 

potrivnic si chiar vrajmas vietuirii calugaresti, ingeresti si dumnezeiesti". 

Fragmente din scrierile lui Avva Dorotei 

"Bine a zis Ava Pimen ca semnul deosebitor al calugarului se vadeste in incercari (ispite). 

Caci calugarul care a venit sa slujeasca Domnului cu adevarat, dupa porunca Preainteleptului: 

"Sa-si gateasca sufletul spre ispita" (Sirah 2,1), ca sa nu se mire, nici sa se tulbure de cele ce i 

se intampla, fara purtarea de grija a lui Dumnezeu. Iar unde e purtarea de grija a lui 

Dumnezeu, negresit ceea ce se intampla e bine si spre folosul sufletului; caci toate cate le 

face Dumnezeu cu noi, le face pentru folosul nostru si iubindu-ne si crutandu-ne. De aceea 

suntem datori, cum a zis Apostolul, sa multumim in toate bunatatii Lui (1 Tes. 5,18) si 

niciodata sa nu ne intristam si sa nu ne pierdem curajul in cele ce ni se intampla. Si sa primim 

fara tulburare cele ce vin asupra noastra cu smerita cugetare si cu nadejdea in Dumnezeu, 

incredintati ca, precum am spus, toate cate le face Dumnezeu cu noi, din bunatate le face, si 

iubindu-ne, le face bine. Si nu s-ar putea ca ele sa se faca bine altfel, daca nu s-ar milostivi 

Dumnezeu. 

Dumnezeu este izvorul intelepciunii. El stie toate cele ce ne sunt de folos si carmuieste, spre 

acestea, toate ale noastre pana la lucrarile cele mai neinsemnate. La Dumnezeu toate sunt cu 

putinta; nimic nu este cu neputinta inaintea Lui. El este izvorul intelepciunii. El iubeste si 

ocroteste faptura Sa. El stie cum sa carmuiasca cele ale noastre; sa cunoastem asadar ca orice 

ar face El este spre folosul nostru, si de aceea trebuie sa le primim pe toate, chiar daca sunt 

impreunate cu necaz, cu multumire, ca de la un Binefacator, ca de la un Stapan. Caci toate se 

fac cu dreapta judecata si Dumnezeu cel prea milostiv nu trece cu vederea nici necazul ce ni 

se intampla. 

Unii se mira cugetand astfel: un om lovit de necaz va cadea in greseala, infrant de acel necaz; 

cum ar putea sa creada, unul ca acesta, ca ceea ce i s-a intamplat i-a venit spre folos? Cand se 

abat peste noi necazurile, noi pacatuim pentru ca suntem fara rabdare in dureri, pentru ca 

nu voim sa purtam nici cel mai mic necaz sau sa patimim ceva ce ne vine in afara scopului 

urmarit de noi. Dar Dumnezeu nu ingaduie sa vina asupra noastra vreun lucru peste puterea 

noastra. Marturiseste intru aceasta Apostolul care zice: "Credincios este Dumnezeu, care nu 

ne va lasa pe noi sa fim incercati peste ceea ce putem" (1 Cor. 10, 13). Dar noi suntem 

nerabdatori ! Nu voim sa suferim nici cel mai neinsemnat necaz! Nu voim sa primim nimic 

cu smerenie. De aceea necazurile ne zdrobesc si cu cat ne silim mai mult sa scapam de ele, cu 

atat ne simtim mai ingreunati de povara lor, slabim in curaj si nu putem sa ne izbavim de ele 

(din pricina mijloacelor pe care le folosim spre scapare). 



