
 

 

 

Nimic nu este pierdut cât timp credința e în picioare,  
cât sufletul nu abdică și capul se ridică din nou. 

(Părintele Arsenie Papacioc)  
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Fericiț i cei ce ș i-au î ncinș 
mijlocul î nțru ra bdare ș i na dejde, 
care pențru dragoșțea de Dumnezeu 
ș-au aruncaț î n marea necazurilor, cu 
șimplițațe ș i î n chip neișcodițor; cei 
ce nu ș-au î nfricoș aț de valurile ce șe 
ridica  î n ei, ori de furia ma rii, nici nu 
ș-au î nșpa ima nțaț de țumulțul ei. Ca ci 
ei șe izba veșc grabnic la limanul 
î mpa ra ț iei, șe odihneșc î n locaș urile 
celor ce bine ș-au oșțeniț ș i șe 
veșeleșc î nțru bucuria na dejdii lor. 

Cei ce alearga  î nțru na dejde pe 
calea cea î nțorțocheața  ș i anevoioașa  
nu șe î nțorc î napoi, nici nu za boveșc 
șa  cercețeze deșpre aceașța; ci numai 
dupa  ce o șțra baț, ajunga nd cu bine la 
capa ț, ațunci cugeța  la pa rț ile ei 
î nțorțocheațe ș i anevoioașe ș i aduc 
mulț umița  lui Dumnezeu, ca  i-a 
izba viț de ața țea ș i aș a de mari 
groza vii, fa ra  ca ei șa -ș i dea șeama. 

Î nșa  cei care î n cugețul lor î ș i fac 
mulțe șocoțeli ș i vor mulț șa  șe creada  
î nț elepț i, care șe lașa  î n voia 
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ga ndurilor ș i șunț gața șa  șe 
î nfricoș eze dinaințe, care vor șa  vada  
mai î naințe pricinile va ța ma țoare, cei 
mai mulț i dințre aceș ția [ra ma n] 
pururi ș eza nd la uș ile propriilor cașe. 
Deșpre unii ca aceș ția șpune, pe buna  
drepțațe, Scripțura: Leneșul, trimis la 
drum, va zice: E un leu pe drumuri și 
un ucigaș pe ulițe. Precum cei care au 
zis: Am văzut uriași și noi eram pe 
lângă ei ca niște lăcuste (Nm.13,33). 
Aceș ția șunț cei ce î n vremea 
șfa rș ițului lor șunț ga șiț i fa ra  rod, cei 
care vor pururi șa  fie î nț elepț i, î nșa  
nu vor nicidecum șa  puna  î ncepuț. 

Mulț imea î nț elepciunii șa  nu ț i șe 
faca  alunecare ș i curșa  î naințea feț ei 
țale. Ci porneș țe la drum î ndra znind 
ca țre Dumnezeu, pune î ncepuț ca ii 
celei pline de șa nge, cu ra vna cea 
dința i, fa ra  nici o grija  de țrup, nici 
ga ndind de prișoș, ca șa  nu fii ga șiț 
gol de cunoș ținț a lui Dumnezeu. S i 
plugarul fricoș, țoț aș țepța nd va nțuri 
prielnice, nu mai șeama na  niciodața . 
Mai buna  e moarțea pențru 
Dumnezeu deca ț viaț a cu ruș ine ș i 
lenevire. 

Aș adar, ca nd vrei șa  î ncepi lucrul 
lui Dumnezeu, mai î nța i fa  lega ma nț 
î nțre ține ș i Dumnezeu ca  nu mai ai 
de țra iț î n viaț a de aici, ca  eș ți prega țiț 
pențru moarțe ș i nu mai na da jduieș ți 
î n viaț a de acum. Aceașța șa  ai î n 
cugeț ș i aș a vei puțea șa  țe lupț i ș i șa  
biruieș ți, cu î mpreuna -lucrarea lui 
Dumnezeu. Ca ci na dejdea î n viaț a de 
aici țoropeș țe cugețul ș i nu-l lașa  pe 
om șa  șporeașca  î n ceva bun. Î nșa  țu 
șa  nu vii șpre lucrul lui Dumnezeu 
î ndoindu-țe adica  cu moleș eala  – ca 

șa  nu șe faca  oșțeneala ța fa ra  de 
ca ș țig ș i lucrarea pluga riei țale 
î mpova ra țoare. Ci șa  î ncepi lucrul 
bun cu ba rba ț ie ș i credinț a  
neș ova ielnica  î n Dumnezeu, ș țiind ca  
miloșțiv eșțe Domnul, grabnic 
ajuța țor ș i ra șpla țițor darnic al celor 
ce-L cauța , da nd harul șa u nu dupa  
lucrarea noașțra , ci dupa  oșa rdia ș i 
credinț a șuflețelor noașțre. Ca ci El 
eșțe Cel care șpune: Fie ție după cum 
ai crezut (Mț.8,13). 

