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Mari sunt şi adânci pravilele şi lucrurile unui împărat către cei supuşi ai săi. Iar mai mari 
şi mai împărăteşti sunt poruncile cele ce face către ostaşii lui. Şi precum la împăraţi se vestesc 
porunci împărăteşti către ostaşii lor, asemenea şi de la Împăratul cel adevărat şi Domnul nostru 
Iisus Hristos se vesteşte către ostaşii lui, care sunt sihaştrii. Cel ce pofteşte vrednicia cea de sus 
a împărăţiei lui Hristos şi voieşte pururea ca să fie apropiat de Hristos, să ia aminte şi să audă 
glasul cel mare al lui Hristos: «De slujeşte cineva Mie, Mie să urmeze» şi «Unde voi fi Eu acolo şi 
sluga Mea va fi». Unde este Împăratul Hristos? Dovedit este că în ceruri se află. Acolo dar se 
cade să-ţi faci călătoria, o, sihastrule! Uită toată odihna cea pământească. Că nici un ostaş 
împărătesc mergând la război nu face acolo casă, nici pofteşte să cumpere acolo holde, nici nu 
se amestecă la multe feluri de neguţătorii care fac bani. Nici un ostaş nu se amestecă, nici nu se 
încurcă în vreo neguţătorie a lumii, pentru a fi plăcut domnului său. Ostaşul are hrană 
împărătească, nu trebuie să câştige şi să afle el hrană de la dânsul, nici să se ostenească pentru 
aceasta: oriunde va merge găseşte casă deschisă, din porunca împărătească. Nu se cade ostaşului 
să se ostenească pentru ale casei: cortul îi este afară pe cale. Hrana lui este numai ce îi este lui 
de trebuinţă, şi băutura lui numai apă. Şi somnul lui numai cât să se ţină firea lui, iar 
privegherile şi căile lui sunt multe, răbdările la zădufuri şi la geruri, cu război asupra 
vrăjmaşilor. Primejdii până la moarte, şi de multe ori moarte. Iar moartea lui este cinstită, şi 
cinstele lui sunt multe şi darurile împărăteşti. Viaţa ostaşului are osteneală când este război. Iar 
când este pace viaţa lui este luminată. Când va birui şi bine va petrece întru vitejiile lui, are a 
lua cinste şi cunună, sau să ia de la împăratul vreo domnie şi să se numească prieten 
împăratului, ca să stea lângă împăratul şi să fie cinstit de împăratul, şi să stea mai sus decât 
toate slugile lui, şi să solească pentru cei din afară prieteni ai lui, de orice vor pofti. 

Vino, dar, o, tu, ostaşul lui Hristos, luând mici pilde din lucruri omeneşti. Adu-ţi aminte 
de cereştile bunătăţi, ai dinaintea ta viaţă fără de casă şi fără averi, fii slobod şi fii depărtat de 
toate gândurile lumeşti. Ia aminte să nu fii legat de vreo poftă muierească. Ia aminte să nu te 
lege vreo grijă a copiilor; şi fără putinţă este aceasta la ostaşii lui Hristos, că armele ostaşilor lui 
Hristos nu sunt trupeşti, ci sunt puternice întru Domnul. Nu te va birui fire muierească, nici nu 
te va sugruma, de vei vrea. Nu te face legat: fii slobod, că nu cere de la tine ca să laşi copii pe 
pământ, ci să aduci copii la cer. Nu cere de la tine ca să fii lipit cu nunţi trupeşti, ci ca să 
pofteşti nunţi duhovniceşti. Pofteşte pe Mirele cel ceresc, adică pe Hristos. Strică împotrivirile 
nevăzuţilor vrăjmaşi, adică ale dracilor. Bate-te cu începătoriile şi cu stăpâniile, gonindu-i pe ei 
departe, adică pe draci. Şi întâi depărtează pe draci de la sufletul tău, ca să nu aibă nici o 
moştenire, nici la dânsul, nici la tine, apoi depărtează-i de la cei ce scapă la tine, şi te pune a fi 
povăţuitor şi ostaş mai întâi înaintea tuturor ostaşilor care vor să fie păziţi cu cuvântul tău. 
Surpă gândurile care se împotrivesc credinţei lui Hristos, dă război cu cuvântul bunei credinţe 
împotriva gândului celui necredincios şi viclean. Că zice Apostolul Pavel: «Se cade să surpăm 
gândurile şi fieştece mândrie care vine cu împotrivire împotriva cunoştinţei lui Dumnezeu». Şi 
foarte să fii îndrăzneţ la puterea Marelui Împărat Hristos, Cel ce înfricoşează şi biruieşte 
potrivnicii vrăjmaşi îndată ce se va arăta. Şi când va pofti să te faci bun prin primejdii, adică 
când va vrea să se lupte sihaştrii cu dracii, întru acest război, tu, care eşti monah, fă-te nebiruit 
la fieştece război al diavolului, cu bună gătire, şi fii cu inimă şi cu îndrăznire, ca să nu te surpe 
vreo primejdie. Şi fugi la alt pământ şi dintr-o mare la altă mare cu toată osârdia, că zice 
Domnul Hristos: «Când te vor goni dintr-o cetate, fugi într-alta». Şi când te vor chema la 
judecată să stai înaintea boierilor şi să suferi năvălirile lumii şi să vezi căutătura cea sălbatică a 
gâdei şi să auzi glasul lui cel înfricoşat şi să suferi sălbatica faţă a judecătorului, să vezi caznele 
cele rele şi să guşti muncile şi să te lupţi până la moarte, să nu te faci necredincios la toate 



acestea pentru tine, având înaintea ochilor tăi pe Domnul Hristos, Care a ajuns a le purta toate 
acestea pentru tine. Şi cunoscând că se cade să te apropii de acestea toate şi să le pătimeşti, 
pentru dragostea lui Hristos întru acest chip, când eşti gătit vei birui întru toate acestea, că 
urmezi unui împărat biruitor, care este Hristos, Care vrea să te faci Lui soţie întru această 
biruinţă. Că nu te biruiesc când mori, ci mai vârtos atunci ai biruit desăvârşit, când vei păzi 
adevărul nestrămutat întru tine, şi când vei purta îndrăzneala nemişcată şi neslăbită pentru 
Adevărul. 

Şi de la moartea aceasta cu care vei muri pentru dragostea lui Hristos vei merge în viaţa 
cea veşnică. Şi din necinstea care o vei lua de la oameni vei merge la slava care este de la Însuşi 
Dumnezeu dăruită. Şi pentru scârbele şi muncile lumii vei merge în veşnicele odihne, întru care 
se află îngerii, ca să te aducă înaintea lui Hristos, şi te vei numi lângă Dânsul prieten, şi vei auzi 
lauda cea dorită: «Bine ţie, o, slugă bună şi credincioasă», viteazule ostaş al lui Hristos şi râvnitor 
al Stăpânului, următor al Împăratului; Eu îţi fac ţie răsplătire cu darurile mele, Eu să ascult 
cuvintele tale – că şi tu ai ascultat ale Mele – ce vei cere de la Mine mântuire fraţilor tăi care se 
află întru ispite şi dimpreună ucenicii sfintei dragoste». Şi vei lua răsplătirea tuturor bunătăţilor 
de la Împăratul, şi vei sălta întru dănţuiri veşnice, şi vei purta cunună între sfinţii îngeri, 
împărăţind peste zidire şi lângă Împăratul Hristos, şi te vei afla pururea în ceata fericirii. Şi aşa 
vei petrece de vei muri pentru dragostea lui Hristos. Iar de va să te lase după luptele acestea ca 
să te lupţi şi într-alte lupte de multe feluri şi să mântuieşti şi pe alţi mulţi de năvălirile şi bătăile 
cele nevăzute, se va face şi pe pământ slava şi cinstea ta mare, şi între prietenii tăi te vei face 
cinstit, aflându-te ajutor pururea şi rugător bun pentru dânşii. Alţii iarăşi te vor hrăni ca pe un 
ostaş bun al lui Hristos, alţii te vor cinsti ca pe un luptător viteaz, alţii te vor îmbrăţişa şi te vor 
primi cu toată bucuria, ca pe îngerul lui Dumnezeu, precum zice Apostolul Pavel, ca pe Domnul 
Iisus Hristos. Acestea sunt pildele. Şi unele ca acestea sunt ale oştirii lui Dumnezeu. Şi această 
cazanie de sihăstrie care s-a făcut nu grăieşte numai pentru bărbaţi, ci şi pentru muieri. Că şi 
muierile cu vitejie sufletească sihăstresc şi se oştesc lui Hristos, şi nici o opreală nu au că sunt 
slabe la fire, nici nu le defaimă Hristos sihăstrind ele. Şi multe muieri s-au nevoit mai mult decât 
bărbaţii. Şi au fost şi mai mult lăudate. Dintru acestea sunt cele care plinesc ceata fecioriei. 
Dintru acestea sunt care strălucesc cu nevoinţele mărturisirii lui Hristos şi cu biruinţele 
muceniciei. Ci şi Hristos, când era pe pământ, nu mergeau după Dânsul numai bărbaţi, ci şi 
muieri. Şi se făcea dinspre amândouă părţile slujba Domnului Hristos. De acest fel de aflări 
slăvite şi mari sunt în calea şi mergerea către Hristos, care se dau de la Hristos celui ce urmează 
Lui. Să poftească, dar, şi părinţii feciorilor, şi maicile fecioarelor şi să-şi aducă feciorii lor la 
nădăjduirile cele veşnice, întru multă bucurie. Care nădăjduiri le vor câştiga pruncii dimpreună 
cu părinţii lor, şi vor avea pe feciorii lor ajutor aproape de Hristos. Şi să nu ne facem puţini la 
suflet şi fricoşi pentru feciorii noştri, nici să ne temem de vom şi pătimi ceva rău, ci să ne 
bucurăm. De vreme ce au a se slăvi, să dăm Domnului ceea ce ne-a dat El nouă, ca să ne facem 
părtaşi sporirii feciorilor noştri, aducându-ne împreună şi punându-ne pe noi înaintea Domnului 
dimpreună cu feciorii noştri. Acelora, dar, ce au această dorire şi se nevoiesc aşa, bine poate să 
le zică cineva după David: „Bine sunteţi voi cuvântaţi Domnului, Celui ce a făcut cerul şi 
pământul”. Şi vă vor blagoslovi, după cum zice Moisi: «Blagosloveşte, Doamne, lucrurile lor. 
Surpă mândria celor ce le stau lor împotrivă». Îmbărbătaţi-vă, dar, ca nişte viteji, alergaţi pe cale 
cu vitejie la cununile cel veşnice, în Hristos Iisus Domnul nostru, a Căruia mărirea în veci. Amin. 