Cei care navigheaza, pentru vreo trebuinta, pe mare, daca stiu mestesugul plutirii, cand vine 

vreun val impotriva lor se afunda sub el pana ce trece si raman astfel nevatamati, .valul trece 

pe langa corabie si este despicat de aceasta; corabierilor nu li se intampla nici un rau. Dar 

daca ar vrea sa se impotriveasca valului, acesta i-ar impinge inapoi la o mare distanta, si cand 

incep iarasi sa pluteasca spre tinta, vine alt val asupra lor si de i s-ar impotrivi din nou si acela 

i-ar impinge si arunca inapoi, abatandu-i din drum. Corabierii s-ar supune astfel unor cazne 

fara nici un folos. Dar daca, precum am spus, se vor smeri dedesubtul valului si vor cauta sa 

se aseze pe diretia valului, undele furioase vor trece pe langa ei fara a-i vatama in vreun fel 

iar corabierii vor ajunge cu bine la tinta, implinindu-si lucrul lor. Asa e si cu incercarile. 

De poarta cineva cu rabdare si cu smerenie incercarea, trece prin ea nevatamat. Dar daca se 

va lasa cuprins de deznadejde, de tulburare, dand vina pe altul sau pe altceva atunci se va 

ingreuna pe sine cu o povara insuportabila, sporind lucrarea napastei asupra sa, nedobandind 

de la ea nici un folos, alegandu-se cu dauna. Incercarile aduc mare folos atunci cand sunt 

suportate cu rabdare, fara tulburare. 

Chiar daca ne-ar supara vreo patima, nici atunci nu trebuie sa ne tulburam de aceasta. Caci de 

se tulbura cineva de o patima care-l supara, este un semn al nestiintei si al mandriei, al 

necunoasterii starii sale si al fugnii de osteneala, cum au spus parintii. De aceea nu sporim si 

nu cunoastem masurile noastre, nici n-avem rabdare in lucrul pe care il incepem, ci voiam sa 

dobandim virtutea fara osteneala. Caci de ce se tulbura patimasul cand e suparat de o patima? 

De ce se tulbura daca a lucrat-o? Tu o ai si tu te tulburi. Ai arvuna ei si zici: "De ce ma 

turbura?" Rabda, mai bine, lupta, roaga pe Dumnezeu, caci este cu neputinta sa nu aiba vreun 

necaz din partea patimilor cel ce a cazut in lucrarea lor. 

Averea patimilor - cum a zis Ava Sisoie - este inlauntrul tau. Da-le lor acest zalog si se vor 

duce. Agoniseala de patimi care sta zalogita in noi este inchipuita de acele pricini care stau la 

obarsia pacatului si de predarea de buna voie acestuia. Ne-am dedat, cu desfatare pricinilor 

nascatoare de patimi, le-am trezit pe acestea la viata si de-aceea nu putem tine piept ispitei 

gandurilor patimase; ele ne silesc sa ne dedam patimilor, in ciuda vointei noastre, deoarece 

ne-am dedat noi insine, de buna voie, patimilor. 

Aceasta este ceea ce a spus proorocul despre Efraim, care a biruit pe potrivnicul lui (Osea 

5,13), adica constiinta sa si a calcat in picioare judecata pentru ca a cautat Egiptul si a fost 

luat in robie de asirieni (Osea 7,11). Parintii numesc Egipt voia trupeasca ce ne apleaca spre 

odihna trupeasca si invata mintea sa caute dulceata patimilor. Iar asirieni, gandurile patimase 

care tulbura si zapacesc mintea si o umplu de idoli necurati si o duc cu sila si fara sa vrea la 

lucrarea patimilor. 

Daca se preda, deci, cineva pe sine, de buna voie, dulcii patimiri a trupului, acela va fi dus cu 

sila, fara sa vrea in Asiria, ca sa robeasca lui Nabucodonosor - adica sa robeasca celui chemat 

sa-si apere hotarele cetatii sufletesti in cunostinta de sine. Aceasta stiind-o, proorocul se 

plangea zicand: "Nu va coborati in Egipt" (Ier. 42, 19). Ce faceti, nenorocitilor? Smeriti-va 

putin! Plecati umarul vostru si lucrati pentru imparatul Babilonului si sedeti in pamantul 

parintilor vostri. Si iarasi le dadea curaj zicand: 

"Nu va temeti de fata lui, caci cu noi este Dumnezeul nostru, ca sa ne scoata din mainile lui" 

(Ier. 42, 11). Apoi prezice si necazul ce va veni peste ei, daca nu vor asculta de Dumnezeu: 



"De veti intra in Egipt, veti fi in loc neumblat si robiti spre blestem si osanda" (Ier. 42, 15-

16). Dar ei i-au raspuns proorocului: "Nu vom sedea in pamantul acesta, ci vom intra in Egipt 

si nu vom vedea razboi si nu vom auzi glas de trambita si nu vom flamanzi de paine" (Ier. 43, 

13-14). 