Deci cel care vrea șa  vina  dupa  El 
șa  șe lepede de șine, dupa  cuva nțul 
Lui, ș i aș a va puțea șa -Î urmeze, 
ridica ndu-ș i crucea; iar crucea 
va deș țe ca  eșțe prega țiț pențru țoț 
necazul ș i reaua pa țimire, ba chiar ș i 
pențru moarțe. Ca ci precum cel care 
e gața șa  fie puș pe cruce ia î n cugeț 
ga ndul morț ii ș i așțfel porneș țe, ca un 
om ce nu ga ndeș țe șa  mai aiba  parțe 
de viaț a  î n veacul aceșța, țoț aș a e ș i 
cel care voieș țe șa  plineașca  cuva nțul 
Domnului. „Cel ce vrea, zice, să 
trăiască în lumea aceasta, se va pierde 
pe el însuși din viața cea adevărată; 
iar cel care își pierde sufletul în 
cugetul său, de dorul Meu, e păzit 
nevinovat și nevătămat în viața 
veșnică”. „Deci gătește-ți de aici 
sufletul întru pieire desăvârșită din 
viața aceasta și îți voi da, spune, viață 
veșnică, așa cum ți-am făgăduit. Și îți 
voi arăta de acum în lucrare 
făgăduința Mea, iar încredințarea de 
bunurile viitoare și arvunele lor ai să 
le iei încă de aici”. 

Aș adar, daca  nu dișpreț uieș ți mai 
î nța i viaț a de acum, nu o vei afla pe 
cea veș nica . S i ca nd ințri î n lupța  



 

așțfel prega țiț, nu vei lua de loc î n 
șeama  pe țoațe cele crezuțe 
dureroașe ș i pricinuițoare de necaz. 
Ca ci nimeni nu poațe șa  î ndure 
necazuri î n alț chip, deca ț ura ndu-ș i 
mai î nța i viaț a șa î n lume, din dorinț a 
celei viițoare. 

Întrebare: De unde trebuie să 
înceapă războiul împotriva păcatului 
cel care a lepădat de la el toată grija 
și, așa gătit, a intrat în luptă? 

Răspuns: 

Temelia a țoața  virțuțea șunț 
poșțul ș i privegherea. Ațunci ca nd șe 
șa va rș eșc cu dreapța  șocoțeala , 
aceșțea șunț î mpreuna -lucra țoare cu 
omul î nțru țoț binele. Îar î ncepuțul 
țuțuror relelor eșțe odihna 
pa nțecelui ș i moleș eala șomnului, 
care aprinde pofța curviei ș i 
ța mpeș țe mințea, ara ța ndu-o pururi 
groașa  ș i î nțunecața . Dupa  cum e 
fireșc ca ochii șa na țoș i șa  doreașca  
lumina, țoț aș a poșțului șa va rș iț cu 
dreapța  șocoțeala  î i urmeaza  dorinț a 
ruga ciunii; ca ci ațunci ca nd î ncepe 
cineva șa  poșțeașca , mințea i șe ridica  
î nșpre dorinț a vorbirii cu Dumnezeu. 
Îar țrupul care poșțeș țe ș i nu șe 
î ngreuiaza  cu î ndeșțularea nu rabda  
șa  doarma  î n pațul șa u țoața  noapțea, 
ci șe școala  cu oșa rdie la șlujba lui 
Dumnezeu. 

Ața ța vreme ca ț pecețea poșțului 
șe pune pe țrupul omului, mințea șa 
cugeța  cu șțra pungere, inima 
izvora ș țe ruga ciune, pe chip i șe 
aș țerne așprimea, ga ndurile de 
ruș ine șe î ndepa rțeaza  de la da nșul ș i 
șe face vra jmaș  pofțelor rele ș i 

î nșoț irilor deș arțe. Poșțul eșțe zidire 
î nșemnața  șpre țoț lucrul bun ș i cel 
care î l neșocoțeș țe zdruncina  țoațe 
virțuț ile; pențru ca  el eșțe porunca 
dața  dințru î ncepuț firii noașțre șpre 
a fi pa zița  ș i de acolo a ca zuț oba rș ia 
fa pțurii noașțre. 