 
 
Al aceluiaşi Sfânt Vasilie 
Al doilea cuvânt sihăstresc 
(Sermo 11) 
 
Glasul lui Hristos zice: «Veniţi către Mine toţi, voi care sunteţi osteniţi şi însărcinaţi, şi Eu 



vă voi odihni», însemnând ori odihna ce va să fie, ori această de aici. Dar ne cheamă întâi ca să 
ne îndemne să scoatem povara multei bogăţii, dând-o la săraci, şi al doilea ca să lepădăm cu 
milostenia şi cu spovedania multa mulţime a păcatelor, care se fac nouă din bogăţie, şi să 
alergăm la răstignita viaţă a călugărilor. Drept aceea cel ce doreşte ca să asculte pe Hristos şi 
care se nevoieşte ca să vină la petrecerea cea cu sărăcie şi fără nici o grijă, lăudat este cu 
adevărat şi fără grijă şi fericit. Ci eu îl rog să nu facă aceasta fără ispitire, nici să iscălească întru 
sine slobozenie vieţii şi mântuire paşnică, ci mai ales să se înveţe pe sine mai înainte spre 
sporire, ca să poată răbda necazurile cele sufleteşti şi trupeşti, să nu cumva – punându-se pe 
sine întru neaşteptate lupte şi în urmă neputând împotriva ispitelor care vin – să se afle 
întorcându-se întru acelea din care a ieşit, cu ruşine şi curând întorcându-se la viaţa mirenească, 
şi-şi va osândi şi sufletul, şi se va face şi altora poticnire, punând întru mulţi un cuget ca acesta: 
că petrecerea lui Hristos este cu neputinţă de a o face cineva. A căruia primejdie o ştiţi toţi care 
citiţi Evanghelia în care zice adevăratul glas al lui Hristos: «Bine este unuia ca acela să-şi lege o 
piatră de moară de grumajii lui, pe care o învârteşte un catâr, şi să se arunce în mare, decât să 
se smintească pe unul din aceştia mai mici», căci nu este osândit numai el singur în muncă, 
lăsând orânduiala lui, ci este vrednic de muncă, şi pentru cei ce se strică din reaua lui pildă, 
măcar că de s-ar şi îndupleca pe sine cu rele cugete, cum că fiind el în lume ar îmblânzi pe 
Dumnezeu spre sine, ci aceasta este cu neputinţă. Că cel ce n-a putut răbda lupta diavolului în 
viaţa călugărească, întru care anevoie păcătuieşte neştine, cum va putea săvârşi vreo bunătate în 
viaţa mirenească, în care se fac multe păcate şi pe care o stăpâneşte diavolul? Iar de va şi zice 
cineva „Cum poate cel ce a lăsat viaţa călugărească şi va veni în lume, ca să-şi mai îndrepteze 
viaţa?” Ci pentru că a lăsat el pe Hristos nu va putea scăpa de păcat, precum şi ucenicii aceia pe 
care îi arată Evanghelia, de care zice evanghelistul: «Mulţi din ucenicii lui Hristos s-au întors 
înapoi şi nu mai umblau cu Hristos, zicând că cuvântul şi învăţătura Lui este grea; cine poate 
să-l asculte?». Pentru această pricină şi iubitorul de oameni Dumnezeu grijind de mântuirea 
noastră a împărţit lucrurile oamenilor în două vieţi, adică întru însurare şi întru feciorie, ca să 
arate cu aceasta că cel ce nu poate suferi osteneala fecioriei să se însoare, cunoscând şi el că nu 
va cere şi de la dânsul Dumnezeu socoteală de curăţie şi de sfinţenie, şi să se facă asemenea cu 
sfinţii care erau însuraţi şi aveau muieri şi copii şi erau sfinţi, precum era în Vechiul Aşezământ 
Avraam, care pentru mai multă cinste către Dumnezeu a junghiat pe unul născut fiul său, se 
lăuda; şi uşile casei lui le avea deschise, gătindu-se pe sine ca să primească pe cel ce vrea să 
poposească ca un străin; şi aceasta o făcea că încă nu auzise cuvântul lui Hristos care zice: 
«Vinde-ţi toate averile tale şi le dă săracilor». Încă şi altele mai mari decât acestea au arătat Iov, 
David şi Samuil şi mulţi alţii. Iar din Aşezământul cel Nou, precum erau Petru şi ceilalţi Apostoli, 
că toţi vor să se cerce ca să-şi dea roada dragostei către Dumnezeu şi spre aproapele. Adică toţi 
au a da răspuns lui Dumnezeu, cum şi în ce chip a iubit pe Dumnezeu şi pe cel de o credinţă cu 
el – fratele său –, şi fiecare are a se munci pentru călcarea poruncilor, şi pentru celelalte toate. 
Precum Domnul arată la Evanghelie zicând: «Cine iubeşte pe tatăl său şi pe mumă-sa mai mult 
decât pe Mine nu este vrednic de Mine» şi «Cine nu va urî pe tatăl său şi pe femeia sa şi copiii 
săi, şi încă şi viaţa sa, nu-Mi poate fi Mie ucenic». 

Oare ţi se pare să se fi pus şi spre cei însuraţi Evanghelia? Iată, s-a vădit ţie că toţi avem a 
da răspuns la Dumnezeu pentru poruncile Evangheliei, călugării şi mirenii. Că ajunge celui 
însurat slobozenia că nu s-a ţinut a fi păzitor fecioriei fără muiere. Iar celelalte porunci ale 
Evangheliei, de vreme ce sunt peste toţi întocmai deopotrivă legiuite şi poruncite, nu sunt 
neprimejduitoare celui ce le calcă; că învăţând Hristos şi binevestind poruncile Părintelui Său, 
celor ce sunt în lume le grăia; şi de se întâmpla să-L fi întrebat ucenicii, deosebi undeva, le 
poruncea zicând: «Cele ce vă zice vouă singuri, tuturor le zic». Să nu cazi întru aceea, dar, tu, cel 
ce ai vrut de te-ai însurat, cum că ai sub puterea ta a te desfăta de lume nefăcând poruncile 
Evangheliei, că mai multe osteneli trebuiesc ţie şi mai multă pază ca să te mântuieşti, ca cel ce ai 
ales a locui în mijlocul curselor diavolului şi în mijlocul stăpânirii dracilor, şi care ai 



îndemânările greşelilor înaintea ochilor tăi şi eşti ziua şi noaptea spre pofta păcatului. Cunoaşte, 
dar, că nu vei scăpa de războiul împotrivnicului diavol, nici nu vei prinde biruinţa diavolului, 
adică nu-l vei birui, fără numai cu osteneală. Să păzeşti dogmele Evangheliei şi poruncile ei, căci 
cum te vei lepăda a nu te lupta cu diavolul, fiind în oastea dracului şi în lăuntru în locul unde 
dă război diavolul? Şi este locul care se află diavolul luptându-se cu oamenii tot pământul care 
se află sub cer. În care pământ ne învaţă scrisoarea şi istoria lui Iov, că «umblă diavolul ca un 
câine turbat şi caută pe cine să înghită». Dar de nu vei vrea să te lupţi cu potrivnicul tău şi 
luptătorul diavol, mergi la un loc acolo unde nu este diavolul, şi aşa vei putea să te lepezi de 
lupta diavolului şi vei lucra poruncile Evangheliei fără nici o primejdie. Iar de va fi aceasta fără 
putinţă, nevoieşte-te ca să te înveţi a lupta cu diavolul, aflând meşteşugul din luptele care sunt 
scrise în Evanghelie şi în Scripturi, ca nu cumva să fii biruit de dânsul din vreo neştiinţă a ta, şi 
să te dai în focul cel nestins. Şi acestea s-au spus către mirenii care sunt însuraţi şi se lenevesc a 
păzi poruncile lui Hristos, ca păzindu-le să nu aibă nici o primejdie. 

Iar tu, monahule, care iubeşti petrecerea cerească şi neguţătoreşti viaţa cea îngerească şi 
pofteşti a te face ostaş cu sfinţii mucenici ai lui Hristos, întăreşte-te însuţi ca să rabzi scârbele şi 
vino întru adunarea călugărilor cu multă bărbăţie. Şi când începi a fugi din lume şi a te depărta 
de cele lumeşti, îmbărbătează-te cu răbdarea, ca nu cumva să te tragă inima spre dragostea 
rudeniilor tale, întărindu-te numai întru aceasta: că dai cele muritoare şi iei cele nemuritoare. 
Când iar părăseşti avuţiile ce le ai, să fii întărit, fiind mai înainte încredinţat că acestea toate le 
vei găsi la Dumnezeu cu mult spor şi dobândă. Când iar te desparţi de prietenii tăi, de la cei cu 
care ai fost obişnuit a fi cu ei, nu te întrista nicidecum, împreunându-te tu cu Hristos, Care S-a 
răstignit pentru tine, dintru care ce altceva mai iubit putem să socotim? Şi după ce vei birui cu 
darul lui Dumnezeu, cu aceasta luptă întâi pe vrăjmaşul tău diavol. Nu te lepăda însuţi ca un vas 
necinstit, că cu depărtarea lucrurilor pământeşti te-ai cinstit însuţi pe tine a fi cu Hristos, adică 
cu una ca acesta, care te-ai lepădat, şi te-ai depărtat din lucrurile cel pământeşti, te-ai cinstit 
foarte a fi lângă Hristos. Nu te lepăda dar singur ca un necinstit, ci cu multă grijă fă-te a pute, 
ca să afli un bărbat povăţuitor bun şi nerătăcitor întru a ta vieţuire, ca să ştie foarte bine a 
povăţui pe cei ce merg către Dumnezeu, şi să fie plin de bunătăţi, şi să aibă mărturie cum că 
iubeşte pe Dumnezeu dintru ale lui fapte, să cunoască bine Sfintele Scripturi, să fie tihnit, să fie 
neiubitor de argint, să nu aibă a face cu nimeni nimic, să fie lin şi iubitor de Dumnezeu, să 
iubească pe săraci şi să nu fie iute, să nu fie ţiitor de mânie, şi să fie mare şi înalt întru bunătăţi, 
să îndrepteze pe cei ce vin către el, şi să nu fie iubitor de slavă deşartă, să nu fie mândru, să nu 
fie poftitor de mângâieri şi să fie tare, şi să nu aibă alt nimic mai bun decât pe Dumnezeu. Şi de 
vei afla pe unul ca acesta, dă-te pe tine lui şi opreşte-ţi toate voile tale, şi le leapădă afară, ca să 
te faci ca un vas curat, păzind întru a ta laudă şi slavă bunătăţile cele date ţie. Părăseşte-ţi, dar, 
toate voile tale şi toate patimile tale cele dintâi, că de vei lăsa la tine vreuna din patimile care ai 
avut, ci apoi patima aceea ca nişte oţet puţin oţetind toate câte se pun în tine şi aşa te vei face 
ca un vas rău., şi vei fi lepădat ca un vas rău şi necinstit. Aceasta este a doua oştire asupra 
diavolului, luptătorul mântuirii noastre: a birui neştine voile sale, şi să le dea toate acelui 
învăţător bun să le chivernisească. Că ale dascălilor celor buni bune sunt învăţăturile şi fără 
împotrivire. Şi ale celor răi, rele sunt. Căci când vicleanul diavol n-a putut să ne plece ca să 
răbdăm în tulburare şi în gâlcevile lumii şi în pierderi, atunci se munceşte şi se nevoieşte să ne 
plece a nu ne da pe noi înşine la bărbatul care ne arată în faţa noastră toate greşelile şi răutăţile 
noastre şi le îndreptează, ci ne îndeamnă şi ne înduplecă ca să ne dăm pe noi înşine la vreunul 
care este dat spre mândrie şi mărire deşartă şi care adeverează patimile lui şi răutăţile. Şi 
aceasta o face diavolul ca să ne facă prin multe păcate să ieşim din aşezământul nostru, şi să ne 
aşeze cu legăturile lui în lăuntrul păcatului. Şi aceasta o pătimeşte fiecare de se va duce să se 
supună la om neînvăţat. Iar tu, de te vei da pe sineţi la om ce are multe fapte bune, poţi să te 
dai moştean bunătăţilor ce are el, ca să moşteneşti harurile lui şi să fii fericit aproape de 
Dumnezeu şi de oameni. Iar de-ţi va fi milă de trupul tău şi vei căuta dascăl care să ierte lesne, 



