
 
INCEPUTUL SLOVEI V 
 
 
PENTRU MARELE VASILIE 
 
Spunea unul din batrani, ca Sfantul Vasilie mergand la o viata de obste, dupa 
cuviincioasa invatatura, a zis egumenului : ai vreun frate aici care sa aiba ascultare ? Iar 
el a zis lui : toti robii tai sunt si se sarguiesc sa se mantuiasca, stapane. Iarasi a zis lui : ai 
cu adevarat vreunul care sa aiba ascultare ? Iar acela i-a adus lui un frate. Si l-a 
intrebuintat pe el marele Vasilie slujitor la masa. Iar dupa ce a gustat, i-a dat lui de s-a 
spalat. Si i-a zis sfantul Vasilie : vino sa-ti dau si eu sa te speli ! Iar el a primit, turnand 
sfantul apa. Si i-a zis lui : cand voi intra in biserica, vino sa te fac diacon ! Si dupa ce s-a 
facut aceasta, l-a facut preot si l-a luat cu sine la episcopie pentru ascultarea lui. 
 
 
PENTRU AVVA VISIARION 
 
1) Zicea avva Dula, ucenicul lui avva Visarion: calatorind noi odata pe tarmurile marii, 
am insetat. Si am zis lui avva Visarion : avvo, foarte imi este sete. Si facand rugaiune 
batranul, mi-a zis : bea din mare. Si s-a indulcit apa si am baut, dar eu am luat si in vas, 
nu cumva mai incolo sa-mi fie sete. Si vazand batranul, mi-a zis : pentru ce ai luat in vas 
? I-am zis lui: iarta-ma, ca nu cumva mai incolo sa insetez. Si a zis batranul : Dumnezeu 
aici si pretutindenea Dumnezeu. 
 
2) Altadata avand trebuinta a facut rugaciune si a trecut raul Hrisoroa pedestru si a mers 
de cea parte. Iar eu minunandu-ma, am pus metanie lui, zicand : cum iti simtiai 
picioarele, cand umblai pe apa ? Si a zis batranul : pana la glezne simteam apa, iar 
cealalta era tare. 
 
3) Altadata iarasi mergand noi la un batran, a venit soarele sa apuna. Si rugandu-se 
batranul, a zis : ma rog tie, Doamne, sa stea soarele, pana ce voi ajunge la robul tau ! Si s-
a facut asa. 
 
4) Altadata, iarasi am venit la chilia lui si l-am aflat pe el stand la rugaciune si mainile lui 
erau intinse spre cer. Si a petrecut patrusprezece zile, aceasta facand. Si dupa aceea m-a 
chemat pe mine si mi-a zis : vino dupa mine ! Si iesind ne-am dus in pustie. Si insetand, 
am zis : avvo, imi este sete. Si luand batranul cojocul meu, s-a departat ca o zvarlitura de 
piatra si facand rugaciune, mi l-a adus plin de apa. Si umbland, am venit deasupra unei 
pesteri. Si intrand inauntru, am aflat un frate sezand si lucrand funie de cosnite si 
necautand in sus la noi, nici inchinandu-se, nici vrand sa ia cuvant cu noi. Si mi-a zis 
batranul : sa mergem de aici, poate nu are vestire batranul sa vorbeasca cu noi. Si ne-am 
dus la Lico, pana ce am ajuns la avva Ioan si inchinandu-ne lui, am facut rugaciune. Apoi 
au sezut ei sa vorbeasca pentru vedenia care a vazut-o el. Si a zis avva Visarion : a iesit 
porunca sa se surpe capistile idolilor. Si s-a facut asa si s-au surpat. Iar cand ne-am intors 
noi, am venit iarasi la pestera aceea, unde am vazut pe fratele acela. Si mi-a zis batranul: 



sa intram la el, nu cumva i-a vestit Dumnezeu sa vorbeasca cu noi ! Si cum am intrat, l-
am aflat pe el savarsit. Si mi-a zis mie batranul: vino, frate, sa strangem trupul, lui ! Ca 
pentru aceasta ne-a trimis Dumnezeu pe noi aici. Si strangandu-l noi, ca sa-l ingropam, 
am aflat ca a fost femeie cu firea. Si s-a minunat batranul si a zis : iata cum si femeile 
biruiesc pe Satana, iar noi prin cetati petrecem cu neoranduiala. Si proslavind pe 
Dumnezeu, pe aparatorul celor ce-L iubesc pe El, ne-am dus de acolo. 
 
5) A venit odata un indracit la schit si s-a facut rugaciune pentru dansul in biserica si nu 
iesea dracul, ca era aspru. Si au zis clericii : ce sa facem dracului acestuia ? Nimeni nu 
poate sa-l scoata, fara numai avva Visarion. Si de il vom ruga pe el pentru aceasta, nici la 
biserica nu vine. Deci aceasta sa facem : iata, vine dimineata mai inainte de toti la 
biserica. Sa facem pe cel ce patimeste sa sada in locul lui si, cand va intra, sa stam la 
rugaciune si sa-i zicem lui : desteapta si pe fratele, avvo ! Si au facut asa. Si venind 
batranul dimineata, au statut ei la rugaciune, si i-au zis : desteapta si pe fratele ! Si ii zice 
lui : " Scoala-te, iesi afara !" Si indata a iesit dracul dintr-ansul si s-a vindecat in ceasul 
acela. 
 
6) Zis-a avva Visarion : patruzeci de zile si nopti am petrecut in maracini, stand, nici 
dormind. 
 
7) Un frate gresind, s-a despartit de la biserica de catre preot. Iar avva Visarion sculandu-
se, a iesit impreuna cu el, zicind ca si el este pacatos. 
8) Acestasi avva Visarion a zis : patruzeci de ani nu m-am culcat pe coastele mele, ci 
sazand, sau stand, dormeam. 
 
9) Acestasi a zis: cand esti in pace si nu ai alta lupta, atunci mai mult te smereste, ca nu 
cumva bucurie straina intrand, sa ne laudam si sa fim dati la razboi. Ca de multe ori 
Dumnezeu pentru neputintele noastre, nu ne lasa sa fim dati spre lupta, ca sa nu pierim. 
 
10) Un frate locuind impreuna cu alti frati, a intrebat pe avva Visarion : ce voi face? I-a 
zis lui batranul: taci si nu te numara pe tine cu ceilalti. 
11) Avva Visarion, murind, zicea ca trebuie sa fie calugarul ca Heruvimii si Serafimii, tot 
ochi. 
 
12) Au povestit ucenicii lui avva Visarion pentru viata lui : asa a fost, ca una din pasarile 
cele din vazduh sau din pesti, sau din jivinile cele de pe uscat, fara tulburare si fara grija 
de casa, nici pofta de vreun loc n-a stapanit sufletul lui, nici saturare de bucate, nici 
agonisire de avere, nici puterea de carti, ci cu totul s-a aratat desavarsit, slobod de 
patimile trupului, cu nadejdea celor viitoare hranindu-se si cu intarirea credintei si 
sprijinindu-se, rabda ca un rob aici si acolo, in ger si in golatate petrecand, de vapaia 
soarelui arzandu-se, fara de acoperemant fiind totdeauna. Traind prin prapastiile pustiilor, 
ca un ratacit si prin latimile cele nelocuite ale nisipurilor de multe ori ca printr-un noian 
umbland. Iar de s-ar fi intamplat sa vina la vreun loc, unde isi au calugarii viata cea de 
obste, afara de usa sezind, plangea. Si ca unul ce s-ar fi aruncat afara de mare din vreo 
spargere de corabie, se vaieta. Apoi, iesind vreunul din frati de-l gasea sezand ca pe un 
cersetor din saracii cei din lume jalnic il intreba, zicand : ce plangi omule? De ai trebuinta 



de ceva din cele de nevoie, din cate ne este noua cu putinta, vei lua, numai intra inauntru 
de mananca cu noi la masa, ca sa dobandesti mangaiere. Iar el raspunde, ca nu poate sa 
ramna sub acoperamant, pana ce nu va afla avutia casei sale zicand ca a pierdut multa 
bogatie pentru multe feluri de pricini. Ca si in talhari de mare am cazut, zicea el, si 
spargere de corabie am patimit si din neamul meu cel bun am cazut, necinstit din cinstit 
facandu-ma. Iar acela, din cuvintele lui umilindu-se, intrand si luand paine, ii da zicand : 
ia aceasta, parinte, iar celelalte : mosie si neam si bogatia care ai zis, ti le va da 
Dumnezeu. Iar el inca mai mult jelindu-se, striga zicand : nu stiu, de voi putea afla cele 
ce am pierdut. Ci mai multa bucurie imi va fi mie, primejduindu-ma pururea in fiecare zi 
spre moarte, neavand odihna de necazurile mele cele fara numar. Ca mi se cade des 
umbland, ratacindu-ma sa savarsesc alergarea mea. 
 
 
PENTRU AVVA VENIAMIN 
 
1) Se povestea pentru avva Veniamin, ca daca ne-am pogorit de la secere la schit, ne-au 
adus nous de la Alexandria, dar, cate un vas de untdelemn lipit cu ipsos la gura. Si daca a 
venit iarasi vremea secerisului, orice prisosea, fratii aduceau la biserica. Iar eu vasul meu 
nu l-am destupat, ci cu undreaua gaurindu-l, am gustat putin; si avea inim lea, cum ca 
mare lucru am facut. Si daca au adus fratii vasele lor astupate la gura cu ipsos, iar al meu 
era gaurit, m-am aflat de rusine, ca si cum as fi curvit. 
 
2) Zis-a avva Veniamin, preotul chiliilor, ca ne-am dus in schit la un batran si am voit sa-
i dam putintel untdelemn. Si ne zice noua : iata unde sade vasul cel mic, care mi l-ati adus 
mai inainte cu trei ani; cum l-ati pus, asa a ramas. Si auzind noi, ne-ain minunat de 
petrecerea batranului. 
 
3) Acestasi a zis, ca ne-am dus la alt batran si ne-a oprit pe noi la el sa mancam si 
punandu-ne noua ulei de rafane ( 1 ), am zis lui : parinte, pune-ne noua putin ulei mai bun 
! Iar el auzind si-a facut cruce, zicand : de este alt ulei, afara de acesta, nu stiu eu. 
______________________ 
( 1 ) Ulei de seminte de ridichi. 
 
4) Avva Veniamin, cand avea sa moara, a zis fiilor sai: acestea faceti si puteti si va 
mantuiti. Totdeauna bucurati-va, neincetat va rugati, pentru toate multumiti ! 
 
5) Acestasi a zis: pe calea cea imparateasca sa umblati si milele sa numarati si sa nu 
defaimati ! 
 
 
PENTRU AVVA VIARIE 
 
A intrebat oarecine pe avva Viare, zicand : ce sa fac, ca sa ma mantuiesc ? A raspuns lui 
batranul: mergi si fa pantecele tai mai mic si lucrarea mainilor tale putina si nu te tulbura 
in chilia ta si te vei mantui. 
 