Au coborat deci in Egipt si s-au robit de buna voie lui Faraon, apoi au fost dusi cu sila la 

asirieni si s-au robit fara sa vrea. 

Priviti cu mintea voastra la cele spuse inainte de a pune cineva in lucrare patima sa, chiar de 

vor porni gandurile la lupta impotriva lui, este mea in cetatea lui este inca liber si are si pe 

Dumnezeu ca ajutor. Deci de se va smeri lui Dumnezeu si va purta jugul necazului si al 

incercarii cu multumire, si va lupta putin, ajutorul lui Dumnezeu il va scapa pe el. Dar de va 

fugi de osteneala si va cobori la dulcea patima a trupului, va fi dus de sila si de nevoie in 

pamantul asirienilor si va robi acela, fara sa vrea Celor ce vor ajunge in aceasta stare le va 

spune proorocul: 

"Rugati-va pentru viata lui Nabucodonosor. Caci in viata lui este mantuirea voastra" (Baruh 

1, 12). 

Prin porunca de a se ruga pentru viata lui Nabucodonosor i se arata omului sa nu se 

descurajeze de necazul incercarii ce i se intampla, nici sa se fereasca de el, ci sa il poarte cu 

smerenie, ca fiind indatorat sa-1 patimeasca si sa cugete ca nu este vrednic sa izbaveasca de 

povara lui ci mai degraba sa se prelungeasca si sa se intareasca impotriva sa si sa fie ca ar 

cunoaste, in sine, pricina lui, fie ca nu ar cunoaste-o pentru moment, sa creada ca nimic nu 

vine fara judecata si pe nedrept de la Dumnezeu. Asa a zis fratele acela, cand s-a intristat si a 

plans ca Dumnezeu a luat incercarea de la el: "Doamne, nu sunt vrednic sa fiu necajit putin?" 

Si iarasi s-a scris ca un ucenic al unui mare batran era razboit de gandul curviei. Si vazandu-l 

batranul luptand i-a zis lui: "Voiesti sa rog pe Dumnezeu sa-ti usureze razboiul?". Iar acela a 

zis: "Macar ca ostenesc, Ava, dar vad din osteneala un rod in mine. Roaga mai bine pe 

Dumnezeu sa-mi dea rabdare". 

Iata, acestia sunt cei ce voiesc cu adevarat sa se mantuiasca. Aceasta inseamna a purta cu 

smerita cugetare jugul si a se ruga pentru viata lui Nabucodonosor. De aceea zice proorocul: 

"Ca in viata lui este mantuirea voastra". Aceasta e una cu ceea ce a zis fratele: "Vad in mine 

rod din osteneala mea". Aceasta seamana si cu ceea ce a spus proorocul: "in viata lui e 

mantuirea voastra". Iar batranul a spus-o si el: "Astazi am cunoscut ca esti in sporire si ca ma 

intreci". 

Caci, atunci cand lupta cineva impotriva pacatului cu fapta si incepe sa se razboiasca si se 

smereste pentru gandurile patimase din cugetare, se zdrobeste, se nevoieste si prin necazul 

nevointelor se curateste pe incetul si vine iarasi la starea cea dupa fire. 

Deci, precum am spus, cand e suparat cineva de patima si se tulbura din nestiinta si mandrie, 

trebuie sa-si vada mai degraba masurile sale si sa rabde, sarguindu-se, pana ce va face 

Dumnezeu mila Sa cu el. Caci de nu se ispiteste cineva si nu cunoaste necazul patimilor, nici 

nu se lupta, nici nu se curateste. Zice psalmistul despre aceasta: "Cand rasar pacatosii ca 

iarba, se ivesc toti cei care lucreaza faradelege, ca sa se piarda in veacul veacului" (Ps. 91, 7-

8). 