sau, bine să zicem, ca să cadă dimpreună cu tine în viaţă pătimitoare şi odihnită, şi trebuindu-ţi 
povăţuitor orb ca să te ducă la prăpastie, că de va povăţui orbul pe orb, precum zice Hristos, 
cad amândoi în groapă. Că este destul ucenicului a fi ca dascălul lui, şi acesta este glasul şi 
cuvântul lui Dumnezeu şi nu greşeşte. Se cade să vieţuieşti după lege şi orânduiala 
mucenicească, şi de nu vei face aşa, nu te vei încununa, precum zice Apostolul: «De se va face 
cineva mucenic, nu se va încununa de nu va mărturisi după lege». De vei afla [cu darul lui 
Dumnezeu, şi fără de greşeală vei găsi, de vei căuta] învăţător care să aibă fapte bune, păzeşte 
întru tine ca să nu faci nimic fără de sfatul aceluia. Că orice vei face fără de sfatul şi socoteala 
aceluia este ca şi cel ce face hoţie şi furtişag Bisericii, şi te va lua spre moarte, iar nu spre 
folosinţă, măcar de ţi-ar şi părea ţie că este bine. Că de vreme ce este lucru bun aceea ce faci, 
pentru ce nu se face de faţă, ci pe ascuns? Întreabă pe cugetul tău care meşteşugeşte ca să te 
fure cu oarecare lucruri care ţi s-ar părea de treabă şi bune, şi care gătesc asupra ta rele, oare 
cum te îndeamnă ca să nu asculţi poruncile cele bune? Nu voi tu să îndreptezi descântecele 
şerpilor, neştiind a descânta, ca să nu porneşti şerpii asupra ta şi să te împleticească, şi 
neputând sta pe urmă împotriva lor vei fi mâncat de dânşii. Nu te nădăjdui în neamul tău, nici 
să nu cauţi cinste, că omul trupesc nu primeşte cele duhovniceşti. Nu cerca a te abate din orice 
din calea adevărului, vrând să faci cele rele, cele ce sunt la tine obişnuite, şi cu a ta neputinţă să 
amăgeşti pe cei ce se nevoiesc spre bine şi să grămădeşti asupra ta sarcina de păcate. Ci să nu 
pofteşti a te culca pe aşternuturi moi, sau să poţi haine lucii sau frumoase, sau să te încalţi cu 
bune încălţăminte, sau cu orice alt port sau cu alt fel de bucate să te schimbi, fără numai drept 
să-ţi petreci viaţa, precum ai început dintâi. Şi să nu pofteşti a te cinsti mai înainte, nici întru 
stare, nici întru şedere, sau la vreun lucru mai cu odihnă sau mai curat, că acestea toate nu 
numai că le ai, ci încă le vei cere; nu vor avea sfârşit bun. Că de nu le vei opri pe unele ca 
acestea întru a ta inimă, cunoscând cât de curând meşteşugul şi amăgirea diavolului, că va să-ţi 
facă cădere întru creştineasca ta petrecere. Ci luând întru tine, adică în gândul tău, şi socotind 
că eşti mai păcătos şi mai necinstit decât toţi oamenii, deosebit de acestea că eşti şi străin şi 
păcătos, şi că eşti lipsit mult de cel ce s-a înstrăinat mai înainte de tine, că apoi nu te vei păgubi. 
Nevoieşte-te a fi mai micul tuturor şi tuturor slugă, că unele ca acestea îţi vor aduce cinste şi 
slavă adevărată, şi dintr-acelea vei secera cinste. Sileşte-te a avea urechi deschise ca să asculţi şi 
mâini gata ca să faci ceea ce auzi. Să ai gură tăcută şi inimă care să fie pururea deşteaptă. Fii 
zăbavnic a grăi cuvinte zadarnice şi urâte, şi fii înţelept şi meşteşugit spre ascultarea citaniilor 
Sfintei Scripturi, care sunt spre mântuirea ta. Şi să socoteşti ca nişte bucate amare când vei 
asculta povestirile lumeşti; apoi să socoteşti ca nişte faguri de miere învăţăturile Sfinţilor Părinţi. 
Nevoieşte-te şi urmează a râvni celor sihaştri şi sfinţi, şi să nu voieşti a le iscodi, ci a le învăţa 
toate. Sileşte-te a te adăuga la cele mai mari bunătăţi, şi nici spre cele mici să nu te leneveşti. Nu 
fii nebăgător de seamă de orice greşeală care s-ar întâmpla să faci, măcar de ar fi cea mai mică 
decât toate, ci te nevoieşte mai multe spre pocăinţă, ca să faci vreo îndreptare pentru aceasta. 
De vor greşi alţii mult şi greu, de vor rămânea nepocăiţi, iar tu te pocăieşte îndată şi te 
nevoieşte şi te îndreptează. Nu te face judecător şi luător de seamă de păcate străine, că aceştia 
ce le fac au drept judecător pe Dumnezeu ca să-i judece, şi va da fiecăruia răsplătire după 
faptele lui. Tu poartă sarcina ta, şi cât vei putea uşureaz-o. Că cel ce-şi îngreunează sarcina, iar 
el va să o poarte, pocaiania este mântuire. Iar a nu băga neştine pocaiania în seamă, acesta este 
lucru de moarte. Păzeşte-te şi te depărtează însuţi pe tine, ca să nu ai împreunare cu oameni 
netrebnici, şi mai de multe ori descoperă-te şi te arată pe tine lui Dumnezeu, cât vei putea. 
Părăseşte-te de fieştece ieşire, adică a ieşi din chilie, de voieşti ca să te depărtezi de tulburările 
inimii tale. Ai ieşit din chilia ta, ai părăsit înfrânarea poftelor. Ai venit în lume, te-ai întâmpinat 
cu vreo muiere curvă, care cu cuvintele ei cele îndemnătoare către răutăţi amăgindu-ţi auzul şi 
înşelându-ţi vederea, cu cele dulci ale ei bucate te trage spre dânsa ca cu undiţa; şi apoi căzând 
peste mădularele tale şi îmbrăţişându-te îţi va muia tăria care o ai în a-ţi ţine poftele, şi aşa, 
puţin, puţin, şi încet, încet, trăgându-te din faptele cele bune ale harului, te strică şi te 



prăpădeşte întru dânsa. Şi de vei putea scăpa din mrejile ei cu ajutorul lui Dumnezeu, iată că 
te-ai întors în chilia ta, iar tocmai cum ai ieşit nu te-ai întors tot acelaşi, ci te-ai întors ca un 
slăbănog şi bolnav, şi nu-ţi mai place nici un lucru din cele bune, şi multă vreme nu vei putea 
veni la starea ta cea dintâi, că pofta vieţuirii călugăreşti şi a celei lumeşti îţi dă înghesuială de 
gânduri, şi cu multă osteneală abia vei putea să faci a birui sufletul tău. De ţi se va întâmpla, 
dar, pentru orice multă trebuinţă, ca să ieşi afară din chilia ta să mergi undeva, îmbrăcându-te 
ca cu o za de fier cu frica lui Dumnezeu şi luând în mână ca o suliţă dragostea lui Hristos şi 
biruind cu fieştece înfrânare cele dintâi lovituri ale desfătărilor, îndată după ce vei isprăvi 
trebuincioasa ta slujbă fugi de acolo şi te întoarce înapoi. Nu întârzia afară de chilia ta, ci 
deschide aripa iute şi întoarce-te ca un porumb fără de răutate la chivotul din-napoi, purtând în 
gură milele lui Hristos. Întru acest chip supunând gândurile sufletului vei isprăvi ca să nu mai 
mergi într-alt loc să afli odihnă, să te mântuieşti. Când eşti tânăr (sau în vremea sihăstriei, sau 
în vârsta trupului), nevoieşte-te a te depărta de împreunarea şi prieteşugul celor de o vârstă cu 
tine, şi te depărtează de la ei ca de văpaia focului. Că diavolul arzând pe mulţi dintru aceşti 
tineri îi dă în focul cel veşnic, surpându-i spre păcatul cel sodomicesc, adică cu orice dragoste 
duhovnicească. Că şi pe cei ce s-au păzit în mijlocul luciului de fiece vânt şi orice altă furtună, 
dacă au ajuns în mijlocul limanului, acolo i-a cufundat diavolul, unde nu aveau nici o grijă, cu 
toată corabia şi cu toţi oamenii. Să nu şezi pe lângă cel tânăr care este de potriva vârstei tale, ci 
departe şezi de dânsul. Când dormiţi să nu se apropie hainele tale de ale lui. Încă mai vârtos să 
fie între voi vreunul bătrân când vorbeşte cu tine tânărul; sau în preajma feţei tale, răspunde-i 
căutând în jos, ca nu cumva cu căutătura ce vei căuta către a lui faţă, luând cumva vreo semeţie 
de poftă dinspre cel de rele diavol, să răsară cumva vreun … de stricăciune şi de pierzare. În casa 
sau în locul în care nu este altul ca să vadă lucrurile voastre, să nu te afli acolo cu tânăr, nici ca 
să citiţi cuvinte sfinte ale Sfintelor Scripturi, nici pentru oricare alt lucru trebuincios, de orice 
trebuinţă s-ar întâmpla, că nu este nici un lucru mai trebuincios decât sufletul, pentru care şi 
Hristos a murit. Nu crede gândul cel rău şi viclean, când îţi va zice că nu te sminteşte nici o 
patimă trupească, încredinţându-te că aceasta este ţie sminteală pentru gândul tău, care îţi zice 
ţie aceste lucruri cu dovedire şi cu multă cercare, pentru cei ce au căzut dintru acestea, ca să iei 
pildă de la ei. Crede cuvintele mele care le grăiesc din inimă iubitoare de fraţi, de vreme ce te 
iubesc. Sileşte-te a asculta bătrânilor acelora care nu se amestecă cu fiecare, care ceartă pe cei 
tineri cu cuvinte de pilde folositoare şi cu sufletul spre faptele cele bune, iar nu ne strică la faţă 
nicidecum. Păzeşte-ţi inima cu fiece pază, să nu o fure diavolul, că precum aurul îl pândesc hoţii 
ziua şi noaptea să-l fure, aşa şi tu când nu nădăjduieşti, nici nu ştii, că asemenea şi inima omului 
o fură diavolul, de nu se va păzi cu fiece pază bună. Vezi să nu te amăgească vrăjmaşul să te 
aducă la păcatul strămoşului Adam. Adică lăcomia te va scoate din raiul desfătării degrab. Că cel 
ce cu furtişagul şi cu amăgirea mâncării a tras pe Adam din viaţă la moarte şi s-a nădăjduit să 
împiedice şi pe Hristos, nu se va ruşina a-ţi turna şi ţie întâia pricină a răutăţilor, lăcomia, 
cunoscând-o că este vrednică otravă ca să te omoare cu dânsa, cu pizma lăcomiei, adică a multei 
mâncări. Nu-şi arată puterea cu mulţimea bucatelor, ci cu pofta şi cu puţina mâncare. De se va 
întâmpla, dar, să te supună vreo puţină gustare şi va putea să te supună sub patima multei 
mâncări, atunci fără de osteneală te va da morţii, că precum firea apei, care este împărţită 
pâraie, toate locurile prin care curg pâraiele, pe unde curge apa le face de înverzesc, aşa şi 
patima multei mâncări: de se va întâmpla să odrăslească în inima ta, adăpând toate simţirile tale 
şi sădind întru tine materie de pădure a răutăţii, va face sufletul tău o sălăşluire a fiarelor 
sălbatice, adică îl va face ca să locuiască într-însul toate patimile rele. Că eu am văzut pe mulţi 
care au fost biruiţi de alte patimi şi iar s-au făcut sănătoşi, dar vreunul care mânca într-ascuns 
sau mânca mult n-am văzut niciodată. Ci unii ca aceştia ori s-au despărţit de viaţa călugărească, 
care sunt păstori, şi au intrat în lume şi s-au stricat, ori se ispitesc să se ascundă între cei 
postitori, şi dimpreună cu diavolul surpă pe ceilalţi cu pofta patimilor lor. Că aceşti mult 
mâncători şi mâncătorii într-ascuns sunt mincinoşi, fac multe jurăminte, oarecum că n-ar fi ei de 