 
PENTRU AVVA VICTOR 
 
Un frate a venit catre avva Victor, cel ce petrecea intru tacere in lavra lui, zicand : ce sa 
fac parinte, pentru ca ma biruieste lenevirea ? Zis-a lui batranul : aceasta boala, fiule, este 
sufleteasca. Ca precum celui bolnav de ochi, din cumplita durere, i se pare ca vede 
lumina, iar celui sanatos i se pare ca vede putin, asa si cel slab la suflet, din putintica 
trandavie se slaveste, parandu-i ca este mare lenevirea, iar cel sanatos cu sufletul, intru 
ispite se bucura mai mult. 

                                           

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INCEPUTUL SLOVEI G 
 
PENTRU AVVA GRIGORIE TEOLOGUL 
 
1 ) Zis-a avva Grigorie, ca aceste trei lucruri cere Dumnezeul de la tot omul, care are 
Sfantul Botez, adica : credinta dreapta de la suflet, adevarul de la limba si infranarea 
patimilor, adica curatenie, de la trup. 
 
2) Zis-a iarasi: toata viata omului o zi este la cei ce patimesc de dorinta. 
 
 
 

PENTRU AVVA GHELASIE 
 
1) Au zis unii pentru avva Ghelasie, ca avea o carte in membrane ( 1 ), al carei pret era de 
optsprezece bani. Si era scrisa intr-insa toatia Scriptura cea veche si cea noua si se afla 
pusa in biserica, ca oricare din frati va voi, sa o citeasca. Si venind un frate strain, cum a 
vazut-o pe ea, a poftit-o si furandu-o, a iesit. Iar batranul nu a alergat dupa dansul, ca sa-l 
prinda, macar ca a priceput. Deci, mergand acela in cetate, cauta sa o vanda si gasind pe 
cel ce voia sa o cumpere cerea pretul de saisprezece bani. Iar cel ce vrea sa o cumpere, ii 
zicea lui : da-mi-o sa o cerc si asa iti voi da pretul ei. Deci, a dat-o lui. Iar el luand-o, a 
dus-o la avva Ghelasie, sa o cerce, spunandu-i suma pretului cerut de cel ce o vindea. Si 
i-a zis batranul : cumpar-o, ca este buna si face pretul care l-ai spus ! Si venind omul, a 
spus celui ce o vindea, altele si nu cele ce a zis batranul, zicand : iata am aratat-o lui avva 
Ghelasie si mi-a zis ca este scumpa si nu face pretul care l-ai zis. Acela auzind, i-a zis lui 



: nimic altceva nu ti-a zis batranul? Zis-a lui: nu ! Atunci a zis : nu mai voiesc sa vand. Si 
umilindu-se, a venit la batranul, pocaindu-se si rugandu-l pe el sa o primeasca. Iar 
batranul nu voia sa o ia. Atunci i-a zis lui fratele : de nu o vei lua, nu am odihna. Zis-a lui 
batranul : daca nu te odihnesti, iata o primesc. Si a ramas fratele acela acolo pana la 
sfarsitul lui, fiindca s-a folosit de lucrarea batranului. 
______________________ 
( 1 ) Piei subtiri, sau pergamente, care serveau in vechime in loc de hartie. 
 
2) Acestui avva Ghelasie i-a ramas o chilie de la oarecarele batran, care era si el monah, 
imprejurul Nicopolei avand locuinta. Si aceasta chilie avea si livada. Deci un lucrator 
oarecare al lui Vacat, celui mai mare peste Nicopole, cel din Palestina, fiind rudenie 
batranului celui pristavit, a venit catre Vacat si-l ruga sa ia livada aceea, Ca i se parea ca 
dupa lege la el trebuia sa se pogoare. Iar el fiind rapitor, se cumpanea cu mainile sale sa 
ia livada, iar Ghelasie nevrand sa dea mirenilor chilia calugareasca, nu vrea sa o lase pe 
dansa sa o ia. Deci, pandind Vacat dobitoacele lui avva Ghelasie, care aduceau masline 
de la livada aceea si luand maslinele cu mainile sale, cu de-a sila le-a adus la casa sa si 
de-abia mai tarziu, cu ocara le-a lasat dobitoacele impreuna cu oamenii lor. Iar fericitul 
batran roada adica nici cat de putina nu a luat, iar livada nu a lasat-o sa o ia pentru pricina 
cea mai sus zisa, de unde s-a aprins Vacat. Si fiindca si alte pricini il trageau pe el, caci 
era iubitor de judecati, a mers la Tarigrad calatorind pe jos. 
Deci, venind el la Antiohia, cand acolo ca un luminator mare stralucea sfantul Simeon si 
auzind de dansul, ca era mai presus de om, a dorit, ca un crestin, sa vada pe sfantul; iar 
vazandu-l pe dansul de pe stalp sfantul Simeon, ca indata a intrat in manastire, il intreba 
pe el: de unde vii si unde mergi ? Iar el a zis : de la Palestina sunt si merg la Tarigrad. Iar 
sfantul iarasi a zis catre el : si pentru care trebuinta ? I-a raspuns Vacat : pentru multe 
trebuinte si nadajduiesc, cu rugaciunile sfintiei tale sa ma intorc si sa ma inchin sfintelor 
tale urme. Si i-a zis sfantul Simeon : nu voiesti sa spui, deznadajduite omule ca mergi 
asupra omului lui Dumnezeu ? Dar nu-ti va fi calea cu bine si nici casa ta nu o vei mai 
vedea; iar de vei asculta sfatul meu, sa te intorci de aici si sa te pocaiesti, catre dansul, 
daca cu viata vei ajunge la loc. Deci, indata cuprinzandu-se de friguri si punandu-se in 
nasalie de cei ce erau cu dansul, mergea dupa cuvantul sfantului Simeon, sa ajunga la loc 
si sa se pocaiasca inaintea parintelui Ghelasie, dar ajungind pana la Virit s-a savarsit si n-
a mai vazut casa sa, dupa proorocirea sfantului. 
Acestea si fiul lui care tot cu acelasi nume, adica Vacat, era numit, a spus dupa moartea 
tatalui sau, multor barbati vrednici de credinta. 
 
3) Inca si aceasta au povestit-o multi din ucenicii lui, ca, oarecand fiind adus lor un peste, 
pe acesta prajindu-l bucatarul, l-a adus la chelar, iar sosind chelarului o trebuinta de 
nevoie, a iesit din chelarie lasand pestele jos intr-un vas, poruncind unui copil mic al 
fericitului Ghelasie, sa-l pazeasca un ceas pana se va intoarce. Iar copilul lacomindu-se s-
a apucat sa manance pestele fara de nici o sfiala. Deci, intrand chelarul si aflandu-l 
mancand, maniindu-se pe copil, care sedea jos, l-a impins cu piciorul fara de socoteala, 
iar din oarecare lucrare diavoleasca, fiind lovit peste inima lesinand, a murit.Iar chelarul, 
fiind cuprins de frica, l-a pus pe asternutul sau si acoperindu-l a purces de a cazut la 
picioarele lui avva Ghelasie; vestindu-i ce s-a intamplat. El a poruncit ca nimanui sa nu 
spuna altuia, poruncindu-i si aceasta, ca daca se va face seara, si se vor aseza toti, sa-l 



duca pe el in altar, si sa-l puna inaintea jertfenicului si sa iasa de acolo. Si venind batranul 
in altar, a statut la rugaciune. Si in vremea cantarii celei de noaptea, adunandu-se fratii, a 
iesit batranul si copilul urmand dupa dansul, nestiind nimenea afara de el si de chelar, 
pana la sfarsitul lui. 
 
4) Se spunea pentru avva Ghelasie, nu numai de ucenicii lui, ci si de altii multi, care 
adesea, ori se duceau la dansul, cum ca in vremea Soborului celui a toata lumea din 
Calcedon, Teodosie care a inceput in Palestina dezbinarea lui Dioscor, alergand inaintea 
episcopilor celor ce vreau sa se intoarca la ale lor biserici - caci si acela era in Tarigrad, 
fiind gonit de la patria sa, ca cel ce se bucura pururea de tulburari - a mers, zic, pana la 
avva Ghelasie, la manastirea lui, spunandu-i de Soborul cel din Calcedon, cum ca a intrat 
dogma lui Nestorie, cu aceasta socotind sa rapeasca pe sfantul intru ajutorul viclenirii si a 
dezbinarii sale.Iar el din asezarea omului aceluia si din priceperea ce avea de la 
Dumnezeu, a cunoscut viclesugul socotelii lui si nu numai ca n-a fost rapit cu departarea 
lui de la dreapta credinta, ca cei de atunci mai toti, ci precum se cade l-a ocarat si l-a 
gonit. Ca aducand la mijloc pe copilul pe care l-a inviat din morti, zicea cu un chip cinstit 
si cu bung randuiala : de voiesti a grai pentru credinta ai pe acest prunc, care aude cele 
zise de tine, si-ti va da raspuns, ca eu nu am vreme sa ascult cele ce se graiesc de tine. 
Rusinandu-se, dar dintr-acestea si mergand la Sfanta Cetate, rapeste tot cinul calugaresc, 
cu chip de ravna dumnezeiasca; rapeste inca si pe imparateasa, fiind ea atunci acolo; si 
asava and ajutor, apuca cu de-a sila scaunul Ierusalimului, mai intai cu ucideri, apucandu-
l pe acesta si alte faradelegi si nedreptati facand, care si pana acum multi le pomenesc. 
Atunci dar daca l-au apucat si pofta si-a dobandit, apucand mai inainte si scaunele 
episcopilor, nevenind aceia inca, aduce si pe avva Ghelasie si porunceste lui cu ingrozire 
si cu strasnicie sa intre in altar. Iar dupa ce a intrat, ii zice : anatematiseste pe Iuvenalie. 
Iar el nesperiindu-se nicicat de putin, i-a zis : eu pe alt episcop al Ierusalimului nu stiu, 
decat pe Iuvenalie. Infricosandu-se de aceea Teodosie, ca sa nu se asemene si altii la 
ravna lui cea cu dreapta credinta, porunceste sa-l scoata curand din biserica. Apucandu-l 
deci, cei ce erau de dezbinarea lui si strangand lemne imprejur spre a-l arde pe el, il 
ingrozeau. Dar vazand ca nici asa nu se apleaca, nici se teme nicidecum, ci mai vartos 
aceia s-au temut de scularea norodului, ca sa nu fie asupra lor, pentru ca era vestit si 
aratat pretutindeni fericitul. Iar aceasta era mai vartos din purtarea de grija a Celui de sus; 
deci au slobozit nevatamat pe mucenic, care cat despre sine, s-a facut lui Hristos ardere 
de tot. 
 
5) Povestesc unii pentru el, ca in tineretile sale vietuia viata cea fara de avere. Deci erau 
intru aceea vreme si altii multi prin aceleasi locuri iubind o viata ca aceea, intre care si un 
batran oarecare foarte prost si nestrangator, petrecand intr-o chilie pana la moarte, macar 
ca a avut ucenici la batranetile sale. Acesta impreuna cu cei ce erau cu el s-a nevoit sa 
pazeasca, ca sa nu aiba doua haine nici sa poarte grija de ziua de maine pana la moarte. 
Deci, cand s-a intamplat lui avva Ghelasie din pronie dumnezeiasca, a aseza viata de 
obste si ii aducea multe, a dobandit inca si cele de trebuinta vietii celei de obste, 
aducandu-i dobitoace multe si boi. Ca, Cel ce a ajutat dumnezeiescului Pahomie dintru-
ntai a aseza viata de obste si acestuia i-a ajutat la toata tocmirea manastirii. Deci, in 
acestea vazandu-l cel mai sus numit batran si avand dragoste curata catre dansul, i-a zis: 
ma tem, avvo Ghelasie, ca nu cumva sa se lege mintea ta catre sate si catre alta avere a  



 

 

chinoviei. Iar el i-a raspuns : este legata mai vartos mintea ta la undreaua cu care lucrezi, 
decat cugetul lui Ghelasie la averile acelea. 
 