Pacatosii ce rasar ca iarba sunt gandurile patimase. Caci neputincioasa este iarba si nu are 

tarie. Cand rasar deci gandurile patimase in suflet atunci se ivesc, adica se arata, toti cei ce 

lucreaza faradelegea, care sunt patimile, ca sa fie nimicite in veacul veacului. Caci numai 

cand se arata patimile in cei ce lupta, atunci sunt nimicite de catre ei. 

Luati seama la ordinea lucrarilor. intai rasar gandurile patimase, apoi Se ivesc patimile si pe 

urma sunt nimicite. Toate acestea sunt ale celor ce lupta. Dar noi care savarsim pacatul cu 

fapta si cerem pururea drepturi pe seama patimilor, nu stim cand rasar ganduri patimase, nici 

cand se ivesc patimile, ca sa luptam cu ele. Ci suntem inca jos, in Egipt, in jalnica lucrare a 

caramizilor lui Faraon. Si cine ne va ajuta sa venim macar la simtirea amarnicei noastre robii, 

ca sa ne smerim si sa ne sarguim sa fim miluiti? 

Cand fiii lui Israel erau in Egipt si robeau lui Faraon, faceau caramizi. Iar cei ce lucreaza la 

caramizi sunt totdeauna jos, privind cu ochii la pamant. Asa si sufletul, cand e stapanit de 

diavol si savarseste pacatul cu fapta, acesta calca cugetarea lui si o face sa nu gandeasca 

nimic duhovnicesc, ci totdeauna sa gandeasca si sa faca cele pamantesti. Apoi i-au cladit lui 

din caramizile ce le-au pregatit trei cetati intarite: Pithom, Ramses si On, care este Iliopolis, 

adica cetatea soarelui. Iar aceste cetati preinchipuie: iubirea de placeri, iubirea de slava si 

iubirea de arginti. Din ele se naste orice pacat. 

Iar cand a trimis Dumnezeu pe Moise sa-i scoata pe ei din Egipt si din robia lui Faraon, 

acesta ingreuiaza lucrarile lor si le zice: "Sunteti lenesi, nu lucrati, de aceea ziceti: vrem sa 

plecam sa slujim Domnului Dumnezeului nostru" (Iesirea 5, 17). 

La fel si diavolul cand a binevoit Dumnezeu sa miluiasca sufletul si sa-l usureze pe el de 

patimi prin cuvantul Sau, sau prin careva dintre slujitori Lui, ingreuiaza si el mai tare patimile 

impotriva nevoitorului si-1 razboieste cu si mai multa putere. Iar Parintii stiind de aceasta, 

intaresc pe om prin invatatura lor si nu-l lasa sa fie cuprins de frica. Unul zice: "Ai cazut? 

Ridica-te! Si daca ai cazut iarasi, ridica-te iarasi". Altul zice: "Taria celor ce voiesc sa 

agoniseasca virtutile este ca de vor cadea, sa nu se descurajeze, ci iarasi sa se ingrijeasca". Si 

fiecare din ei da mana, unul asa, altul altfel, celor ce sunt razboiti si necajiti de vrajmasul. Iar 

ei au luat aceasta din dumnezeiasca Scriptura, care zice: 

"Dar cel ce cade nu se ridica? Sau cel ce se departeaza nu se intoarce?" (Ier. 8, 4). "Sau cel ce 

se departeaza nu se intoarce? Intorceti-va la Mine, fiilor, si va voi vindeca ranile voastre, zice 

Domnul" (Ier. 3, 22). Si cele asemenea. 

Iar cand s-a ingreuiat mana lui Dumnezeu peste Faraon si peste dregatorii lui si au voit sa 

trimita pe fiii lui Israel, acesta spuse lui Moise: 

"Plecati, slujiti, Domnului Dumnezeului vostru, dar lasati oile si boii vostri" (Ies. 10, 24). 