acel fel – călcători de jurământ. Sunt şi potrivnici, adică stau împotrivă, sunt pricinuitori şi 
strigă cu glasuri mari, se leapădă că n-au mâncat, sunt robiţi, voiesc a mânca proaspăt şi frumos, 
niciodată ei nu mulţumesc, ci totdeauna plâng, ispitesc cine a mâncat şi cine n-a mâncat, 
niciodată nu se bucură, ci sunt tot trişti, şi caută rău, cu voia lor sunt potrivnici lucrului faptei 
bune, pentru că vrând să acopere patima lăcomiei lor, a multei mâncări, cad întru mulţimea 
relelor, care cu chipul se arată a fi dimpreună cu cei curaţi iar cu lucru se află cu cei osândiţi. 
Această lăcomie a pântecelui a dat pe Adam morţii şi a adus sfârşitul lui Adam pentru bucuria 
pântecelui lui. Pentru lăcomie s-a înşelat Noe şi bând vinul s-a îmbătat şi s-a dezgolit, şi fiul său 
Ham care văzându-l gol pentru beţie şi care râdea de dânsul a luat blestem. Din lăcomia 
pântecelui Isav feciorul lui Isaac a pierdut toate cele de cinste ale lui, şi mergând s-a însurat cu 
cananeii. Pentru lăcomie dreptul Lot a căzut cu fetele sale, îmbătându-se şi neştiind ce face şi s-a 
făcut însuşi şi ţinere şi socru fetelor sale; părintele s-a făcut bărbat şi moşul părinte, şi îndoit a 
necinstit hotarele legii. Lăcomia aceasta a făcut pe jidovi de s-au închinat idolilor în pustie şi i-a 
făcut de au căzut oasele lor acolo în pustie. Aceasta şi pe oarecare din prooroci pe care îl 
trimesese Dumnezeu ca să mustre pe oarecare împărat făcător de rele, l-a făcut de l-a mâncat 
fiara, că îi poruncise să nu mănânce, nici să bea mergând întru acea cale, iar el a mâncat şi aşa 
ieşind din locul în care mâncase întâlnindu-l un leu l-a şi despicat, şi pe cel ce nu l-a putut 
munci împăratul Ieroboam cu  toată puterea lui, acesta acum fiind biruit de amăgirea 
pântecelui a luat rea şi nemilostivă moarte. Iar Daniil proorocul, omul doririlor, ori omul care 
poftea cele bune, pentru că a biruit pântecele a stăpânit împărăţia haldeilor, stricând idolii ei şi 
omorând pe balaur, pe şarpele acela care îl aveau ei în loc de Dumnezeu, şi leii cei sălbatici i-a 
îmblânzit, şi a grăit de întruparea Fiului lui Dumnezeu şi s-a făcut şi tălmaci ascunselor taine. 
Arătându-se sfinţii trei coconi defăimători desfătării trupeşti au defăimat iuţimea cea 
împărătească a lui Nabucodonosor şi au îndrăznit de a intra fără nici o frică în cuptorul acela 
straşnic, pe care Nabucodonosor l-a aprins cât a putut, şi icoana cea de aur care o făceau ei 
Dumnezeu şi pe acel chip l-au arătat ei zadarnic care se lucra atâta vreme de satana, spre 
sudalma măririi lui Dumnezeu, şi luând-o ca nişte jocuri au adus-o lui Dumnezeu şi au făcut şi 
pe împăratul acela urât şi vrăşmaş şi pe toată oastea lui care se pornea împotriva lui Dumnezeu 
să laude pe Dumnezeu cu toată zidirea. 

Şi ca să grăiesc toate în scurtă voroavă, de-ţi vei birui pântecele vei locui raiul. Iar de nu-l 
vei birui te vei face stricăciune morţii. Fă-te să fii comoară faptelor bune şi să ai cheie la 
comoara aceasta limba duhovnicescului tău părinte: aceea să deschidă gura ta şi să-ţi zică să 
mănânci şi aceea să ţi-o închidă. Nu primi sfetnic pe şarpele care va să te fure cu cheia cea 
tâlhărească a sfatului lui până te va face să mănânci. Afară din cuvântul duhovnicului tău 
fereşte-te de păcatul mâncării într-ascuns că de te va putea birui diavolul cu cel mic te dă jos cu 
lupta şi te ţine în legături. Nu pune urechile tale ca să auzi pe vreunul care bârfeşte şi grăieşte 
multe vorbe, care zăticnesc a se tocmi cu socoteala sihăstriei tale, fă-te să fi ascultător bunelor 
învăţături şi cu cugetarea acestor învăţături păzeşte inima ta. Păzeşte-ţi urechile de născocirile 
lumeşti, ca să nu-ţi spurci inima ta. Cu zdrobirea inimii nu te osteni a auzi cele ce vorbesc alţii, 
vrând capul tău în mijlocul celor ce grăiesc întru sineşi, ca să nu te batjocoreşti şi pe aceia îi vei 
face să fie grăitori de rău. Nu fi iscoditor cercând fieştece lucru, nici să te bagi a vedea câte fac, 
ca să nu prinzi întru sineţi rane de patimi rele. Cât se cade vezi, cât se cade auzi, cât trebuieşte 
grăieşte, şi cât trebuie atât răspunde. La cel mai mare al tău nu obrăznici a şedea mai sus decât 
el, iar de te vor ruga, nu şedea tocmai cu el ci căutând şi de o parte şi de alta nevoieşte-te ca să 
afli un loc ca să şezi mai jos pentru ca să te mărească Dumnezeu prin smerenia ta. Când te vor 
întreba răspunde cu glas blând şi smerit, şi iar: când nu te întreabă nimic, taci. Când întreabă pe 
altul tu strânge gura ta, să nu se întâmple ca şi din neruşinarea ta îndemnându-se limba ta să 
scape şi să lovească pe vreunul din sihaştri şi să te aducă în legăturile păcatelor. Iar când şezi nu 
pune picioarele unul peste altul, că aceasta este neluarea aminte şi mândria sufletească. Când 
grăieşti cu mai micul tău şi când te întreabă, nu face cu lenevire răspunsul tău către dânsul, 



defăimând pe fratele – care se face spre ocara lui Dumnezeu şi necinstea – că cel ce defaimă pe 
săracul întărâtă pe Dumnezeu care l-a făcut pe el precum grăieşte Solomon la Pilde. Să se pună 
înainte cuvântul mângâierii, înaintea celorlalte cuvinte ale tale pentru ca să întărească dragostea 
ce ai către fratele tău care este de o credinţă cu tine; pune şi cuvânt să fie de mijloc şi din destul 
întru sfatul care-l faci tu, fiind cu faţa veselă, ca să dai bucurie celui ce grăieşte cu tine, întru 
fieştece faptă săvârşită a fratelui tău. Că faptele cele bune ale lui sunt ale tale, precum şi ale tale 
sunt ale lui. Când se vor adunări fraţilor leapădă-te de şederea mai sus; pofteşte ca să şezi la 
locul cel mai de jos, ca să se zică ţie «Prietene vino mai sus». La masă când şezi să nu fie mâna 
ta cea stângă în voia ei ca să apuce din masă mai înainte decât cea dreaptă, sau să iei cu 
amândouă mâinile; mai vârtos să fie nemişcându-se cea stângă sau să slujească cea dreaptă. De 
va fi trebuinţă, la fieştece vreme a rugăciunii tale să grăieşti cu gura ta; şi când vei merge la 
rugăciune să nu ieşi de acolo până nu se va isprăvi, socotind pagubă mare de vei lipsi de acolo; 
când nu ieşi lesne de la masă când mănânci până nu te saturi bine şi nu te scoli de acolo până 
nu vei avea mare silă; cu cât mai vârtos se cade a fi îngăduitor întru masa duhovnicească şi să 
întăreşti sufletul tău cu puterea rugăciunii? Căci câtă osebire are cerul de pământ şi cele cereşti 
de cele pământeşti, atâta deosebire are şi sufletul de trup: sufletul este asemenea cu cerul, iar 
trupul este din pământ, întru care locuiesc oamenii cei muritori şi dobitoacele. Socoteşte dar 
trebuinţele trupului şi fă ca să poţi săvârşi şi rugăciunile tale, şi fi gata şi deştept ca să nu fi 
supus gândului celui ce te goneşte de la rânduiala rugăciunii, că draci au obicei ca acesta în 
vremea rugăciunii să ne îndemne a ne depărta, adică cu vreo pricină cuvioasă, că cu acea 
cuvioasă părută pricină să ne tragă de la acea mântuitoarea rugăciune. Să nu cumva să zici: vai 
de mine capul mă doare, sau pântecele, punând pricină la mijloc şi mărturii ce nu se văd, 
neavând nici o durere, ci numai ca să te odihneşti, ca să părăseşti privegherea şi rugăciunea. Să 
nu faci aceasta, adică a lipsi de la sfânta rugă, ci încă şi mai vârtos să ai ascunse rugi întru a ta 
chilie până vei merge la ruga cea de obşte. Că pe care vede Dumnezeu că le faci întru ascuns dă 
plată întru aievea. Să ai ca o bună neguţătorie petrecerea şi vieţuirea curată, ca să câştigi 
comoară ascunsă în vremea primejdiei. Întru slujbele tale cele dintru toate zilele cu osteneala 
trupului tău să ai vorbă mângâietoare, întru dragostea celor ce sunt supuşi ţie, ca să fie slujba ta 
bine primită şi cu sare îndulcită. Nu lăsa să facă altul lucrul care se cade să-l faci tu, să nu 
cumva să se mute plata de la tine şi să se dea altuia şi să se slăvească altul întru a ta avuţie şi 
întru a ta cădere. Fă lucrurile slujbei tale cu toată nevoinţa, ca şi când ai sluji lui Hristos, că 
blestemat este – zice Dumnezeu dimpreună cu Ieremia Proorocul – oricare care face lucrurile 
Domnului cu lenevire. Mare este lucrul slujbei şi se face pricină a moşteni neştine Împărăţia 
Cerurilor, că slujba este ca o mreajă tuturor bunătăţilor şi are slujba întru dânsa toate 
bunătăţile, şi mai înainte de toate are de trebuinţă smerenia care aduce cu sine mulţimea 
tuturor bunătăţilor. Apoi slujba are cu dânsa cuvântul Evangheliei care zice: «Flămânzit-am şi 
m-aţi hrănit, setos am fost şi m-aţi adăpat, străin, bolnav şi în temniţă şi mi-aţi slujit», şi mai 
vârtos când lucru ce este cu datorie se face smerenie, fără mândrie şi fără mânie şi cârtire. 
Râvneşte celor ce petrec viaţa lor bine şi faptele lor le scrie în inima ta. Roagă-te să te faci din 
adunarea celor puţini, că binele este puţin; drept aceea puţini sunt şi aceea ce vor veni întru 
Împărăţia Cerurilor. Să nu socoteşti că câţi sunt în chilii, buni şi răi, toţi se mântuiesc. Că mulţi 
se apropie întru buna petrecere a călugărilor, dar puţini sunt cei care primesc a purta jugul 
acestei vieţi. Că Împărăţia Cerurilor este a celor ce se luptă şi se trudesc şi cei care sunt buni 
luptători o răpesc, precum zice cuvântul Evangheliei, adică supunerea trupului pe care o poartă 
cu nevoinţă cei ce sunt ucenici ai lui Hristos, când se leapădă de toate voile lor şi de odihna 
trupului, cu paza tuturor poruncilor lui Hristos. 