 

6) Se spunea pentru avva Ghelasie, ca de multe ori fiind tulburat de ganduri, ca sa se duca 
inauntrul pustiei, iar mai de pe urma daca a vazut ca nu poate sa se impotriveasca, a 
inceput a ispiti gandul sau, de poate sa sada in pustie si sculandu-se, umbla pe afara de 
chilie, nici paine mancand, ci verdeturi, nici intrand sub acoperemant, si zicand intru sine 
: cei ce sunt in pustie, acestea toate nu le au. Si petrecand asa trei zile, a ostenit si a certat 
gandul cel ce il tulbura pe el, cu mustrare, zicand : daca nu poti sa faci lucrurile ce trebuie 
in pustie, sezi in chilia ta, cu rabdare plangand pacatele tale, iar nu umbla din loc in loc. 
Ca pretutindeni ochiul lui Dumnezeu vede lucrurile omenesti. 
 
 
PENTRU AVVA GHERONTIE 
 
A zis avva Gherontie cel al pietrei ca multi suparandu-se pe poftele trupasti, 
neapropiindu-se de trupuri, cu mintea au curvit. Si trupurile pazindu-li-se fecioresti, cu 
sufletele curvesc. Pentru aceasta bine este, o iubitilor, sa faca fiecare ceea ce este scris si 
cu toata pazirea sa-si pazeasca inima sa ( 1 ). 
______________________ 
Pilde IV, 23. 

 

 

INCEPUTUL SLOVEI D 
 
 
PENTRU AVVA DANIIL 
 
1) Se spunea pentru avva Daniil, cum ca venind barbarii in schit, au fugit parintii. Si a zis 
batranul : daca nu poarta grija de mine Dumnezeu, pentru ce mai traiesc. Si a trecut prin 
mijlocul barbarilor si nu l-au vazut pe el. Atunci a zis catre sine : iata a purtat grija de 
mine Dumnezeu si nu am murit. Fa dar si tu ceea ce este al omului si fugi ca parintii. 
 
2) Un frate a rugat pe avva Daniil, zicand : da-mi o porunca si o voi pazi pe ea. Si a zis 
lui : niciodata sa nu intinzi mana ta cu femeie in strachina si sa mananci cu ea si cu 
aceasta vei scapa putin de dracul curviei. 
 
3) A zis avva Daniil, ca in Babilon o fata a unuia din cei mai mari avea drac. Si tatal ei 



avea un calugar iubit, si acela i-a zis lui : nimeni nu poate sa tamaduiasca pe fiica ta, fara 
numai sihastrii aceia, pe care ii stiu si de ii vei ruga pe ei, nu vor voi sa faca aceasta 
pentru smerenie. Ci aceasta sa facem : cand vor veni in targ, faceti-va ca voiti sa 
cumparati vase. Si cand vor veni sa ia pretul lor, sa zicem lor sa faca rugaciune si cred ca 
se va tamadui. Iesind ei in targ, au aflat pe un ucenic al batranilor, sezand ca sa vanda 
vasele lui. Si l-au luat pe el impreuna cu cosnitele, cum ca ia pretul lor. Si cand a venit 
calugarul in casa, a venit si indracita si i-a dat o palma, iar el a intors si cealalta fata, dupa 
porunca Domnului. Si muncit fiind dracul, a strigat zicand: o, sila ! Porunca lui Iisus ma 
scoate. Si indata s-a curatit fata. Si dupa ce au venit batranii, le-a povestit lor ceea ce s-a 
facut. Si au proslavit pe Dumnezeu si au zis : obicei are mandria diavolului, sa cada prin 
smerema poruncii lui Hristos. 
 
5) Calatorea odinioara avva Daniil si avva Ammoi. Si a zis avva Ammoi: cand vom sedea 
si noi la chilie, parinte ? Zis-a avva Daniil lui: cine ia de la noi pe Dumnezeu acum? 
Dumnezeu este in chilie si iarasi Dumnezeu este in afara de chilie. 
 
6) A povestit avva Daniil, cum ca aflandu-se in schit avva Arsenie, era acolo un calugar 
care fura vasele batranilor si l-a luat pe el avva Arsenie la chilia sa, vrand sa-l foloseasca 
si pe batrani sa-i odihneasca. Si-i zicea lui : ori ce vei voi, eu iti voi da, numai nu fura. Si 
i-a dat lui aur si bani si haine si toata trebuinta lui. Iar el ducandu-se, iarasi fura. Deci 
batranii vazand ca nu a incetat, l-au gonit zicind : de se va afla vreun frate care sa aiba 
vreo neputinta de neajungere, trebuie sa-l suferi. Iar de fura si dupa sfatuire nu inceteaza 
goniti-l pe el. Ca si pe sufletul lui vatama si pe toti care sunt in locul acela ii tulbura. 
 
7) A povestit avva Daniil faranitul, ca a zis parintele nostru avva Arsenie pentru un 
schitiot, ca era mare cu faptele, dar prost la credinta si gresea pentru prostimea lui si zicea 
ca nu este cu adevarat Trupul lui Hristos, painea care o luam, ci inchipuire. ( 1 ) 
Si au auzit doi batrani, ca zisese acest cuvant si stiindu-l ca este mare la viata, au socotit 
ca din nerautate si prostime zice. Si au venit la el si i-au zis lui : avvo, cuvant de necrezut 
am auzit pentru oarecare, cum ca zice ca painea cu care ne impartasim, nu este cu 
adevarat Trupul lui Hristos, ci este in- chipuire. Zis-a batranul : eu sunt cel ce am zis 
aceasta. Iar ei il rugau, zicand : nu tine asa, avvo, ci precum a invatat Biserica cea 
soborniceasca. Caci noi credem ca painea aceasta este Trupul lui Hristos cu adevarat si 
paharul este insusi Sangele lui Hristos cu adevarat si nu e inchipuire. Ci precum intru 
inceput tarana luand din pamant, a zidit pe om dupa chipul Sau si nimeni nu poate zice ca 
nu este chip al lui Dumnezeu, desi este neinteles chipul, asa si painea, pentru care a zis, 
ca Trupul Meu este, asa credem ca este cu adevarat Trupul lui Hristos. Iar batranul a zis : 
de nu ma voi incredinta din lucru, nu am vestire in chip desavirsit.Iar ei au raspuns: sa ne 
rugam lui Dumnezeu toata saptamana pentru taina aceasta si credem ca Dumnezeu ne va 
descoperi noua. Iar batranul cu bucurie a primit cuvantul si se ruga lui Dumnezeu si el 
zicind : Doamne. Tu stii ca nu din rautate sunt necredincios, ci ca sa nu ma insel intru 
nestiinta. Descopere-mi, Doamne Iisuse Hristoase ! Mergand inca si batranii la chiliile 
lor, se rugau lui Dumnezeu si ei zicand : Doamne Iisuse Hristoase, descopere baranului 
taina aceasta, ca sa creada si sa nu-si piarda osteneala sa ! Si Dumnezeu a ascultat 
amandoua partile. Si implinindu-se saptamana, au venit ei duminica la biserica si au stat 
impreuna numai ei catestrei pe o rogojina, iar in mijloc era baranul. Si li s-au deschis lor 



ochii cei intelegatori.Iar cand s-a pus painea pe Sfanta Masa se arata numai la catesitrei 
ca un prunc si cand intindea mana preotul sa franga painea, iata ingerul Domnului s-a 
pogorat din cer, avand cutit si a jertfit pe Prunc si a turnat sangele Lui in pahar. Iar cand a 
frant preotul painea in bucati mici si ingerul taia din Prunc bucatile mici. Si cand s-a 
apropiat sa ia din cele sfinte, i s-a dat batranului carne cu sange. Si vazind, s-a infricosat 
si a strigat zicand : cred Doamne, ca painea este Trupul Tau si paharul este Sangele Tau ! 
Si indata s-a facut carnea cea din mana lui paine dupa taina. Si s-a impartasit, multumind 
lui Dumnezeu. Si i-au zis lui batranii : Dumnezeu stie firea omeneasca, ca nu poate sa 
manance carne cruda si pentru aceasta a prefacut Trupul Sau in paine si Sangele Sau in 
vin, la cei ce primesc cu credinta. Si au multumit ei lui Dumnezeu pentru batranul, ca nu 
a lasat sa se piarda ostenelile lui. Si s-au dus catestrei cu bucurie la chiliile lor. 
______________________ 
(1) Vezi pentru aceasta la Teologhicon al Sf. Ioan Damaskinul foaia 343. 
 
8) Inca si alt frate cu aceleasi ganduri luptandu-se asa pentru Sfintele Taine, ca si cel mai 
sus zis batran, indoindu-se si necrezand, de ceilalti frati s-a luat la slujba si povestea, ca a 
vazut unele ca acestea, fiindca fratii cei ce il luasera pe el, se rugau cu deadinsul, ca sa i 
se arate lui de la Dumnezeu adevarul lucrurilor, sa lepede gandurile necredintei. Deci 
dupa ce s-a sfarsit slujba, le-a povestit lor fratele zicand : dupa ce s-a citit Apostolul, 
indata ce s-a suit diaconul sa citeasca Sfanta Evahghelie, am vazut acoperemantul 
bisericii deschis si cerul vazandu-se, iar pe diacon inconjurat de foc din toate partile. 
Apoi dupa ce s-au adus Darurile si s-au pus inainte, am vazut cerurile deschizandu-se si 
peste dumnezeiestile Daruri foc pogorandu-se si dupa foc multime de ingeri, si in 
mijlocul lor un Prunc si alte doua fete a caror frumusete nu este cu putinta a spune, caci 
era stralucirea lor ca fulgerul. Si ingerii aceia stau imprejurul mesei, iar Pruncul sedea pe 
masa. si dupa ce s-au apropiat preotii sa franga painile punerii inainte, am vazut cele doua 
minunate fete ca s-au apropiat si au tinut mainile si picioarele Pruncului si cu cutitul pe 
care il tineau, au junghiat pe Prunc si Sangele Lui l-au turnat in pahar, apoi au taiat 
bucatele Trupul Lui si L-au pus pe paini. Si indata s-au facut painile Trup. Si cand s-au 
apropiat fratii sa se impartaseasca, mi s-a dat mie trup curat si neputand sa ma 
impartasesc cu el, plangeam. Si am auzit glas graindu-mi in urechile mele : omule, pentru 
ce nu te impartasesti ? Nu este aceasta ceea ce ai cerut ? Si eu am zis : milostiv fii mie, 
Doamne, nu pot sa mananc trup. Si iarasi glasul a zis : cunoaste, dar, ca de putea omul sa 
se impartaseasca cu trup, trup s-ar fi aflat, precum si tu ai aflat, dar nu poate sa manance 
trup si pentru aceasta Domnul Dumnezeul nostru a randuit paini ale puterii inainte. Deci, 
de ai crezut, impartaseste-te si tu ! Iar eu am zis : cred, Doamne ! Si aceasta zicand eu, s-a 
facut indata Trupul pe care il aveam in mana mea, paine. Si multumind lui Dumnezeu, m-
am impartasit. Iar dupa ce s-a sfarsit sfanta slujba cea de taina, am vazut de asemenea, 
acoperamantul bisericii deschis si pe dumnezeiestile si cerestile puteri iarasi la ceruri 
inaltandu-se. Acestea auzindu-le fratii de la fratele cel ce le povestea si umilindu-se 
pentru atata dar al lui Hristos, s-au dus multumindu-I si slavindu-L pe El. 
 