Acestea sunt gandurile din cuget peste care Faraon a voit sa ramana stapan, nadajduind ca 

prin ele sa atraga iarasi pe fiii lui Israil la sine. Dar Moise ii spuse: 

"Nu, ci ne vei da vite pentru jertfe si arderi de tot, pe care le vom aduce Domnului 

Dumnezeului nostru: si vitele noastre vor merge cu noi si nu vom lasa nici o unghie a lor" 

(les. 10, 25-26). 



Iar cand i-a scos Moise pe fiii lui Israel din Egipt si i-a trecut pe ei Marea Rosie, dorind sa-i 

aduca la cei saptezeci de trunchi de finic si la cele douasprezece izvoare de apa, intai i-a dus 

la Mara si s-a necajit poporul, neavand ce sa bea, pentru ca apa era amara. Si prin Mara i-a 

dus pe ei la locul celor saptezeci de finici si al celor douasprezece izvoare de apa. Asa si 

sufletul, cand se opreste de la pacatul cu fapta si trece marea cea gandita (a gandurilor, a 

duhurilor rele) intai se va osteni luptand si necajindu-se mult apoi va intra prin necazuri la 

sfanta odihna. 

"Ca prin multe necazuri trebuie sa intram noi in imparatia Cerurilor" (Fapte 14, 21). 

Caci necazurile misca mila lui Dumnezeu spre suflet, cum misca vanturile ploaia. Si precum 

ploaia cazand mult timp, daca semanatura este inca plapanda, o face sa putrezeasca si sa-si 

piarda rodul, iar vanturile venite cu masura o usuca si o intaresc, tot asa este si cu sufletul. 

Slabirea luptei, negrija si odihna, molesesc si imprastie sufletul iar incercarile il strang si-l 

unesc cu Dumnezeu, precum zice proorocul: "Doamne intru necaz Ti-ai adus aminte de 

mine" (is. 26,18). 

Deci, precum am spus, nu trebuie sa ne tulburam, nici sa ne intristam si sa ne molesim in 

incercari, ci sa rabdam si sa multumim in necazuri si sa ne rugam pururea lui Dumnezeu, 

intru toata smerenia, ca sa-si faca mila cu neputinta noastra si sa ne acopere pe noi de toata 

ispita, spre slava Lui. Amin". 

Avva Dorotei - Despre incercare, necinstire si dragoste  

Oricine va lucra Domnului, va trece negresit, printr-o incercare; fiindca si inainte si dupa un 

lucru bun vine o incercare. De fapt, o lucrare in numele Domnului nici nu poate dura daca nu 

trece prin incercarea unei napaste". 

"Patimasi fiind noi, nu se cuvine nicicum sa ne incredem inimii; o stramba pravila va stramba 

si ceea ce este drept de la sine. 

"Cine nu se leapada in sufletul sau de toate: de slava, de desfatari trupesti si, mai ales, de 

justificarea acestora nu va putea sa-si reteze poftele, nici sa se izbaveasca de manie si de 

intristare (deznadejde), nici sa pastreze deplina liniste a aproapelui". 

"Nu este mare lucru sa nu-l discuti si sa nu-l miluiesti pe cel ce ti s-a aratat binevoitor. Mare 

lucru este sa nu-l vorbesti osandindu-l pe cel ce lucreaza impotriva ta si sa nu te razbuni pe el, 

cuprins de patima si nici sa nu stai de partea celor ce il judeca. A sti sa-ti imparti bucuriile cu 

altul este un lucru de cea mai mare cinste". 

"Nu cauta dragoste la aproapele. Daca vei cauta si nu vei gasi te vei tulbura. Mai bine arata tu 

dragoste aproapelui. Facand asa, afla-vei liniste si il vei intoarce si pe aproapele la dragoste". 

"In tot ce ni se intampla, niciodata sa nu ne dorim sa ducem pana la capat un lucru numai prin 

eforturi si posibilitati omenesti orice ar fi, lucrand dupa puterile noastre, sa lasam restul pe 

seama lui Dumnezeu". 