De vrei ca să dobândeşti Împărăţia lui Dumnezeu, nevoieşte-te să te faci bun luptător. 
Supune grumazul tău sub jugul lui Hristos, strânge răstelele pe lângă jugul tău şi să frece acel 
jug cerbicia ta; supuneţi grumajii cu osteneala faptelor bune în posturi şi în privegheri şi în 
rugăciuni, în lacrimi, în lucrul mâinilor şi întru răbdarea de fieştece scârbă ce îţi vine *** , şi 



dinspre  diavolul şi dinspre oameni. Să nu te supună vreun cuget al mândriei, smerindu-te din  
bunătăţi, şi osteneli, şi să nu cumva să se întâmple la sfârşitul vieţii tale, că rămânând) lipsit de 
bunătăţi, te vei afla de Împărăţia Cerului lipsit. Să nu te facă acel gând să te mândreşti întru 
dregătoria ce ai. Ci mai vârtos că te smerească. Că procopseala sufletului este smerenia. Iar lipsa 
acestuia şi necinstea se naşte din mândrie şi înălţare. Cu cât ţi se va întâmpla a te apropia de 
cele mai mari dregătorii ale preoţiei, cu atâta să te smereşti însuţi păzindu-te cu pilda feciorilor 
lui Aaron. Cunoştinţa Dumnezeieştii credinţe este cunoştinţa smereniei şi a blândeţii. Smerenia 
este râvna lui Hristos, iar mândria şi înălţarea şi obrăznicia sunt râvna diavolului. Sileşte a râvni 
lui Hristos iar nu lui antihrist. Râvneşte lui Dumnezeu iar nu celuia ce este împotriva lui 
Dumnezeu. Râvneşte Stăpânului iar nu nesupusului, milostivului Dumnezeu iar nu 
nemilostivului diavol, iubitorului de oameni Dumnezeu iar urâtorului de Dumnezeu satana. Fi 
următor celor rânduiţi întru Împărăţia Cerurilor, iar nu celor rânduiţi la întuneric. Să nu te 
îndemni a grăi de rău vreodată întru adunarea fraţilor, ca să nu pui sarcini străine ale păcatelor 
în grumajii tăi. Cercetând lucrarea de bine cea din toate zilele potriveşte-o cu a zilei celei dintâi 
şi te nevoieşte pururea a te adăuga spre cele mai bune. Sileşte-te a spori spre bunătăţi ca să te 
apropii de îngeri iar nu de draci. Şezi în chilia ta şi la metania ta nu în câteva zile, sau luni sau 
ani, ci pururea slăvind pe Stăpânul tău Dumnezeu ziua şi noaptea, urmând heruvimilor care 
pururea slăvesc pe Dumnezeu. De va fi să începi întru acest chip şi vei săvârşi întru acest chip 
umblând pe calea cea strâmtă şi plină de scârbe, întru acea puţină vieţuire a sihăstriei tale vei 
intra cu Darul lui Dumnezeu în rai, luminarea făcliei sufletului tău, şi te vei bucura pururea cu 
Hristos. Amin. 

 
A aceluiaşi cazanie a treia 
(Sermo 13) 
 
Omul s-a făcut după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu. Iar păcatul a stricat frumuseţea 

chipului, trăgând pe suflet spre poftele cele rele. Iar Dumnezeu care a făcut pe om Acesta este 
viaţa cea adevărată. Acesta, dar, care a pierdut asemănarea lui Dumnezeu, acesta a pierdut şi 
dragostea vieţii celei adevărate, şi cel ce este depărtat de Dumnezeu neputinţei este a merge în 
viaţa cea fericită. Să ne întoarcem dar la darul acela care şi mai înainte îl aveam, dintru care 
ne-am înstrăinat din pricina păcatului, şi să ne împodobim pe noi înşine iarăşi, şi să ne facem 
după chipul lui Dumnezeu şi să ne asemănăm celui ce ne-a zidit cu nepătimire. Că cel ce va 
urma şi va aduce întru asemănare în el însuşi cât îi va fi cu putinţă nepătimirea Dumnezeieştii 
firi, unul ca acesta a luat iarăşi întru al său suflet închipuirea lui Dumnezeu. Şi cel care se va 
asemăna lui Dumnezeu cu mijlocirea care am zis, fără nici o pricină, unul ca acesta a dobândit 
asemănarea Dumnezeieştii vieţi, rămânând pururea în veşnica fericire. Dacă este dar că cu 
nepătimire se câştigă iarăşi închipuirea lui Dumnezeu şi asemănarea către Dumnezeu ne dă 
nouă viaţa veşnică, să părăsim dar toate celelalte şi să ne dăm întru această nevoinţă ca să nu 
lăsăm a se supune sufletul nostru niciodată de vreo patimă ci să facem gândul nostru ca să 
rămână pururea întărit şi nemişcat întru ispitele cele ce ne vin dinspre patimi, ca să ne facem 
moştenitori şi părtaşi fericirii Dumnezeieşti. Şi întru această nevoinţă şi dorire ajută pururea 
fecioria celor ce urmează şi săvârşesc acest dar al fecioriei cu bună socotinţă. Că darul acesta al 
fecioriei nu se săvârşeşte numai cu una ca aceasta, adică a nu se însura neştine, ci în toată 
vieţuirea şi firea omului trebuinţă este a se ferici cu orice desăvârşire a lui, arătând curăţenia 
fecioriei. Că cu putinţă este a curvi neştine şi a preacurvi cu vederea şi a se spurca cu auzul şi a 
primi în inima sa necurăţie şi a cădea din hotărârea întregii înţelepciuni cu nemăsurarea 
mâncării şi a băuturii; că cine se păzeşte pe sine cu înfrânarea întru acestea toate, supunându-se 
îndreptării fecioriei, are într-însul fecioria desăvârşită. De poftim, dar să împodobim şi să 
înfrumuseţăm închipuirea sufletului nostru cu nepătimire după asemănarea lui Dumnezeu 
pentru ca să fie nouă pururea viaţă veşnică. Drept aceasta să ne luăm aminte ca nu cumva 



făcând un lucru nedestoinic dintru cele ce ne-am făgăduit a face, să venim cumva sub osânda 
diavolului. Că şi Anania acela putea să nu se făgăduiască din început ca să dea danie lui 
Dumnezeu holda aceea, şi de vreme ce uitându-se către slavă ca să se slăvească de ei. Moşia 
aceea adică au dat-o lui Dumnezeu ca să fie dată lui de la oameni pentru darul ce-au făcut căci 
au oprit preţul moşiei. O, urgie Dumnezeiască ca ceasta pornită asupra sa! De care urgie era 
cuprins Petru Apostolul şi cu atâta căci nici uşa pocăinţei nu a aflat. 