9) Acestasi avva Daniil a povestit pentru alt batran mare ce sedea in partile cele de jos ale 
Egiptului, ca zicea intru prostime ca Melhisedec este Fiul lui Dumnezeu si s-a vestit 
fericitului Chiril, arhiepiscopul Alexandriei pentru dansul. Si a trimis la el, dar stiind ca 
este facator de minuni batranul si orice cere de la Dumnezeu, i se descopere lui si cum ca 



intru prostime a zis cuvantul acesta, a intrebuintat acest fel de intelepciune, zicand: avvo, 
rogu-te, fiindca gandul imi zice, ca Melhisedec este Fiul lui Dumnezeu si alt gand imi 
zice, ca nu, ci om este si arhiereu al lui Dumnezeu. Deci fiindca ma indoiesc pentru 
aceasta, am trimis la tine, ca sa te rogi lui Dumnezeu sa-ti descopere aceasta si sa 
cunoastem adevarul.Iar batranul indraznind la petrecerea sa, a zis: da-mi trei zile si eu voi 
vesti ce este. Deci mergand, se ruga lui Dumnezeu pentru cuvantul acesta si venind dupa 
trei zile a zis fericitului Chiril, ca om este Melhisedec. Si i-a zis lui arhiepiscopul : cum 
stii, avvo ? Iar el a zis : Dumnezeu mi-a descoperit pe toti patriarhii, asa cate unul trecand 
inaintea mea de la Adam pana la Melhisedec. Si ingerul mi-a zis ca acesta este 
Melhisedec, si sa cred ca asa este. Deci, ducandu-se singur propoveduia ca om este 
Melhisedec si foarte s-a bucurat fericitul Chiril. 
 
10) S-a suit odata avva Daniil cel de la Schit cu ucenicul sau in Tebaida cea de sus la 
pomenirea lui avva Apolos si au iesit parintii spre intampinarea lui ca la sapte stadii, fiind 
la numar ca cinci mii. Si era cu putinta a-i vedea pe nisip intinsi pe pantece, ca in 
randuiala de ingeri, care cu frica primesc pe Hristos; ca unii hainele le asterneau pe cale 
inaintea lui, iar altii pamantul il udau cu lacrimile. Si iesind arhimandritul s-a inchinat de 
sapte ori inaintea fetei batranului si sarutandu-se intre diinsii, au sezut si i s-au rugat sa 
auda cuvant de la dansul, ca nu degraba vorbea cuiva. Deci dupa ce a sezut afara de 
chinovie, pe nisip, ca nu ii incapea biserica, zis-a avva Daniil, ucenicul sau : de voiti sa 
va mantuiti, iubiti neagoniseala si tacerea, ca de aceste doua fapte bune toata viata 
calugarilor atarna. Si ucenicul lui a dat unuia din frati scrisoarea si a talmacit-o 
egipteneste. Si dupa ce s-a citit parintilor, au plans toti si petreceau pe batranul plangand; 
caci nimeni nu indraznea sa-i zica : fa milostenie. Si venind la Ermupoli, a zis ucenicului 
Sau : du-te, bate in poarta manastirii aceleia si spune ca aici sunt ! Ca era acolo manastire 
de femei, care se zicea a lui avva Ieremia, in care locuiau ca trei sute de surori. Si s-a dus 
ucenicul si a batut. Si i-a zis lui portarita cu glas subtire : mantuieste-te ! Bine ai venit ! 
Ce poruncesti ? El a zis ei : cheama-mi pe maica arhimandrita, caci voi sa vorbesc. Iar ea 
a zis : nu se intalneste cu nimeni niciodata, ci spune-mi, ce poruncesti si ii voi spune. Iar 
el a zis : spune-i, ca un calugar va sa-i vorbeasca. Iar ea mergand i-a spus. Iar igumenia 
venind i-a zis : ce poruncesti ? Si a zis fratele : ca sa faceti milostenie sa dorm aici cu un 
batran, caci este seara si nu cumva sa ne manance fiarele. I-a zis lui maica : de folos va 
este voua sa fiti mancati de fiarele cele dinafara, iar nu de cele dinlauntru, ca aici barbat 
niciodata nu intra. I-a zis fratele : avva Daniil este, cel al Schitului. Iar ea auzind, a 
deschis portile si a iesit alergand, asemenea si tot soborul si imbroboditurile lor le-au 
asternut de la poarta pana jos, unde era batranul, tavalindu-se la picioarele lui si sarutand 
urmele picioarelor lui. Si intrand ei inauntru in manastire, a adus stareta lighean si l-a 
umplut cu apa caldisoara si cu buruieni si a pus pe surori doua cete si a spalat ea 
picioarele batranului si ale ucenicului lui si luand un pahar, lua din lighean si turna pe 
capetele surorilor si apoi a turnat in sanul ei si pe cap. Si putea sa le vada cineva pe, toate 
ca pe niste pietre neclintite, fara de grai, caci tot raspunsul lor cu semn se facea. Zis-a dar 
batranul, staretei : pe noi ne au la evlavie, sau asa sunt totdeauna surorile ? Iar ea a zis : 
totdeauna asa sunt roabele tale, stapane, roaga-te pentru dansele ! Iar una din ele, zacea in 
mijlocul curtii dormind, rupta si zdrenturoasa. Si a zis batranul : cine este aceasta care 
doarme aici ? Si a zis una din surori : este betiva si ce sa-i facem, nu stim, ca a o scoate 
din manastire ne temem de osanda si de o vom lasa, sminteste surorile. Zis-a batranul 



ucenicului sau : ia ligheanul si-l arunca deasupra ei. Iar el facand asa, s-a sculat sora ca 
dintr-o betie. Deci a zis stareta : stapane, totdeauna asa este. Si luand pe batran, au intrat 
in trapeza si au facut cina surorilor, zicand: blagosloveste pe roabele tale, ca inaintea ta sa 
guste ! Iar el le-a blagoslovit si numai ea si cea de a doua dupa dansa au sezut cu ei. Si 
batranului i-au pus un vas, care avea verdeturi muiate si crude si curmale si apa, iar 
ucenicului linte calda si putina paine si vin amestecat.Iar surorile au pus bucate multe : 
peste si vin din destul si au mancat foarte bine si nimeni nu a grait. Iar dupa ce s-au sculat 
ei, zis-a batranul, staretei: ce este ce ai facut ca noi trebuie sa mancam bine si voi ati 
mancat cele bune ? I-a raspuns lui aceea : tu calugar esti, si hrana de calugar ti-am pus si 
ucenicul tau ucenic de calugar este si hrana de ucenic i-am pus; iar noi. incepatoare 
suntem si hrana de incepatoare am mancat. I-a zis batranul : pomenita fie dragostea ta; cu 
adevarat ne-am folosit. Si mergand ei sa se odihneasca, zis-a batranul ucenicului sau : du-
te de vezi unde doarme betiva aceea. care zacea in mijlocul curtii. Si s-a dus de a vazut si 
a venit de i-a spus lui, ca la sfarsitul iesitorilor ( 1 ). A raspuns batranul : privegheaza cu 
mine in noaptea aceasta. Si dupa ce au adormit toate surorile, a luai batranul pe ucenicul 
sau si s-a pogorat pe din dos si a vazut pe betiva ca s-a sculat si si-a intins mainile sale la 
cer si lacrimile ei ca paraul si metaniile le facea pana la pamant si cand simtea ca vine 
vreo sora la iesitori, se arunca pe sine jos horaind. Deci a zis batranul, ucenicului sau : 
cheama-mi pe stareta incetisor ! Si mergand a chemat-o pe ea si pe a doua dupa dansa si 
toata noaptea priveau cele ce facea. Iar stareta plangea zicand : zvon s-a facut pentru 
dansa intre surori si a cunoscut ea si s-a dus binisor cand dormea batranul si i-a furat 
toiagul si pieptarul si a deschis usa manastirii si a scris un biletel si l-a pus pe 
incuietoarea usii, zicand : rugati-va si ma iertati de orice v-am gresit, si apoi s-a facut 
nevazuta. Si dupa ce s-a facut ziua, au cautat-o si n-au gasit-o; si s-au dus la poarta si au 
gasit usa deschisa si pitacelul pe dinsa. Si s-a facut plangere mare in manastire si a zis 
batranul : eu pentru dansa am venit aici, ca acest fel de betivi iubeste Dumnezeu. Si toate 
se marturiseau batranului; spunand ce i-au facut ei. Si facand batranul rugaciune, s-au dus 
amandoi la chiiiile lor, slavind si multumind lui Dumnezeu, Celui ce stie singur, cati robi 
ascunsi are. 
______________________ 
( 1 ) W.C.  
 
11) A povestit avva Daniil, preotul Schitului, zicand : cand eram mai tanar am venit la 
Tebaida si m-am pogorat la un oras sa-mi vand lucrul mainilor mele. Si era acolo un om 
cu numele Evloghie, cu mestesugul sapator de piatra, care din tanara varsta aceasta 
lucrare avea: din lucrul mainilor sale, in fiecare zi ce dobandea, cheltuia si pana seara 
petrecea postind, iar seara iesea in oras si pe strainii ce se aflau ii aducea la casa sa si 
picioarele lor cu mainile sale le spala, ca nu avea pe altcineva impreuna cu el. Si dupa 
putere ii hranea, iar din bucatelele ce prisoseau, cu unele isi mangaia nevoia firii, iar 
altele le arunca la canii satului, caci pana si la acestia isi arata omul milostivirea. Deci, 
acesta si pe mine de multe ori, primindu-ma in gazda impreuna si cu alti frati, m-a facut a 
ma minuna foarte de fapta buna a lui, ca ma inspaimanta milostivirea si iubirea de oameni 
a lui si blandetea si smerenia sufletului. Si intorcandu-ma la Schit si asezandu-ma in 
chilie, in trei saptamani m-am dat pe sine-mi la postire, rugandu-ma lui Dumnezeu sa-i 
dea mai mult de cheltuiala, ca sa poata sa faca bine si altora mai multora. Deci, din 
postire lipsindu-mi puterea, zaceam mai mort si adormind am vazut pe unul cucernic la 