"A nu dispretui darul aproapelui este un gest de smerita intelepciune, trebuie sa accepti orice 

dar, oricat ar fi de modest si de neinsemnat". 



"Nu face rau nici chiar in gluma; se intampla ca unul, la inceput, sa faca rau in gluma, iar 

apoi, chiar fara sa vrea, sa-i faca rau aceluia cu premeditare". 

"Nu trebuie sa doresti sa scapi de o patima fara a trece prin necazul pe care il produce 

aceasta; fa asa din ura desavarsita impotriva acelei patimi, asa cum scrie in scriptura : 

«Cu ura desavarsita i-am urat pe ei si mi s-au facut dusmani» (Ps. 138,22)". 

"Sa nu se manie cineva impotriva aproapelui inainte ca inima lui sa nu bata pentru aproapele, 

inainte de a nu se fi umilit in fata aceluia si de a nu se fi recunoscut mai mic decat el". 

"Cine se lasa supus de buna voie unei patimi se da de gol atunci cand este mustrat sau cand 

cineva cauta sa-1 indrepte. Daca indura mustrarea fara sa se tulbure, adica se supune 

netulburat masurilor de indreptare este un semn ca a cazut in patima din nestiinta, sau dintr-o 

trecatoare pornire. 

"Sa nu te increzi niciodata in inima ta, tinere monah! Ea se afla in stare de orbire din pricina 

slabiciunilor de tot felul ale omului cel vechi". 

"Straduieste-te spre tot lucrul bun, reteaza-ti vointa (adica vointa omului cel vechi); cu 

ajutorul lui Hristos si prin propriile-ti nevointe duhovnicesti te vei deprinde sa-ti retezi vointa 

ajungand mai apoi sa retezi, fara constrangere, si necazurile, fiindca vei ajunge sa consideri 

ca tot ce ti se intampla este dupa vointa ta, ca si cum ti s-ar fi indeplinit dorintele". 

"Sa nu doresti sa se intample toate dupa dorinta ta; sa doresti sa se faca toate asa cum se fac: 

in acest chip avea-vei pace deplina. Dar aceasta se refera numai la lucrarile care nu incalca 

poruncile lui Dumnezeu si ale parintilor". 

"Straduieste-te sa ajungi intr-o asemenea stare incat sa te simti in toate vrednic de dojana". 

"Pazeste-te neincetat sa nu apara in tine o parere despre tine insuti si o filozofare proprie 

despre un anumit lucru". 

"Sa crezi ca tot ce se refera la noi, pana la cele mai marunte lucruri, sub Pronia divina. Cand 

te vei convinge de aceasta vei rabda toate necazurile, fara tulburare". 

"Sa crezi ca necinstirile si supararile sunt lucruri pentru vindecarea mandriei de care e afectat 

sufletul tau". 

"Roaga-te pentru cei ce te asupresc ca pentru niste adevarati doftori ai tai, cu convingerea 

sigura ca cel ce uraste necinstirea (modestia) uraste smerenia, iar cel ce fuge de amaraciune, 

fuge de blandete"'. 

"Nu cauta sa afli viciile si greselile aproapelui tau, nu pleca urechea la banuielile vrajmasilor 

lui. Daca totusi acestea ajung sa puna stapanire pe tine din cauza neajunsurilor tale, cauta sa 

le preschimbi in ganduri bune". 

"Multumeste pentru tot! Agoniseste bunatate si dragoste sfanta! 



"Cu o puternica trezvie ne vom putea pastra, in toate privintele, constiinta curata: fata de 

Dumnezeu, fata de aproapele, fata de lucruri". 

"Inainte de a spune sau de a face ceva cauta sa vezi daca se potriveste sau nu cu voia lui 

Dumnezeu. Chibzuind astfel si rugandu-ne vom spune si vom face totul supunand neputinta 

noastra lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu, binefacatorul, ne va ajuta sa sporim in toate". 

 

 