Mai înainte dar de a se făgădui cineva să intre şi să se apropie de cinstita viaţă a 
călugăriei are fiecare slobozenie, care va vrea după ceea ce este după lege iertat şi slobod, ca să 
vină întru rănduiala vieţii lumeşti ca să se însoare. Iar după ce se v-a prinde mai înainte cutare 
făgăduinţă şi cu mărturisanie, trebuie să se păzească însuşi pe el şi a fi către Dumnezeu cu 
Sfânta Danie, ca nu cumva să cadă în vreo greşeală a furării de cele Sfinte, spurcând şi 
pângărind trupul acesta pe care l-a dat cu Dumnezeu cu făgăduinţă, slujind iar în urmă 
necuratei vieţi, şi aceasta o zic necăutând numai către una din patimi. Precum unii socotesc din 
ce păzesc, şi lucrează lucrurile fecioriei numai întru paza trupului, şi nicidecum să nu se spurce 
nici de una din patimile lumii. Cele ce va vrea să se păzescă pe sine (să vină după mine) către 
Dumnezeu cu fieştece mijlocire depărtat de fieştece poftă de patimi: mânie, pizmă, ţinere de 
mânie, minciună, mândrie, glumă, vorbă deşartă, lenevirea rugilor, pofta cele ce este spre cele 
necuvioase, lenevire la Dumnezeieştile porunci, podoaba hainelor, podoaba şi netezirea feţei, 
graiurile şi vorbele ce se fac fără de cuviinţă – toate acesta sunt la cel ce s-a dat însuţi pe sine 
danie lui Dumnezeu, cu atâtea lucrări de pază vrednice dimpreună cu fecioria. Căci foarte cu 
putinţă este tocmai primejdia a cădea neştine întru unul dintru aceste păcate, şi să cadă la acel 
oprit păcat al curviei, că toate câte se fac cu vreo patimă, strică cu orice mijlocire curăţenia 
sufletului, şi se fac oprire a nu merge neştine întru Dumnezeiasca vieţuire. Întru acestea toate 
dar se cade cel ce s-a lepădat dintru a voastră viaţă lumească, ca să se păzească a nu spurca 
vasul lui Dumnezeu, adică însuşi pe sine, cu lucrarea cea pătimitoare, mai vârtos se cade a socoti 
aceste lucruri, că cel ce a ales adică, şi a luat întru sine viaţa cea îngerească, şi covârşind 
măsurile firii omeneşti, a mutat însuşi pe sine către vieţuirea cea îngerească, şi s-a făcut  înger, 
că deosebit şi fecioresc lucru este acesta, numai firii celei îngereşti a fi neştine depărtat, şi mai 
presus de împreunarea nunţii, şi a nu se mişca şi a se cerca a căuta nici la vreo altă frumuseţe, 
ci numai în faţa lui Dumnezeu să se uite, şi pe dânsa să vadă pururea. Acela dar care s-a mutat, 
şi s-a rânduit întru vrednicie îngerească, de va fi ca să se spurce din cele omeneşti patimi, se 
aseamănă cu pielea râsului, care nici de tot este albă, nici de tot neagră, ci este pătată, cu 
împreunarea celor negri şi albi peri, şi nici întru cele negre, nici întru cele albe se socoteşte. 
Aceasta dar, să fie ca o sfătuire de obşte, pentru toţi cei ce au poftit, şi s-au apucat de cea 
curată, şi înfrânată vieţuire a călugărilor, ca să fie întru rânduiala fecioriei. Iar de vreme ce de 
trebuinţă este a spune cuviinţa de a măruntul, şi deosebi pentru fieştecare trebuinţă, trebuie să 
lăsăm şi pentru acestea vreo pomenire întru puţine cuvinte. Cei ce s-au despărţit de viaţa 
lumească, şi se pedepsesc însuşi pe ei întru cea dumnezeiască viaţă, adică călugărească, numai 
însuşi lor, şi singuri cu această călugărească vieţuire, se cade să fie mărturisit, şi dovedit, ca să 
fie afară de fieştece bănuială, şi ipopsie vicleană. Precum legea cea duhovnicească, nu va să fie 
mai puţini decât 12 cei ce vor mânca Paştile cele duhovniceşti şi tăinuitoare. Întru acest chip se 
cade şi aici a se adăuga mai vârtos cea duhovnicească vieţuire, şi adunarea sihaştrilor, decât că 
fie mai puţini de 12. Rânduiască-se vreunul mai mare, şi nastavnic acestei cinstite vieţuiri, ori 
care se va alege cu cercarea vieţuirii şi firii lui, şi cu alt fieştece petrecere bună, mai pe deasupra 
celorlalţi, să fie şi în vârstă deplin acel ce se va alege, că cu fieştece mijlocire este mai destoinic 
de buna cuviinţă a bătrâneţelor întru firea oamenilor. Şi acest nastavnic atâta putere să aibă 
încât toată adunarea fraţilor să-l asculte cu bună ascultare, de a lor bunăvoie, atât cât să nu aibă 
nici unul din fraţi putere a se împotrivi voii lui, întru cele ce îi va povăţui pe ei, ca să fie cinstiţi 
şi aleşi, şi orice va fi spre folosul vieţii lor. Şi precum zice Apostolul Pavel: «Să nu se 
împotrivească neştine stăpânirilor celor rânduite de Dumnezeu», împotrivindu-se rânduielii şi 



poruncii lui Dumnezeu, asemenea şi aici se cade să creadă toată frăţia că nu s-a dat această 
stăpânire nastavnicului în zadar, ci după voia lui Dumnezeu, pentru care se face procopseala cea 
plăcută lui Dumnezeu, fără nici o oprire de fraţi: egumenul adică învăţându-i pe ei de fieştece 
lucru ce este folositor de suflet şi trebuincios, şi ei să primească cu bună ascultare şi cu 
supunerea bunelor lui învăţături. Şi de vreme dar ce cu fieştece mijlocire se cade să fie toată 
adunarea fraţilor întru supunerea şi ascultarea nastavnicului, trebuie unul ca acesta să-l aleagă a 
fi nastavnicul acestei frăţii, încât vieţuirea lui să fie la toţi cei ce-l văd pe dânsul o pildă şi o 
asemănare de fieştece bunătate. Şi precum zice Apostolul Pavel «Se cade să fie egumenul 
deştept, întreg întru înţelepciune şi curat, împodobit cu toate harurile şi învăţător», întru acest 
chip mi se pare că va fi cu cuviinţă a cerceta noi viaţa acestui nastavnic; nu numai de va fi 
bătrân cu anii – că de multe ori se întâmplă celor cu barba alba şi cu zbârcituri de bătrâneţe la 
obraz a face ca cei tineri, după a lor fire – ci încă mai cu deadinsul se cade a se cerceta de va fi 
cu barba albă şi întru faptele lui, şi întru cele bune ale lui haruri, cu atâta încât orice se va zice 
sau se va face de la el să fie întru adunarea fraţilor spre îndreptare şi lege. Socotinţa hranei se 
cade să fie celor ce se află şi petrec întru această viaţă călugărească ceea ce ne învaţă Apostolul 
Pavel, ca să lucreze şi să slujească fiecare cu mâinile lui, să mănânce fiecare cu bună linişte 
pâinea sa. Se cade să se rânduiască purtarea de grijă a acestei slujbe la vreun bătrân care va 
rândui lucrurile mâinilor lor în trebuinţele cele ce cere buna rânduială, atâta cât învăţătura aceea 
care zice «cu sudoarea feţei tale să aduni hrana ta» să se covârşească şi să rămână întru ei 
rânduială bună şi nedefăimată, nefăcându-se lor nici o silă ca să se arate celorlalţi că acestea se 
fac pentru trebuinţa vieţii. Cea mai bună hotărâre şi îndreptarea a înfrânării poftelor aceasta să 
fie: să nu se uite nici la desfătarea trupească, nici la truda trupului (adică nici să fie de tot daţi 
în lăcomia mâncării, nici să se trudească de nemâncare, ci să fie depărtaţi şi de una şi de alta, 
adică de lăcomie şi de nemăsura mâncării) ca să nu se facă neputincios spre plinirea 
Dumnezeieştilor porunci. Că sminteala sufletului, şi dinspre o parte şi dinspre alta, întocmai se 
face, adică a fi trupul nesupus şi a se porni cu iuţime necuvioase porniri din multa sănătate a 
trupului, şi iar cât este sufletul slab şi nemişcat ca un mort, cuprinzându-se de durerile 
neputinţei. Că nu este slobod sufletul când se află într-o stare ca aceasta a trupului a se uita 
slobod în sus, ci cu adevăr se nevoieşte şi se pleacă spre purtarea de grijă a durerilor, şi se 
smereşte întru pătimirea de rău a trupului. Să fie dar şi primirea hranei măsurată, după 
trebuinţele ce se cuvine, şi vinul nici greţos să nu fie de se va bea pentru sănătate, nici să-l 
poftească neavând nici o nevoie. Asemenea şi celelalte toate să slujească trebuinţele cele cuvioase 
ale sihaştrilor, iar nu poftelor celor multe. Vremea rugăciunii să fie mai vârtos rânduită toată 
ziua, însă de vreme ce se cade a se odihni cu orice ceas, pentru lucrarea cea de-a pururea a 
cântărilor bisericeşti şi a metaniilor, se cade să urmeze celor tiposite vremi, care s-au rânduit de 
la Sfinţii Părinţi. Zice dar Marele David: «Că eu mă sculam în miezul nopţii ca să mă mărturisesc 
judecăţilor dreptăţii Tale». Căruia David se arată că i-ar fi urmat Sfinţii Apostoli, mulţumind şi ei 
lui Dumnezeu în vremea miezului nopţii în lăuntru în temniţă. Apoi zice şi însuşi Proorocul 
David: «În seară şi în dimineaţă şi în amiază zi». Ci încă şi pogorârea Duhului Sfânt, întru al 
treilea ceas s-a făcut, întru acea vreme când batjocorind fariseii pe ucenici întru schimbarea şi 
lucrarea limbilor, zice Apostolul Petru: «Aceştia care grăiesc acestea nu sunt beţi, că este al 
treilea ceas al zilei», şi pentru aceea se face într-însa rugăciune de al treilea ceas. Iar al nouălea 
ceas este întru aducere aminte de patimile lui Hristos care s-au făcut spre mântuirea noastră. Iar 
de vreme ce zice David «de câte şapte ori în zi am dat mulţămită ţie Doamne, pentru judecăţile 
dreptăţii Tale», deci şi vremea ce am zis nu plinesc al şaptelea număr al rugăciunilor. Cu 
rugăciunea părintelui se cade dar să despărţim în două, şi jumătate să o citim înaintea mâncării, 
iar cealaltă jumătate după ce vom mânca: întru atât să se facă şi nouă o îndreptare, a lăuda şi a 
mulţumi lui Dumnezeu de şapte ori întru tot cearcănul zilei. 

Intrările sihaştrilor să fie oprite dinspre muieri. Iar şi bărbaţi să nu intre toţi, ci numai 
câţi va porunci egumenul să intre cunoscându-i că sunt credincioşi a intra. Că de multe ori 



slobozindu-i să intre fără luare de seamă, intrarea aceea fără socoteală şi cea necercetată pune în 
inimile lor nişte gânduri nefolositoare şi zadarnice, vreo urmare de necuvioase graiuri, adică 
îndemnându-se călugării a grăi în deşert nişte nefolositoare şi smintitoare graiuri mântuirii lor. 
Drept aceea dar să fie ales de obşte fiecare, ca însuşi pe nastavnicul să întrebe toţi, şi numai 
acela să răspundă şi dă dea poruncă pentru acelea ce se cuvine a le spune, iar ceilalţi părinţi că 
nu răspundă acelora care grăiesc în zadar şi spun nişte vorbe nefolositoare, ca să nu se tragă 
spre urmarea zadarnicelor graiuri. Să aibă toţi o chelărie ca să pună toţi acolo orice ar fi, fiecare, 
şi nu se numească a fi un lucru deosebi al vreunuia din ei, nici haine, nici încălţăminte, nici vreo 
altceva ce este rânduit pentru trebuinţa trupului, ci să fie toate întru stăpânirea nastavnicului, şi 
el să dea fiecăruia dintre cele ce sunt de obşte, acolo unde este trebuinţă şi unde se cade. Şi 
întru această de obşte locuire nu slobozeşte pravila dragostei, ca să aibă neştine deosebi 
dragoste şi prieteşuguri cu vreunul din fraţi sau şi cu altul cineva, ci să fie dragoste de obşte şi 
întocmai către toţi, că trebuie prieteşugurile cele spre unii a pricinui sminteală spre tocmirea cea 
de obşte între multe lucruri. Drept aceea se cade toţi să se caute unul cu altul, cu măsura 
dragostei ce au între ei, şi să fie către toţi o măsură a dragostei, şi acest lucru să fie covârşit 
peste toată frăţia. Iar de se va afla neştine care va avea mai multă dragoste spre vreunul din 
fraţi, sau fiindu-i rudenie, sau spre altcineva, pentru vreo orice fel de pricină, ca un om 
năpăstuitor obştii să se pedepsească unul ca acesta, ca să se înţelepţească, că adăugirea dragostei 
ce este spre vreun obraz are multă grăire de rău, căci nu păzeşte dragostea deplin către toţi.  