chip stand inaintea mea si zicandu-mi : Daniile, ce ai ? Si i-am zis lui : cuvant am dat lui 
Hristos sa nu gust paine, pana ce ma va auzi pe mine pentru Evloghie, pietrarul, ca sa-i 
dea lui blagoslovenie, sa faca bine mai multora. Iar el a zis : nu, ca se va vatama, iar 
acum bine se afla; iar de voiesti sa-i dai lui, pune-te chezas pentru sufletul lui ca se va 
mantui intru mai multe si eu ii voi da lui. Iar eu iarasi am zis : mai mult Doamne da-i lui, 
ca toti printr-ansul sa slaveasca numele Tau cel sfant. Raspuns-a acela : am zis tie, ca 
acum bine se afla. Iar eu am zis catre el : din mainile mele cere sufletul lui! Deci, mi s-a 
parut indata, ca m-am aflat la Sfanta Inviere si am vazut un copil sezand pe sfanta piatra, 
iar pe Evloghie de-a dreapta lui stand si cautand catre mine copilul, a zis catre cei ce erau 
de fata : acesta este cel ce s-a pus chezas pentru Evloghie ? Iar ei au raspuns : asa, cu 
adevarat, stapane ! Si iarasi a zis copilul : spuneti-i lui, ca am sa cer chezasia. Iar eu am 
zis : asa, stapane, de la mine cere-o aceasta, numai dai-i lui ! Si vad ca ii toarna in sanul 
lui bani multi. Si pe cat aceia turnau, pe atat sanul lui Evloghie primea. Deci desteptandu-
ma eu, am cunoscut ca mi s-a ascultat rugaciunea si am proslavit pe Dumnezeu. Iar 
Evloghie iesind la lucrul sau si lovind in piatra, aude un sunet desert si sapand gaseste o 
pestera plina de bani si spaimantandu-se, socotea intru sine : ce voi face ? De-i voi lua pe 
acestia la oras, va auzi dregatorul si vine de ii ia si eu ma primejduiesc. Ci mai vartos ma 
voi duce la o tara afara, unde nimeni nu ma cunoaste. Si tocmind dobitoace ca si cum ar fi 
avut de carat pietre, a carat banii la rau si punandu-i in corabie, s-a dus la Bizant. Si 
imparatea Iustin batranul si a dat bani multi imparatului si celor mai mari ai lui si intru 
putina vreme s-a facut eparh al pretorilor si a cumparat casa mare, care si pana acum se 
zice a egipteanului. Si trecand doi ani, eu nestiind nimic de cele ce se facusera, am vazut 
in vis ca m-am aflat la Sfanta Inviere si pe copil iarasi l-am vazut, sezand pe sfanta piatra. 
Si aducandu-mi aminte de Evloghie, am zis intru sine-mi : oare unde este Evloghie ? Si 
dupa putin il vad pe acesta, tarat de un arap, afara de la fata copilului. Si desteptandu-ma, 
am cunoscut ce insemneaza vedenia si, am zis in sine-mi : vai mie pacatosului, ca am 
pierdut sufetul meu ! Si sculandu-ma, m-am dus la oras, ca pentru a vinde lucrul mainilor 
mele si asteptand sa aflu pe Evloghie, s-a facut seara adanca si nimeni nu s-a indemnat sa 
ma ia in gazda. Deci ma scol si intreb pe o batrana si ii zic ei : bunico, da-mi trei 
paximazi (pesmeti) sa mananc, ca nu am mancat astazi. Iar ea ducandu-se, mi-a adus 
putinia fiertura si mi-a pus inainte si sezand aproape, a inceput sa-mi vorbeasca, graind 
cuvinte de folos : avva, nu stii ca esti tanar si nu trebuia sa vii in oras. Au nu stii ca 
schima cea calugareasca cere liniste. Si altele oarecare? Si am zis ei; ce poruncesti dar sa 
fac, caci lucrul mainilor mele am venit sa vand ? Iar ea mi-a zis : macar de iti vinzi lucrul 
mainilor tale, dar nu zabovi asa in oras, daca voiesti sa fii calugar, du-te la Schit ! Si i-am 
zis ei : nu este aici in orasul acesta vreun om temator de Dumnezeu, ca sa adune pe straini 
? Si mi-a zis: o, ce ai grait, avvo? Am avut aici pe un pietrar oarecare si multe bunatati 
facea la straini. Si vazand Dumnezeu lucrurile lui, i-a dat lui dar. Si este, precum aud 
patrician astazi. Iar eu acestea auzind, am zis intru sine-mi : eu am facut uciderea aceasta. 
Si indata intrand intr-o corabie, m-am dus in Bizant si intreband si gasind casa lui 
Evloghie, sedeam langa poarta, vrand sa-l vad pe el, cand va iesi. Si deci trecand putin, il 
vad indata pe el cu fala si inconjurat de oameni multi si am zis catre el : miluieste-ma, am 
sa-ti graiesc oaresce deosebi ! Iar el nu a luat aminte, ci si cei ce mergeau inainte au dat in 
mine si alergam mai inainte si iarasi strigam si cei de pe urma iarasi au dat in mine. Si 
aceasta in patru saptamani facand, nu am putut sa vorbesc cu el. Iar mai pe urma strigand 
eu iarasi, a alergat unul din slujitorii lui cu un bat si atata m-a batut cu dansul, cat m-a 



lasat mai mort. Apoi,dupa multa vreme, putin intarindu-ma, am zis intru sine-mi : sa 
mergem la Schit si de va voi Dumnezeu, va mantui si pe Evloghie ! Si m-am pogorat la 
mare si afland o corabie alexandrineasca pornind indata, m-am suit intr-ansa si de scarba 
si de batai am adormit. Si ma vad pe mine iarasi la Sfinta Inviere si pe copilul acela 
asemenea iarasi sezand si cautand la mine cu ingrozire si zicand : nu vei merge, ci vei 
plini chezasia. Iar eu, de frica, nici a deschide gura nu am putut. Si porunceste la doi din 
cei ce stau inaintea lui si luandu-ma m-au legat cu mainile inapoi si m-au spanzurat cu 
capul in jos, zicandu-mi : sa nu te pui chezas peste puterea ta si sa nu graiesti impotriva 
lui Dumnezeu. Iar eu de mahnire si de nevoie, nu am raspuns nimic. Deci, asa fiind eu 
spanzurat, s-a facut glas zicand : iese Augusta (adica Imparateasa) si vazand-o, am luat 
indrazneala si am strigat : miluieste-ma, stapana lumii ! Iar ea intorcandu-se catre mine, a 
zis : ce voiesti ? Am zis : pentru chezasia lui Evloghie sunt spanzurat. Si mi-a zis mie : eu 
ma voi ruga pentu tine. Si am vazut ca s-a dus si a sarutat picioarele copilului si mi-a zis 
copilul : sa nu mai faci lucrul acesta. Iar eu de frica fiind cuprins, am zis : nu stapane, 
iarta-ma si a poruncit si m-au slobozit si mi-a zis : mergi la chilia ta. Vezi inca si cum voi 
aduce pe Evloghiel la randuiala lui cea dintai. Deci desteptandu-ma, m-am bucurat cu 
bucurie mare ca m-am izbavit de aceasta chezasie. Si inotand cu corabia, am venit la 
Schit, multumind lui Dumnezeu. Iar dupa trei zile aud ca a murit Iustin imparatul si s-a 
facut imparat Iustinian. Apoi dupa putin m-am instiintat, ca s-au sculat asupra 
imparatului, patru oarecare din cei mari, intre care unul a fost si Evloghie. Si cei trei 
prinzandu-se, li s-au taiat capetele, iar Evloghie a fugit noaptea. Si a poruncit imparatul 
ca ori unde se va afla, sa se omoare si el. Deci, intreband pentru dansul cu osardie, m-am 
instiintat ca s-a intors la locul sau iarasi si s-a apucat de pietrarie, nearatand catre nimeni 
ca el este cel ce se facuse patrician ( boier ) in Constantinopol, ci alt egiptean a fost acela. 
iar el incredinta ca intru atatia ani a fost la Sfintele Locuri. Deci m-am pogorat iarasi la 
acel oras, ca sa ma instiintez cele pentru dansul mai cu deadinsul. Si facandu-se seara, 
iata Evloghie a venit chemand pe straini la gazduire. Si vazandu-l, am suspinat si 
lacrimand, am zis catre Dumnezeu : cat s-au marit lucrurile Tale, Doamne, toate intru 
intelepciune le-ai facut ! Cu adevarat, Tu, Doamne, faci saraci si imbogatesti, smeresti si 
inalti si judecatile Tale sunt nenumarate ! Si luandu-ma si pe mine impreuna cu alti 
saraci, ne-am dus la casa sa si spalandu-ne picioarele, ne-a pus masa. Si dupa ce am 
mancat noi, luandu-l deosebi, i-am zis lui : cum te afli, avvo Evloghie ? Iar el a zis : 
roaga-te pentru mine, avvo, ca sant sarac, neavand in maini nimic ! Iar eu am zis catre el : 
o, de nu ai fi avut nici acestea pe care le ai ! Iar el a zis : pentru ce, avvo? Au te-am 
smintit cu ceva candva ? Atunci i-am povestit lui toate cele ce s-au facut. Si plangand 
deajuns, a zis : roaga-te, avvo, ca sa trimita Dumnezeu cele de trebuinta si de acum sa ma 
indreptez ! Iar eu am zis : cu adevarat, fiule, sa nu ingdaduiesti sa ti se incredinteze 
altceva de la Hristos, cat vei fi in lumea aceasta, afara de plata osteneiii acesteia. Si 
urandu-i cele bune, m-am intors si a ramas Evloghie asa, sapand la pietre si primind pe 
straini pana la sfarsitul vietii sale si de o suta de ani facandu-se, nu s-a lasat de aceasta 
lucrare ci ii da Dumnezeu lui putere, pana cand a plinit calatoria vietii acesteia. 
 
12) Ne-a povestit noua avva Palladie, ca intrand odata in Alexandria impreuna cu avva 
Daniil pentru o trebuinta oarecare, au intalnit pe un tanar iesind din baie, ca se scaldase. 
Si vazandu-l pe el batranul, a suspinat si mi-a zis mie : vezi pe acest frate, are sa se 
huleasca numele lui Dumnezeu printr-insul. Ci sa mergem dupa el, ca sa vedem unde 