Aș adar, de acolo de unde a foșț 
ca derea la î ncepuț, lupța țorii șe 
nevoieșc iara ș i, prin pa zirea legii 
î nfra na rii, șa  șe ridice la frica de 
Dumnezeu ș i la î mplinirea țuțuror 
poruncilor. Î nșuș i Îzba vițorul 
neamului noșțru de aici a î ncepuț 
lupța î mpoțriva diavolului; ca ci dupa  
Boțez, duhul L-a duș î n pușție ș i a 
poșțiț pațruzeci de zile ș i pațruzeci de 
nopț i. La fel ș i țoț i cei care ieș [din 
lume] șa -Î urmeze șunț dațori ca pe 
aceașța  țemelie șa  puna  î ncepuțul 
zidirii lor dupa  Dumnezeu. Daca  Cel 
care a ra nduiț legea ma nțuirii 
poșțeș țe, cine dințre cei care vor șa  
ț ina  legea nu are țrebuinț a  de poșț? 
Ca ci pa na  ațunci, [la ieș irea 
Ma nțuițorului î n pușție], nici neamul 
omeneșc nu cunoș țea biruinț a, nici 
diavolul nu gușțașe vreodața  
î nfra ngere de la firea noașțra ; î nșa  cu 
aceașța  arma  [a poșțului] a șla biț 
dințru î ncepuț. 

Îar Domnul noșțru, Ca pețenia 
biruinț ei așupra lui, a puș î n aceșț 
chip pe creș țețul firii noașțre prima 
cununa  de izba nda . De ațunci 
poțrivnicul șe țeme de î ndața  ce vede 
arma aceașța la vreunul dințre 
oameni, aduca ndu-ș i amințe cum a 
foșț î nfra nț de Ma nțuițor î n pușție. Îar 
puțerea șa șe vla guieș țe î n faț a armei 
dațe de Ca pețenia ma nțuirii noașțre. 



 

Ea nu numai ca -i țare foarțe 
î mpoțriva șa geț ilor pe care le 
șlobozeș țe vra jmaș ul, dar ne da  ș i 
curaj la unțric î n țimpul lupței; ș i nu 
unul oarecare. Ca ci cu ca ț țrupul 
țrudeș țe ș i șe chinuieș țe, î n vreme ce 
oașțea dracilor î l î mpreșoara  pe om, 
cu ața ț inima lui șe umple de curaj ș i 
î ndra zneala . De aceea șța  î n faț a 
poțrivnicilor mai vițeaz, lupța nd cu 
mai mulța  ba rba ț ie ș i da rzenie, 
arza nd pururi de ra vna  î mpoțriva lor; 
ș i nu î ncețeaza , nici nu rabda  șa  șe 
liniș țeașca , pa na  ca nd nu-i izgoneș țe 
de la el ș i nu-i pierde cu țoțul, cu 
ajuțor de șuș ș i prin lucrarea 
celorlalțe porunci. 

Dar ș i ra vnițorul Îlie, ațunci ca nd 
șe nevoia cu oșa rdie pențru legea lui 
Dumnezeu, pețrecea ș i el î nțru 
aceașța  lucrare a poșțului. Ca ci poșțul 
î i aduce amințe de poruncile Duhului 

celui care șe foloșeș țe cum șe cuvine 
de el ș i eșțe mijlocițor î nțre legea cea 
veche ș i harul daț noua  de Hrișțoș. Îar 
cine î l neșocoțeș țe eșțe moleș iț ș i 
nepuțincioș ș i la celelalțe nevoinț e; 
neî ngrijindu-șe de poșț î i da  
vra jmaș ului un șemn la muriț deșpre 
moleș eala șa șuflețeașca  ș i eșțe 
limpede ca  ințra  gol î n lupța . De 
aceea, prinza nd curaj, duș manul î l 
așalța  ș i î l biruieș țe fa ra  nici un fel de 
oșțeneala  – de vreme ce e dezgoliț ș i 
î nfricoș aț – iar î n șcurța  vreme î l 
omoara ; ca ci țoațe ma dularele lui 
șunț gața de a primi șa geț ile zva rlițe 
de poțrivnic, din pricina  ca  nu ș-a 
î mprejmuiț cu aceașța  arma  țare a 
poșțului, pe care am luaț-o de la 
Sța pa nul noșțru. 
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EVERGHETINOS – Ediție Bilingvă 2010  
Sfânta Mare Mănăstire Vatoped, vol. II

Luni 20 noi. 18:00 Vecernia și Litia 

Marți 21 noi. 08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie  
→ Intrarea în biserică a Maicii Domnului 

Vineri 24 noi. 18:00 Vecernia și Litia 

Sâmbătă 25 noi. 
08:00 

Utrenia și Sfânta Liturghie  
→ Sfânta Mare Mucenică Ecaterina 

18:00 Vecernia 

Duminică 26 
noi. 

08:00 
Utrenia și Sfânta Liturghie 
→ Dregătorul bogat – Păzirea poruncilor 
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