Canonisirile şi certările care se vor face pentru vreo greşeală ce va greşi neştine, să se facă 
după măsura greşelii, şi să-l opreşti din cântarea bisericească şi să nu-l primeşti întru adunarea 
rugăciunii şi să-l scoţi afară de la masă: toate acestea să se facă după măsura greşelii. Se 
hotărăşte canonisirea şi certarea tu cel ce te-ai rânduit întru buna rânduială a obştii, şi să 
îndreptezi slujba. Iar întru chinovie şi întru adunarea fraţilor să fie pe rând câte doi pe 
săptămână, să facă toată slujba cea orânduită şi trebuincioasă chinoviei, pentru ca să fie şi plata 
smereniei spre toţi de obşte, şi să nu poată nici unul din adunarea fraţilor să aibă vreun lucru 
mai mult spre bine. Şi să fie odihnă întocmai la toţi, că a osteni neştine câteodată, şi iar 
câteodată a se odihni, face a nu simţi osteneala. Are putere stăpânul şi mai marele fraţilor să 
aducă întru netrebuincioase ieşiri afară din mănăstire pe cei ce ar vrea şi să poruncească acelora 
care vor vrea să rămână în lăuntru în chinovie, că de multe ori trupurile tinerilor, măcar că 
postesc şi se trudesc. Iar frumuseţile vârstei cu orice mijlocire ca o floare luminează pe ei, şi se 
face pricină de rea poftă celor ce-i văd. De ar fi dar neştine din tineri care sunt frumoşi, să 
acopere frumuseţile acelea nearătându-se afară până vor veni în starea cea cuvioasă a vârstei 
desăvârşite. Nici o mişcare sau vreo închipuire de mânie şi de pizmuire sau de pricire să nu fie 
întru frăţie. Să nu fie nici împotrivire de căutătură sau de posomorâre a feţei, nici vreun alt 
lucru [întru răspunderea greşelii lui dintru care se supune] care îndeamnă spre mândrie pe 
vieţuitorii obştei. Iar de va ajunge neştine la vreuna dintre acestea, pentru ca să se păzească mai 
înainte de vreun lucru dintru cele ce-l aduc pe el spre întristarea, nu este destoinic nici un lucru 
întru răspunderea greşelii lui dintru care se supune. Că răul la orice vreme de-l va face neştine 
întocmai este rău. Jurământul tot de tot să se depărteze dintru adunarea sihaştrilor. Iar plecarea 
capului şi chipul de primire întru care primeşte fiecare cuvântul şi porunca să se socotească în 
loc de jurământ către cel ce zice şi către cel ce aduce. Iar de n-ar crede neştine acea dreaptă 
adeverinţă dăm grăire de rău simţirii sale, că n-a covârşit adevărul întru sine. Drept aceea 
egumenul să-l pună cu cei greşiţi ca să se vindece cu certare când se va săvârşi ziua. Şi toate 
lucrurile dacă se vor săvârşi, şi trupeşti şi duhovniceşti, se cade să se cerce a fieştece cuget din 
inimă mai înainte de a merge să se culce. Şi de s-a făcut lucru afară din ce nu se cade sau 
lenevire la slujbă sau pofta vieţii lumeşti, din toate greşelile acestea să nu se ascundă nici unele, 
ci să se spună obştii înaintea tuturor ca să se tămăduiască rana lui, a celui ce a venit întru acea 
răutate, cu rugăciunea tuturor că mult poate rugăciunea dreptului care se face. Ci nevoieşte-te a 
fi călugăr adevărat şi să nu se amăgească.  



Trebuie să se facă câte zice Marele Vasilie, adevăratul sihastru, adevăratul dascăl al 
sihăstrie, ale căruia cuvintele acestea am scos din limba cea cu anevoie de tălmăcit, ca să le aveţi 
ca o probă voi care vreţi să fiţi egumeni şi monahi şi căutaţi de alergaţi cu îndreptarea aceasta, 
de vreme ce nu vă trebuie altă învăţătură, că aceste cuvinte măcar de sunt şi puţine, dar sunt în 
destul ca să vă povăţuiască la socoteala în care vreţi să umblaţi în viaţa călugărească. Şi nu vă 
trebuieşte altă povaţă afară de aceasta, căci cuvintele lui Vasilie sunt cuvinte duhovniceşti şi 
vrednice Împărăţiei Cerului. Amin. 

 
 
Cuvânt al patrulea 
Pentru ce se zice chipul călugăresc îngeresc.  
Şi la cele ce zice călugărul când se călugăreşte, şi cum că se făgăduiesc toţi să le păzească 

şi ce au pătimit dacă nu le vor păzi 
 
Întâi chipul îngeresc se cheamă chipul călugărilor, nu numai că îngerul l-a arătat acelui 

Părinte, ci pentru că călugării se făgăduiască să petreacă şi să ţie petrecere şi viaţă îngerească. 
Devreme ce îngerii au cu sineşi prea curata feciorie, aceasta se făgăduiesc şi călugării înaintea lui 
Hristos ca să păzească, când se călugăresc. Al doilea se zice chipul călugărilor îngeresc, că îngerii 
au dragostea cea către Dumnezeu; şi cea către Dumnezeu dragoste este aceea care zice Hristos 
la Sfânta Evanghelie, «să iubească neştine pe Dumnezeu cu tot sufletul lui, şi cu tot cugetul, şi 
cu toată vârtutea, şi pe cel  de aproape al său», sau pe cel ce este de un cin cu dânsul, ca însuşi 
pe sine, şi pe tot cel ce este de o credinţă cu el. Şi îngerii această Dumnezeiască dragoste au, şi 
iubesc şi ei pe Dumnezeu cu toată dorirea lor, şi cu tot cugetul, şi cu toată vârtutea, şi între 
dânşii unul pe altul ca însuşi pe eişi îl iubesc. Aceasta făgăduiesc şi călugării să păzească între 
sine.  

Îngerii au între sine lucrul acesta, ca să laude şi să slăvească pe Dumnezeu, noaptea şi 
ziua, şi să grăiască către Dânsul: Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot. Adică Sfânt este Dumnezeu 
Părintele, Sfânt este Cel de o fiinţă şi întocmai de o cinste, Fiul lui Dumnezeu şi al Părintelui, 
Sfânt este Mângâietorul şi Cel de la Părintele Purcezător Sfântul Duh, o Dumnezeire, şi o putere, 
şi a toată puterea pricinuitoare. Acest lucru se făgăduiesc şi călugării să facă, şi să proslăvească 
noaptea şi ziua lui Dumnezeu, ca şi îngerii.  

Îngerii vreo zavistie sau râvnă n-au între ei; şi călugării asemenea să făgăduiesc între ei, 
asemenea să nu pizmuiască, unul pe altul nicidecum. Îngerii mândrie nu au între ei nicidecum, 
ci se smeresc înaintea lui Dumnezeu, şi între ei unul altuia asemenea; acestea mărturisesc şi 
călugării să facă între ei, a se smeri înaintea lui Dumnezeu, şi între ei unul către altul, şi să nu 
socotească între sine să sunt oarece, că se cade să ştii că Dumnezeu este potrivnic oamenilor 
celor mândri, şi se dă Dar celor smeriţi.  

La îngeri patimi trupeşti şi pofte nu sunt, oricâte spurcă sufletul şi mintea şi gândul; 
asemenea şi la cei adevăraţi călugări, nu se află nici o patimă, nici vreo poftă trupească, căci 
omoară patimile lor, şi se fac nepătimitori, şi aceea care se află la îngeri după a lor fire, fiind fără 
de trup, aceasta o dobândesc cei adevăraţi călugări, după a lor aleasă voie, şi se fac nepătimitori. 

Îngerii nu se grăiesc de rău unul pe altul, sau să se urască, sau să se vrăjmăşească, 
nicidecum; asemenea şi călugării se făgăduiesc să facă. La îngeri trăiri zadarnice şi graiuri 
nebune nu sunt, şi graiuri de ruşine nici nu se numesc. Şi la adevăraţii călugări nicidecum, nici 
să se socotească nişte graiuri urâte ca acestea sau graiuri de ruşine sau glume, ci oricâte sunt 
spre folosul sufletului acelea se grăiesc. Îngerii după a lor fire sunt fără de trup şi fără de 
trupească materie; *** şi cei adevăraţi călugări. Ceea ce au îngerii după a lor fire, o săvârşesc ei 
cu osteneala lor, şi cu celelalte haruri dimpreună, între îngeri multă sau scandelă [scandal] 
puţină nu se află. Asemenea şi la cei adevăraţi călugări, nu este nici se află nicidecum scandelă, 
încă de se va şi întâmpla a scandelisi ca nişte oameni, sau de vreo ispită a diavolului, sau de vreo 



altă pricină, încă îndată iar fac păciuire, îngerii nici nu fură, nici nu fac alte necuviose lucruri, 
nici nu se îmbată, nici nu se lenevesc; şi călugării asemenea acestora fac.  

Îngerii nu se grijesc, nici tânjesc de altceva, fără cât să plinească voia lui Dumnezeu; 
asemenea şi cei buni călugări după a lor putere fac.  

Îngerii binele ce au de la Dumnezeu, poftesc să-l dea şi oamenilor, şi între ei unul altuia 
fără nici o râvnire; asemenea şi cei buni călugări, asemenea fac între ei, şi către ceilalţi creştini 
care sunt de o lege.  

La îngeri deosebi vieţuire nu este, ci darul cel Dumnezeiesc îl au de obşte; şi cei adevăraţi 
călugări deosebit vieţuire nu au, ci se nevoiesc să aibă curată vieţuire de obşte.  

Gândul îngerilor nu este într-altă parte nicidecum; fără numai la bunătate, după voia lui 
Dumnezeu; asemenea şi voia monahilor alt gând nu are, fără numai a săvârşi voia lui Dumnezeu. 
Deci pentru acestea toate se numeşte chipul călugărilor chip îngeresc, şi cela ce nu are într-însul 
(pe) fecioria şi dragostea, ceea ce este după voia lui Dumnezeu, şi celelalte toate câte am zis, nu 
au îngerii; nu au spre dânşii chipul îngeresc, ci au chipul drăcesc; căci dracii nu poftesc fecioria, 
nici celelalte haruri; nici între draci dragoste nu este a iubi unul pe altul.  

Chipul îngeresc nu-l săvârşesc numai îmbrăcăminte de rasă, şi celelalte haine ce se poartă 
pe deasupra; ci numai curăţenia sufletului şi a trupului, şi oricâte lucruri săvârşesc îngerii. Şi 
oricare se nevoieşte după a sa putere, ori bătrân, ori tânăr, unul ca acela se poartă cu schimă 
îngerească, şi în cea de pe urmă se va învrednici a se aşeza în ceata îngerilor, să vieţuiască 
dimpreună cu cetele îngereşti, ca îngerii. 

Deci în scurtă vorbă atât putem zice: oare pentru ce se zice chipul călugăresc îngeresc? Se 
vede dar ce se făgăduiesc a săvârşi când se fac ei călugări. 