petrece. Si mergand pe urma lui, am intrat dupa el. Si luandu-l batranul deosebi, i-a zis : o 
frate, tanar fiind si sanatos, nu ti se cuvine sa te scalzi; caci sa fii incredintat, fiule, ca pe 
multi' smintesti, nu numai pe mireni ci si pe calugari. Raspuns-a acela batrhnului : de as 
placea inca oamenilor, nu as fi sluga a lui Hristos. Ci scris este : nu judecati si nu veti fi 
judecati. Atunci i-a pus lui batranul metanie, zicand : iarta-ma pentru Domnul, caci ca un 
om am gresit. Si am iesit de la dansul. Si i-am zis batranului : nu cumva este neputincios 
fratele, si atunci nu se va osandi ? Iar batranul suspinand si lacrimand, a zis : sa te 
incredinteze pe tine adevarul, frate, mai mult decat cincizeci de draci am vazut 
inconjurandu-l pe el si turnand peste el noroi si o arapoaica sezand pe umerii lui si 
sarutandu-l pe el si alta arapoaica inaintea lui jucand si nerusinare invatandu-l si pe draci 
imprejurul lui mergand si bucurandu-se de el, iar pe sfantul inger nu l-am vazut nici 
aproape, nici departe de el. Pentru aceasta asemuiesc ca era el plin de toata necuratenia. 
Si marturisesc ceea ce se zice si insasi hainele lui, care sunt de capra si moi si indoite la 
fir,inca si a petrece el asa fara de rusine in mijlocul acestei cetati, intru care si cei ce au 
imbatranit intru nevointe intrand pentru trebi neaparate, se sarguiesc sa iasa indata, ca sa 
nu sufere vreo vatamare sufleteasca. Apoi si alta : de nu era el iubitor de sine si iubitor de 
dezmierdari si iubitor de curvie, nu s-ar fi dezgolit fara 'de rusine in baie si pe altii 
asemenea goi i-ar fi privit, cand sfintii parintii nostri Antonie si Pahomie, Amon si 
Serapion si ceilalti purtatori de Dumnezeu parinti, au legiuit, ca nimeni din ca'ugari fara 
de mare boala si nevoie sa nu se dezgoleasca pe sine. Ca si insisi pentru oarecare 
trebuinte de nevoie vrand sa treaca rauri si nefiind luntre, nu sufereau sa se goleasca, 
pentru ca se cucereau de sfantul inger, care urma dupa dansii si de soarele care lumina, 
desi nu ii vedea vreun om, ci se rugau lui Dumnezeu si treceau prin vazduh, fiindca 
iubitorul de oameni si atotputernicul Dumnezeu pe cea dreapta a lor si plina de evlavie 
cerere, gata o primea si preaslavit o implinea si cu lucru o savarsea. Acestea spuindu-mi 
batranul, s-a astamparat. Iar dupa ce ne-am intors noi la Schit, nu au trecut multe zile si 
venind fratii de la Alexandria, ne-au povestit ca fratele cutare preotul ( ca avea si 
hirotonie ), care sedea la biserica Sfantului Isidor, cel ce cu putin mai inainte venise de la 
Constantinopol, ( si era acesta pentru care zisese batranul ), s-a aflat ca curvea cu femeia 
lui Salentarie si prinzandu-se de slugile lui si de vecini, i s-au taiat cele doua boase ale lui 
impreuna cu madularul trupului si dupa taiere mai traind trei zile, a murit, facandu-se 
ocara si rusine tuturor calugarilor. Iar eu auzind, sculandu-ma, m-am dus la avva Daniil si 
i-am povestit lui cele ce s-au intamplat. Si auzind batranul a lacrimat si a zis : pedeapsa 
celui mandru este caderea. Si insemneaza batranul cu aceasta, ca de nu bolea acela cu 
mandria si ar fi primit sfatul lui, nu ar fi patimit una ca asta, prin care si ceilalti mandri se 
vor pedepsi, de nu se vor invata prin caderea aceluia, sa fuga de o prapastie ca aceasta. 
 
13) Au povestit ucenicii lui avva Evloghie, cum ca trimitandu-ne batranul la Alexandria 
ca sa vindem lucrul mainilor, ne da porunci ca sa nu facem mai mult de trei zile. Iar de 
veti face mai mult de trei zile, nevinovat sunt de pacatul vostru, zicea el. Iar noi l-am 
intrebat pe el : cum calugarii prin cetati si prin sate cu mirenii petrecand, ziua si noaptea 
nu se vatama ? Iar el a zis : credeti-ma fiilor, ca dupa ce m-am facut calugar, am facut 
treizeci si opt de ani neiesind din Schit si dupa acela m-am dus la Alexandria, catre papa 
Eusebie impreuna cu avva Daniil pentru o trebuinta. Si intrand in cetate, am vazut multi 
calugari si vedeam ca pe unii din ei corbii ii loveau peste- obraz, iar pe altii femei goale ii 
imbratisau si la ureche le vorbeau; iar inaintea altora, goi fiind ei, copii jucau si cu baliga 



de om ii manjau, iar pe unii ii vedeam ca tineau cutite si trupuri de oameni taiau si dadeau 
calugarilor sa manance. Si am inteles ca fiecare din calugari in ce patima era cazut, acest 
fel de draci avea care urmau dupa dansul si le vorbea in minte. Pentru aceasta, fratilor, eu 
nu voiesc sa zaboviti niciodata in cetate, ca nu de acest fel de ganduri, iar mai vartos de 
draci, sa va suparati. 
 
14) S-a suit odata avva Daniil de la Schit la Terenut, iar pe cale a intrat intr-o capiste sa 
doarma. Si erau acolo idoli vechi ai elinilor si luand unul, l-a pus ca un copac sub capul 
sau. Iar demonii ( dracii ), vazand indrazneala lui si voind sa-l infricoseze, strigau catre o 
femeie, pe nume chemand-o si zicand : cutare, vino cu noi la baie ! Iar alt demon 
ascultand, raspundea ca din idolul cel ce era sub capul batahnului si zicea : strain am 
deasupra mea si nu pot veni ! Dar batranul nu s-a temut, ci indraznind, lovea idolul 
zicand : du-te intru intuneric, daca nu poti si auzind demonii au strigat toti cu glas mare 
zicand : ne-ai biruit pe noi ! Si au fugit rusinati. 
 
15) Zicea avva Daniil pentru avva Dula, ca intai a sezut in viata de obste patruzeci de ani, 
apoi la Schit s-a linistit si intre parintii cei mai mari s-a socotit. Deci acesta spunea, ca in 
multe feluri cercand, a aflat ca cei ce petrec in viata de obste, mai mult si mai degrab 
decat cei ce se linistesc, sporesc in lucrarea faptelor bune, de vor avea si intrebuinta 
supunerea din inima curata. Ca un frate era intr-o viata de obste cu chipul prost si 
defaimat mai mult decat toti cei ce erau intr-ansa, iar cu mintea mare si cinstit. Acesta 
ocarandu-se si defaimindu-se de toti, iar de multe ori si batandu-se cu nedreptate, rabda 
vitejeste nezicand nimanui nimic; iar altul din fratii cei ce erau acolo, indemnat fiind de 
diavolul, a furat sfintele vase cele din Biserica, tainuindu-se de toti. Apoi cercetare 
facandu-se pentru cele furate, toti la fratele acela care se defaima pe sine au lipit vina si 
pe acesta l-au osandit din presupus ca a furat cele sfinte. Iar de vreme ce acela zicea ca nu 
are stiinta catusi de putin de lucrul acela, cu indemnarea igumenului, i-au luat chipul cel 
calugaresc de la dansul si punandu-l in fiare, l-au dat iconomului lavrei spre cercetare. 
Acesta, dupa ce si cu vine de bou l-a batut de ajuns si alte pedepse i-a dat, fiindca nimic 
nu avea acela ce sa marturiseasca, ci dimpotriva punea inainte nestiinta faptei aceleia, l-a 
trimis la dregatorul locului, ca sa-l pedepseasca mai mult. Iar acela feluri de munci 
aratand asupra lui si cu foc trupul arzandu-i si cu nemancare de multe zile si cu inchisoare 
intunecoasa si inecacioasa pedepsindu-l, dupa ce deopotriva a aflat tagaduindu-se 
furtisagul de cele sfinte, cu voia igumenului si a fratilor l-a osandit la moarte, dupa cum 
oranduieste pravila, ca pedeapsa furtisagului de cele sfinte este moartea. Si deci a fost dus 
sa i se taie capul. Iar fratele cel ce furase cele sfinte, vazand si patimind cu smfletul, 
venind la avva a zis : m-am instiintat ca s-au aflat vasele cele sfinte, pentru aceasta 
grabeste sa nu i se taie capul fratelui. Iar el vesteste dregatorului si slobozindu-se fratele, 
a venit in viata cea de obste. Si mai traind trei zile, s-a dus catre Domnul, dandu-si 
sufletul in vremea cand se ruga si cazuse in genunchi. Deci venind toti cei din manastire 
si afland trupul lui asa stand spre pocainta ( adica in genunchi ), l-au luat pe el si l-au dus 
in biserica, pana cand sa se aseze acolo ! Si lovindu-se in toaca, s-a adunat toata lavra si 
toti alergau la trupul acela, fiecare voind pentru blagloslovenie sa ia vreo parte din haine, 
sau din par. Iar avva temandu-se ca nu cumva sa se rupa si trupul, l-a bagat in altar si l-au 
incuiat cu lacat asteptand sa vina si avva al lavrei. Iar dupa putin venind si acela si 
aprinzand toti foc si punind tamaie, cautau trupul sa-l scoata din altar si sileau pe 



proistosul manastirii sa deschida degraba. Iar acela deschizand si intrand inauntru cu alti 
multi, hainele si incaltamintele raposatului le-au aflat, iar trupul nu era nicaieri. Deci au 
inceput toti sa slaveasca pe Dumnezeu si sa strige unii catre altii cu lacrimi si sa zica : 
vedeti, fratilor, ce fel de daruri ne pricinuieste noua indelunga-rabdarea si smerenia ! Sa 
ne nevoim dar si noi sa suferim ispita si defaimare pentru Domnul si vom fi slaviti si 
cinstiti si impreuna cu El in veci vom imparati. 
 
 
PENTRU AVVA DULA 
 
1) A zis avva Dula : de ne sileste pe noi vrajmasul sa lasam linistea, sa nu-l ascultam pe 
el, ca nu este nimic asemenea ca ea si ca postirea, spre ajutor asupra lui. Pentru ca 
ascutita vedere dau ele ochilor celor din launtru. 
 
2) A zis iarasi : taie prietesugurile celor multi, ca sa nu se ridice razboi asupra mintii tale 
si va tulbura chipul linistirii. 
 
 
PENTRU AVVA DIOSCOR 
 
1) Povesteau parintii pentru avva Dioscor. episcopul Nahiastiei, ca painea lui era de orz si 
de linte si in tot anul punea inceput de o viata, zicand : in anul acesta sa nu ma intalnesc 
cu cineva, sau sa nu vorbesc, sau sa nu mananc fiertura, sau sa nu mananc poame, sau 
verdeturi. Si la toata lucrarea asa facea si dupa ce savarsea una, lua alta si aceasta facea in 
toti anii. 
 
2) Un frate a intrebat pe avva Pimen, zicand : ma tulbura gandurile si nu ma lasa sa ma 
grijesc de pacatele mele si ma fac sa iau aminte la neajunsurile fratelui. Si i-a spus lui 
batranul avva Dioscor, ca era in chilie, plangandu-si pacatele sale, iar ucenicul lui sedea 
in alta chilie. Deci cand mergea la batranul, il gasea pe el plangand si ii zicea lui : parinte 
, de ce plangi ? Iar batranul zicea : pacatele mele imi plang. Deci, ii zicea lui ucenicul : nu 
ai pacate, parinte ! Si a raspuns batranul : cu adevarat, fiule de ma voi lasa sa vad pacatele 
mele, nu sunt deajuns alti trei, sau patru, sa le planga. 
 
3) A zis avva Dioscor : de ne vom imbraca cu imbracamintea cea cereasca, nu ne vom 
afla goi. Iar de nu ne vom afla purtand imbracamintea aceea, ce vom face, fratilor ? Ca 
avem sa auzim si noi glasul acela care zice : arunca-l pe el intru intunericul cel dinafara; 
acolo va fi plangerea si scrasnirea dintilor. Multa rusine va fi noua, daca atata vreme 
purtand noi chipul acesta, ne vom afla in ceasul de nevoie neavand imbracamintea cea de 
nunta. O, ce cainta va sa ne urmeze! O, ce intuneric va sa cada asupra noastra inaintea 
parintilor si a fratilor nostri, care ne vor vedea pe noi muncindu-ne de demonii cei 
infricosatori! 
 