Întâi cel ce va să se facă călugăr, vine şi intră în Sfânta Biserică, şi făcând închinăciune 
înaintea Sfintei Icoane a Mântuitorului Iisus Hristos, şi a Născătoarei de Dumnezeu, şi Sfântului 
a căruia este hramul, precum am zis făcând două trei metanii, sărută icoanele, vrând să arate cu 
una ca aceasta, precum în lăuntru în Sfânta Biserică, şi înaintea lui Dumnezeu se făgăduieşte să 
se facă călugăr, adică care va să zică, bun bătrân, smerit, şi fără de răutate. Şi după ce vor sta 
înaintea Sfintei Icoane, şi înaintea Sfintelor Uşi a Sfântului Altar, acolo pe lângă dânsul este şi cel 
ce va să-l tundă, să-l călugărească, şi după fieşte ce întrebare îi zice: Pentru ce ai venit frate? şi 
te pleci aici înaintea Sfântului Altar al Bisericii, şi această sfântă adunare a călugărilor, şi cel ce 
se călugăreşte răspunde şi zice, stând pe lângă dânsul acolo şi stareţul lui: Eu cinstite părinte 
pentru aceasta am venit aici, că doresc şi iubesc viaţa călugărească, ca să mă fac călugăr. Şi el de 
al doilea întreabă, şi zice: Pofteşti fiul meu, ca să te învredniceşti să iei această schimă 
călugărească, şi să vieţuieşti dimpreună cu aceasta, şi cu adunarea călugărilor? Şi acela iar 
răspunde şi zice: Aşa cinstite părinte poftesc. Iar îl mai întrebă al treilea, şi zice: Cu a ta bună 
voie să faci aceasta, şi ai venit să te călugăreşti, acela răspunde şi zice: Aşa cinstite părinte, cu a 
mea bună voie o poftesc. 

Iar îl întreabă al patrulea rând, să nu cumva de vreo mare nevoie? Sau de vreo silă ai venit 
să te faci călugăr? Iar el zice, ba, n-am venit fără a mea voie; ci cu a mea bună voie cinstite 
părinte. Şi el îl întreabă şi zice: Lepădatu-te-ai de lume, şi de ale lumii, adică să nu mai ai de 
acum înainte voile tale, cele lumeşti, după cum le aveai mai-nainte, şi după cum şi porunceşte. Şi 
iar răspunde şi zice: Aşa cinstite părinte, mă lepăd de lume, şi de voile mele cele lumeşti, de 
vreme ce aşa pofteşte Dumnezeu. Încă îl mai întreabă şi de altă dată, şi zice: Vei rămâne aici 
unde ţi-ai pus metania, adică la chinovie, sau la depărtarea sihăstriei, să sihăstreşti întru această 
vieţuire, până vei muri aici. Şi răspunde: Aşa cinstite părinte, cu ajutorul lui Dumnezeu. 

Iar întreabă, şi zice: Păzeşte porunca ca să fi întru supunerea nastavnicului, şi a toată 
frăţia, şi ori ce îţi va porunci să faci? Răspunde el şi zice: Aşa cinstite părinte, fi-voi tuturor 
ascultător pururea până la moarte.  

Încă îi zice, şi-l întreabă: Suferi-vei fieşte ce rău, care îţi va veni, şi ori ce păs al vieţii 
călugăreşti, ca să moşteneşti Împărăţia Cerului? Aşa cinstite părinte, răspunde. La cele de pe 



urmă, îl întreabă şi zice: Păzite-vei însuţi pe tine, întru curăţenia de feciorie, ca să fi curat de 
fieşte ce curvie, şi malahie, şi de fieşte ce patimi trupeşti, şi să stai cu răbdare întru această 
vieţuire, până la sfârşitul vieţii tale, pentru care te-ai făgăduit, şi ai primit ale săvârşi înaintea 
Sfintei Biserici, şi înaintea Sfintelor Icoane? Aşa, zice, toate acestea ce mai întrebat le voi păzi, şi 
drept aceea am venit aici la Sfântul Altar, şi la Sfintele Icoane, ca să mă făgăduiesc a le săvârşi 
înaintea lui Dumnezeu. Şi el zice către dânsul: Cu adevărat fiul meu, bun lucru, şi fericit ai ales, 
ca să te faci călugăr, însă de-l vei păzi până în sfârşit, că lucrurile bune, cu osteneală ce 
dobândesc, şi cu multă trudă se săvârşesc. 

Ia aminte dar fiul meu, ce fel de făgăduinţă dai lui Hristos Stăpânului nostru. Că aici sunt 
îngerii pe nevăzute, şi scriu zapisul care te-ai făgăduit ca să păzeşti dinaintea lui Hristos, pe care 
zapis  şi mărturisanie vei să o dai deplin, încă la a doua arătare a lui Hristos, când va veni să 
judece lumea. Te sfătuiesc dar fiul meu pentru viaţa cea adevărată, care se cade să ţii, întru care 
arăţi şi tu, şi faci după urmarea vieţii lui Hristos, şi zic ţie, care se cade să faci ca să te 
mântuieşti, şi care sunt acelea de care trebuie să te depărtezi, de vei să nu te osteneşti.  

Aceasta dar ce ai făcut de te-ai lepădat de lume, şi o ai părăsit, nu este aşa fără numai că 
te-ai făgăduit că te răstigneşti însuţi pe tine, şi să fi mort în lume. Cunoaşte dar fiul meu, că din 
ziua de astăzi unde se cade să te răstigneşti, şi să te omori în lume, cu cea desăvârşită lepădare 
ce ai făcut de ai părăsit lumea. Deci lepădarea lumii, şi cea ce te-ai făgăduit este, căci ai zis că 
te-ai lepădat, şi te vei lepăda de părinţi, şi de fraţii tăi, şi de rudenia ta, şi de prietenii tăi, şi de 
grijile lumii, şi de toate prieteşugurile ei, de toate avuţiile, şi de veseliile lumii cele mincinoase, şi 
decât toate acestea de slava deşartă, ca să nu te mai ţii, şi să fi supus de mândrie. Că toate 
darurile şi bunătăţile de la Dumnezeu sunt, şi nu ai pe tine nici o bântuială, nici o bunătate, şi 
nu numai de acestea te lepezi, şi le părăseşti, ci încă şi de a ta viaţă, precum zice Domnul nostru 
Iisus Hristos: Că ori cine va vrea să vină după Mine, să se lepede de tot de sine, şi să ia crucea 
sa, adică că fie ca un mort, şi să vină după Mine. 

De este dar fiul meu, că nu adevărat pofteşti a te numi ucenic al lui Hristos, şi cu adevăr 
ai poftit să urmezi lui Hristos, găteşte-te de acum înainte să nu fii fără grijă: să nu te desfătezi, 
nici să ai oricâte îţi par a fi dulci şi cu saţiu pântecelui, ci te găteşte spre trudele duhovniceşti: 
spre înfrânarea trupului tău, a curăţiei sufletului tău, de toată pofta rea să fii neabătut cu sărăcie 
duhovnicească. Adică să fii mulţumit a fi sărac, să plângi întru greşelile tale şi nu altceva; 
găteşte-te pe tine să fi gata ca să suferi toate cele de scârbă şi de întristare şi cu multă osteneală, 
care sunt pricină a moşteni tu această dumnezeiască şi plină de bucurie viaţă, căci vei flămânzi 
şi vei însetoşa şi vei fi gol şi vei fi ocărât şi suduit şi batjocorit, şi întru izgonire şi întru altele 
multe vei cădea, cu care se arată viaţa cea către Dumnezeu, care au vieţuit-o toţi Sfinţii Părinţi. 
Şi când vei pătimi toate relele acestea şi întristările, bucură-te foarte, că plata ta multă va fi 
întru împărăţia cerurilor. Bucură-te, frate, cu mare bucurie şi veselie, că astăzi te-a ales 
Dumnezeu, şi despărţindu-te de viaţa lumească te-a pus dinaintea feţei Lui, în ceata vieţuirii 
îngereşti, tocmai la înălţimea vieţii îngereşti să te închini Lui. Şi să slujeşti ca un înger, să-L 
slujeşti cu toată dorirea ca un înger, să ţi se arate cele cereşti, să cerci frumuseţea celor cereşti, 
să petreci ca şi cum ai fi în cer cu îngerii. 

O, minunată chemare ce ţi-a făcut ţie Dumnezeu astăzi, frate! O, mare dar ce ţi-a dăruit 
iubitorul de oameni Dumnezeu acest chip îngeresc ca un botez al doilea cu care te curăţeşti de 
păcatele tale şi te faci fiul Dumnezeieştii lumini, atâta cât Însuşi Domnul nostru Iisus Hristos, 
dimpreună cu toţi îngerii Săi se bucură de pocăinţa ta, ţi te primeşte cu multă bucurie, ca pe 
fiul cel curvar, întru împărăţia Sa. 

Drept aceea şi tu, de vreme ce te-ai învrednicit de a lua atâta bunătate de la Domnul 
nostru Iisus Hristos, umblă de acum înainte bine şi cu vrednicie. Fă-te slobod de dragostele cele 
mincinoase ale lumii. Urăşte pofta aceea care te trage spre pământeştile lucruri. Toată dorirea şi 
dragostea pune-o spre bunătăţile cele cereşti. Nu te întoarce înapoi, la lucrurile cele lumeşti, ca 
să nu te faci şi tu ca muierea lui Lot, care pentru că s-a întors spre dorirea lumii a făcut-o 



Dumnezeu ca un stâlp de sare, şi stâlpul stă şi astăzi la Sodoma şi Gomora. Nu te mai întoarce 
de acum la faptele lumii, că te faci şi te asemeni câinelui care borăşte şi întorcându-se iarăşi 
mănâncă borâturile lui. Caută bine să nu se facă întru tine cuvântul acela ce grăieşte Hristos la 
Sfânta Evanghelie: că nimeni punând mâna lui pe plug şi întorcându-se înapoi nu-i va fi lesne a 
intra întru împărăţia cerurilor. Pentru că nimeni apucând calea mântuirii şi iar căzând în poftele 
lumii şi nu va ţine calea aceasta a mântuirii, nu-i va fi cu putinţă a intra drept întru împărăţia 
cerurilor. Pentru aceasta şi tu, fiule, să nu te mai întorci înapoi la faptele cele lumeşti după ce te 
vei face călugăr, că nu ai mai puţină primejdie, făgăduind tu să păzeşti toate câte am zis, şi apoi 
să defăimezi cele ce ai făgăduit înaintea lui Hristos, şi ieşind să vii la viaţa ta cea lumească cea 
dintâi, sau să te desparţi de Dumnezeu Părintele tău şi de alţi fraţi cu care dimpreună sihăstreşti 
şi să defăimezi cinul tău. Ci de vei face una ca aceasta, vei avea mai grea osândă când te vei 
duce la înfricoşatul judeţ al lui Hristos, pe Care L-ai amăgit, făgăduind altele înaintea sfintei Sale 
icoane, şi apoi ai ieşit dintru acelea. 