 



 
 
 
INCEPUTUL SLOVEI E 
 
 
PENTRU SFANTUL EPIFANIE, EPISCOPUL CIPRULUI 
 
1) Povestit-a sfantul Epifanie, episcopul Ciprului, ca in vremea fericitului Atanasie cel 
Mare, niste pasari zburand imprejurul capistei lui Serapid, strigau neincetat : cras ! Cras ! 
Si venind elinii la fericitul Atanasie, au strigat : raule batrane spune-ne noua, ce striga 
pasarile ? Si raspunzand a zis : pasarile striga : cras, cras ! Iar cuvantul acesta: cras, cras, 
in limba avsonenilor insemneaza maine. Si adauga ca maine vor vedea slava lui 
Dumnezeu. Si dupa aceea s-a vestit moartea imparatului Iulian. Si aceasta facandu-se, s-
au adunat ei si strigau asupra lui Serapid zicand : daca nu il voiai pe el, pentru ce luai 
darurile lui ? 
 
2) Acesta a povestit, ca in cetatea Alexandriei era un vizitiu, care era feciorul unei maici 
ce se numea Maria. Acesta la alergarea de cai ce se facea, a cazut, apoi sculandu-se a 
intrecut pe cel ce l-a surpat si a biruit. Si norodul a strigat : fiul Mariei a cazut si s-a 
sculat si a biruit. Inca graindu-se acest glas, a venit vestea in norod pentru capistea lui 
Serapid, ca marele Teofil suindu-se, a surpat idolul lui Serapid si a stapanit capistea. 
 
3) S-a vestit fericitului Epifanie, episcopul Ciprului de la avva manastirii, pe care o avea 
in Palestina, asa : cu rugaciunile tale nu ne-am lenevit de canonul nostru, ci cu osardie 
citim si ceasul intai si al treilea si al saselea si al noulea si vecernia. Iar el prihanindu-i, 
le-a aratat lor zicand : aratati sunteti ca va leneviti in celelalte ceasuri ale zilei, petrecand 
deserti la rugaciune. Ca trebuie calugaria cea adevarata neincetat sa aiba rugaciunea si 
cantarea psalmilor in inima sa. 
 
4) A trimis odata sfantul Epifanie catre avva Ilarion, rugandu-l pe el si zicand : vino sa ne 
vedem mai inainte de a ne duce din trup. Si mergand el, s-au bucurat unul cu altul. Dar 
mancand ei, s-a adus o pasare. Si luand episcopul, a dat lui avva Ilarion si a zis batranul : 
iarta-ma, ca de cand am luat schima, nu am mancat junghiat. Si i-a zis lui episcopul: iar 



eu de cand am luat schima, nu am lasat pe cineva sa adoarma avand ceva asupra mea, nici 
eu nu am adormit avand ceva asupra cuiva. Si a zis lui batranul : iarta-ma, ca petrecerea 
ta este mai mare decat a mea. 
 
5) Acestasi zicea : daca Melchisedec, chipul lui Hristos, a binecuvantat pe Avraam, 
radacina iudeilor, cu mult mai vartos insusi adevarul Hristos binecuvinteaza si sfinteste 
pe toti ce cred in El 
 
6) Acestasi zicea : cananianca striga si se asculta. Si femeia caruia ii curgea sange, tace si 
se fericeste iar fariseul striga si se osandeste; vamesul nici nu deschide gura si se asculta. 
 
7) Acestasi zicea : proorocul David intru fara de vreme se ruga; in miezul noptii se scula, 
inainte de zori se cucerea, in zori sta de fata, dimineata se ruga, seara si la amiaza. Si 
pentru aceasta zicea : de sapte ori in zi Te-am laudat ! 
 
8) Zis-a iarasi: de nevoie este castigarea cartilor crestinesti la cei ce pot sa le 
dobandeasca. Ca si singura vederea cartilor mai pregetatori catre pacat ne face pe noi si 
catre dreptate ne indeamna sa ne ridicam. 
 
9) Zis-a iarasi : mare intarire spre a nu pacatui, este citirea Scripturilor. 
 
10) Zis-a iarasi : mare prapastie si adanca groapa este nestiinta Scripturilor. 
 
11) Zis-a iarasi : mare vanzare a mantuirii este a nu sti nici una din dumnezeestile legi. 
 
12) Acestasi zicea : gresalele dreptilor sunt imprejurul buzelor, iar ale pacatosilor 
izvorasc din tot trupul. Pentru aceea canta David : pune, Doamne, straja gurii mele si usa 
de ingradire imprejurul buzelor mele, si : zis-am, pazi-voi caile Tale, ca sa nu gresesc cu 
limba mea ! 
 
13) Acestasi a fost intrebat : pentru ce sunt zece poruncile legii, iar fericirile noua ? Si a 
zis : cele zece porunci sunt intocmai la numar cu ranile egiptenilor, iar numarul fericirilor 
este chip de intreita Treime ! 
 
14) S-a intrebat acestasi : de este de ajuns un drept sa imblanzeasca pe Dumnezeu. Si i-a 
zis : asa este. Ca El a zis : cercati unul sa faca judecata si dreptate si milostiv voi fi catre 
popor ! 
 
15) Acestasi a zis: Dumnezeu, celor pacatosi, de se vor pocai, iarta si capetele, precum 
pacatoasei si talharului si vamesului iar de la cei drepti cere dobanzi. Si aceasta este ceea 
ce zicea apostolilor : ca de nu va prisosi dreptatea voastra mai mult decat a carturarilor si 
a fariseilor, nu veti intra intru Imparatia cerurilor. 
 
16) Zicea inca si aceasta : Dumnezeu cu foarte putin pret vinde dreptatile la cei ce se 
sarguesc sa le cumpere : pe o bucatica de paine, pe o haina proasta, pe un pahar cu apa 
rece, pe un banisor. 



 
17) Adauga inca si aceasta : omul imprumutandu-se de la om pentru saracie, sau pentru 
trebuinta inmultirii si dand inapoi, multumeste cu adevarat, dar da inapoi intru ascuns, 
fiindca se rusineaza. Iar stapanul Dumnezeu dimpotriva, intru ascuns imprumutandu-Se, 
rasplateste inaintea ingerilor si a arhanghelilor si a dreptilor ! 
 
 
PENTRU SFANTUL EFREM 
 
1) Copil era avva Efrem si a vazut vis, adica vedenie, ca, a rasarit via pe limba lui si a 
crescut si a umplut toata partea cea de sub cer, fiind foarte roditoare. Si veneau toate 
pasarile cerului si mancau din rodul viei. Si pe cat mancau, se inmultea rodul ei. 
 
2) Altadata iarasi a vazut unul din sfinti, in vedenie, o ceata de ingeri pogarindu-se din 
cer cu porunca lui Dumnezeu, avand in maini o carte, adica un tom scris dinlauntru si din 
afara si ziceau unii catre altii : cui se cuvine sa se dea aceasta ? Si unii ziceau :acestuia, 
iar altii : altuia. Dar au raspuns si au zis : cu adevarat sfinti sunt si drepti. Insa nimanui nu 
se poate sa se dea aceasta, fara numai lui Efrem. Si a vazut batranul ca lui Efrern au dat ei 
cartea. Si sculandu-se dimineata, au auzit pe Efrem ca intocmai ca un izvor izvoraste din 
gura lui si alcatuieste. Si au cunoscut, ca de la Duhul Sfant sunt cele ce ieseau prin buzele 
lui Efrem. 
 
3) Altadata iarasi, trecand Efrem, din indemnare oarecare a venit o pacatoasa, cu 
magulire sa-l traga spre impreunare urata, iar de nu, macar sa-l porneasca spre manie, ca 
niciodata nu-l vazuse cineva manios. Si a zis ei : vino dupa mine ! Si apropiindu-se la un 
loc intru care era mult norod, a zis ei : in locul acesta vino precum ai voit. Iar aceea 
vazand norodul, a zis lui: cum putem aceasta sa facem, atata norod stand si nu ne rusinam 
? Iar el a zis catre dansa : daca de oameni ne rusinam, cu mult mai vartos trebuie sa ne 
rusinam de Dumnezeu, care vadeste cele acunse ale intunericului. Iar ea rusinandu-se, s-a 
dus fara de isprava. 
 
 
PENTRU UN MIREAN ANUME EVHARIST 
 
1) Doi din parinti s-au rugat lui Dumnezeu, ca sa-i incredinteze pe ei, la care masura au 
ajuns. Si le-au venit lor glas zicand : in cutare sat al Egiptului este un mirean anume 
Evharist si femeia lui se numeste Maria. Inca nu ati venit voi la masurile acestora. Si 
sculandu-se cei doi batrani, au mers in satul acela si intreband, au aflat chilia lui si pe 
femeia lui si i-au zis ei : unde este barbatul tau ? Iar ea a zis : pastor este si paste oile. Si 
i-a bagat pe ei in chilie. Iar dupa ce s-a facut seara, a venit Evharist cu oile si vazand pe 
batrani, le-a gatit lor masa si a adus apa sa le spele picioarele lor. Si i-au zis lui batranii : 
nu vom gusta ceva, de nu ne vei vesti noua lucrarea ta. Si Evharist cu smerenie a zis : eu 
sunt pastor si aceasta este femeia mea. Iar batranii au statut rugandu-l pe el si nu a vrut el 
sa le spuna. Si au zis lui batranii : Dumnezeu ne-a trimis pe noi la tine. Iar cum a auzit 
cuvantul acesta s-a temut si a zis lor : iata oile acestea le avem de la parintii nostri si orice 
spor va da Domnul sa dobandim dintransele, facem in trei parti: o parte saracilor si o 



parte pentru iubirea si primirea de straini si a treia parte pentru trebuinta noastra. Si de 
cand am luat pe femeia mea, nu m-am spurcat nici eu, nici ea, ci fecioara este si fiecare 
din noi deosebi se culca, iar noaptea purtam saci si ziua hainele noastre. Pana acum 
nimeni din oameni acestea nu le-a stiut. Si auzind s-au minunat si s-au dus slavind pe 
Dumnezeu.  
 
 
PENTRU EVLOGHIE PREOTUL 
 
1) Evloghie oarecare, ucenic fiind al fericitului Ioan arhiepiscopul, preot si pustnic mare, 
postind din doua in doua zile, iar de mai multe ori si toata saptamana petrecand, mancand 
numai paine si sare, se slavea de oameni. Acesta s-a dus la avva Iosif la Panefo, 
nadajduind sa vada ceva mai multa asprime de viata la dansul. Si primindu-l pe el 
batranul cu bucurie, orice a avut a pus ca sa faca mangaiere si i-au zis lui ucenicii lui 
Evloghie: nu mananca preotul afara de paine si sare; iar avva Iosif tacand manca. Si 
petrecand trei zile, nu i-au auzit pe ei cantand sau rugandu-se, ca era ascunsa lucrarea lor. 
Si au iesit nefolosindu-se Evloghie cu ucenicul sau. Iar dupa iconomie s-a facut negura si 
ratacindu-se s-au intors la batranul. si mai inainte de a bate ei in usa, i-au auzit pe ei 
cantand si staruind el mult, mai pe urma au batut in usa. Iar aceia, tacand din cantarea de 
psalmi, i-au primit cu bucurie. Si pentru arsita, au turnat ucenicii lui Evloghie apa in vas 
si i-au dat lui. Si era apa amestecata cu de mare si de rau si nu a putut sa o bea. Si venind 
intru sine a cazut inaintea batranului, voind sa stie petrecerea lor, zicand : avvo, ce este 
aceasta, ca intai nu cantati, ci acum, dupa ce ne-am dus noi. Si vasul de apa, acum 
luandu-l, am aflat apa sarata. Zis-a batranul : fratele este nebun si dupa amagire o au 
amestecat cu apa de mare. Iar Evloghie il ruga pe batranul, voind sa stie adevarul. Si i-a 
zis lui batranul : acel mic pahar de vin era al dragostei, iar apa aceasta este pe care o beau 
fratii totdeauna. Si l-a invatat pe el deosebirea socotelilor si a taiat de la el toate cele 
omenesti. Si s-a facut iconomicos si pogorator. Si dupa aceea manca toate cele ce i se 
puneau inainte. si s-a invatat si el sa lucreze in ascuns. Si a zis batranului : negresit, intr-
adevar este lucrarea voastra.  
 
 
PENTRU AVVA EVPREPIE 
 
1 ) Zis-a avva Evprepie: avand intru tine ca este Dumnezeu credincios si puternic, crede 
intru Dansul si te vei impartasi de cele ale Lui. Iar de defaimezi, nu crezi. Si toti credem 
ca toate sunt Lui cu putinta, dar si intru lucrurile tale crede Lui, ca si intru tine face 
minuni. 
 
2) Acestasi pradandu-se, ajuta impreuna pradatorilor. Iar dupa ce au incarcat ei cele din 
iauntru si-au lasat toiagul lor si indata ce l-a vazut avva Evprepie, s-a mahnit si luandu-l 
alerga inapoia lor, vrand sa li-l dea. lar aceia nevrand sa-l primeasca, ci temandu-se sa nu 
li se intample ceva, intalnind el pe unii, care mergeau pe aceeasi cale, ii poftea sa le dea 
lor acel toiag. 
 
3) A zis avva Evprepie : cele trupesti sunt materie. Cel ce iubeste lumea, iubeste 



sminteala si impiedicarile. Deci de se va intampla sa se piarda candva ceva, aceasta 
trebuie sa o primim cu bucurie si cu marturisire, fiindca ne-am izbavit de griji. 
 
4) Un frate a intrebat pe avva Evprepie pentru viata. Si a zis batranul : iarba mananca, cu 
iarba te imbraca, pe iarba te culca ( adica toate le defaima ), iar inima castig-o de fier. 
 
5) Un frate a intrebat pe acest batran, zicand : cum vine frica lui Dumnezeu in suflet ? Si 
a zis batranul : de va veni omul smerenie si neagoniseala si neosandire, vine la el frica lui 
Dumnezeu. 
 
6) Acestasi a zis : sa petreaca cu tine pururea frica lui Dumnezeu si smerenia si lipsa de 
bucate si plansul. 
 
7) La inceputul sau avva Evprepie a mers la un batran si a zis lui : avvo, spune-mi un 
cuvant, cum sa ma mantuiesc ! Iar el i-a zis : de voiesti sa te mantuiesti, cand vei merge 
la cineva, sa nu apuci mai inainte sa graiesti, pana nu te va intreba, iar el pentru cuvantul 
acesta umilindu-se, a pus metanie, zicand : cu adevarat multe carti am citit si acest fel de 
invatatura nu am cunoscut. Si mult folosindu-se, s-a dus.  
 
 
PENTRU AVVA ELADIE 
 
1) Povesteau parintii pentru avva Eladie, ca au facut douazeci de ani la chilii si a nu 
ridicat candva ochii in sus sa vada streasina bisericii. 
 
2) Se povestea pentru acestasi avva Eladie, ca paine si sare manca. Deci, cand au venit 
Pastile, zicea : fratii paine si sare mananca, iar eu trebuia sa fac putina osteneala pentru 
Pasti. Si fiindca in celelalte zile mananc sezand jos, acum, ca este Pasti, voi face 
osteneala si voi manca stand in picioare. 
 
 
PENTRU AVVA EVAGRIE 
 
1) Zis-a avva Evagrie : cand esti in chilie, strange-ti gandul tau, adu-ti aminte de ziua 
mortii, vezi atunci murirea trupului, pune in minte nevoia ! Ia osteneala, defaima 
desertaciunea lumii, ca sa poti totdeauna sa petreci in dragostea linistii si sa nu slabesti ! 
Adu-ti aminte si de asezarea cea acum in iad; gandeste cum sunt acolo sufletele, in care 
cumplita tacere, in care amar suspin si in cat de mare frica si infiorare si asteptare ! 
Socoteste chinuirea cea neincetata, lacrima cea sufleteasca si fara de sfarsit ! Ci si de Ziua 
Invierii adu-ti aminte si de starea inaintea lui Dumnezeu ! Gandeste la judecata cea 
infricosata si groaznica ! Pune in mijloc cele ce se pastreaza pacatosilor, rusinea cea 
inaintea lui Dumnezeu si a ingerilor si a arhanghelilor si a tuturor oamenilor, muncile, 
focul cel vesnic, viermele cel neadormit, tartarul, intunericul, scrasnirea dintilor, fricile si 
pedepsele ! Pune inca in mijloc si bunatatile cele ce se pastreaza dreptilor, indrazneala 
cea inaintea lui Dumnezeu Tatal si a Hristosului Lui, a ingerilor,si a arhanghelilor si a 
toata multimea sfintilor, imparatia cerurilor si a darurilor ei, bucuria si desfatarea ei ! 



Pomenirea acestora amandorura adu-o la tine ! Si pentru judecata pacatosilor lacrimeaza, 
plangi, temandu-te ca nu cumva si tu sa fii intru acestea ! Iar pentru cele ce se pastreaza 
dreptilor, bucura-te si te veseleste ! Si pe acestea te sarguieste sa le dobandesti, iar de 
acelea sa te instrainezi. Cauta sa nu uiti candva, macar inauntru, in chilia ta fiind, macar 
afara undeva, pomenirea acestora, ca macar prin aceasta sa scapi de gandurile cele 
spurcate si vatamatoare ! 
 
2) Zis-a iarasi : taie prietesugurile celor multi, ca sa nu se spurce mintea ta si va turbura 
chipul linistirii.( 1 ) 
______________________ 
( 1 ) La avva Dula num. 2. 
 
3) Zis-a iarasi : mare lucru este cu adevarat a se ruga fara raspandire, dar mai mare este si 
a canta fara raspandire. 
 
4) Zis-a iarasi : du-ti aminte totdeauna de iesirea ta si nu uita judecata cea vesnica si nu 
va fi greseala in sufletul tau. 
 
5) Zis-a iarasi: ridica ispitele si nimeni nu este care sa se mantuiasca.( 1 ) 
______________________ 
( 1 ) La avva Antonie, num. 7. 
 
6) Zis-a iarasi : graia unul din parinti ca hrana cea mai uscata si deopotriva, injugata fiind 
cu dragostea, degraba baga pe monah in limanul nepatimirii. 
 
7) S-a facut odata sobor la chilii pentru un lucru si a grait avva Evagrie. Zis-a lui preotul : 
stim, avvo, ca de erai in tara ta, poate si episcop vrei sa fii si cap multora, iar acum ca un 
strain sezi aici. Iar el umilindu-se, nu s-a tulburat, ci clatinand cu capul, a zis lui : 
adevarat este, parinte ! Insa odata am grait, iar a doua nu voi mai adauga.( 1 ) 
______________________ 
( 1 ) Iov 39.  
 
 
PENTRU AVVA EVDEMON 
 
1) A zis avva Evdemon pentru avva Pafnutie, parintele Schitului, ca s-a pogorat acolo un 
tanar si nu l-au lasat sa petreaca acolo, zicand : in vremea mea chip de femeie nu voi lasa 
sa petreaca in Schit pentru razboiul vrajmasului. 
 
 

 
 

 
 
 



INCEPUTUL SLOVEI Z 
 
 
PENTRU AVVA ZINON 
 
1) Zis-a avva Zinon, ucenicul fericitului Siluam : sa nu locuiesti in loc numit, nici sa sezi 
cu un om ce are nume mare, nici sa pui temelie a-ti zidi tie chilie candva. 
 
2) Se spumea pentru avva Zinon, ca intai nu voia sa ia de la cineva ceva. Si pentru 
aceasta cei ce aduceau se duceau scarbiti, caci nu lua. Si altii veneau la dansul voind sa ia 
ca de la un batran mare si nu avea ce sa le dea lor si se duceau si ei scarbiti... Zice 
batranul : ce sa fac ? Caci si cei ce aduc se scarbesc si cei ce vor sa ia. Aceasta este mai 
de folos : oricine va aduce, sa iau si oricine va cere, sa-i dau. Si asa facand, se odihnea si 
pe toti ii impaca. 
 
3) S-a dus un frate egiptean in Siria la avva Zinon si prihanea gandurile sale inaintea 
batranului. Iar el minunandu-se, a zis : egiptenii ascund faptele bume care le au, iar 
neajunsurile care nu le au, pe acestea pururea le prihanesc. Iar sirienii si elinii, faptele 
bune care nu le au, zic ca le au, iar neajunsurile care le au, le ascund. 
 
4) Au venit niste frati la el si l-au intrebat, zicand : ce intelegere are cuvantul acela ce este 
scris in cartea lui Iov : si cerul nu este curat inaintea Lui ? Si raspunzand batranul, a zis 
lor : au lasat fratii pacatele lor si cerceteaza pentru ceruri. Insa talcuirea cuvantului 
aceasta este : de vreme ce numai El este curat, pentru aceasta a zis : si cerul nu este curat. 
 
5) Spuneau parintii pentru avva Zinon, ca sezand in Schit, a iesit noaptea din chilia sa, 
spre lunca si ratacindu-se, a facut trei zile si trei nopti umbland si ostenindu-se. Lesinand 
a cazut sa moara. Si iata un copil a statut inaintea lui, avand o paine si un vas cu apa. Si ii 
zicea lui : scoala, mananca ! Iar el sculandu-se, s-a rugat, socotind ca este naluca. Iar el a 
zis lui : bine ai facut. Si iarasi s-a rugat a doua oara si a treia oara. Si ii zicea lui : bine ai 
facut. Deci, sculandu-se batranul a luat si a mancat. Si dupa aceea a zis lui : cat ai umblat, 
atat esti departe de chilia ta; ci scoala-te si vino dupa mine ! Si indata s-a aflat la chilia 
lui. Deci a zis lui batranul : intra, fa-ne noua rugaciune. Si intrand batranul acela s-a facut 
nevazut. 
 
6) Altadata acelasi avva Zinon, umbland in Palestina si odihnindu-se, a sezut aproape de 
o pepenarie sa manance. Si i-a zis lui gandul : ia-ti tie un castravete si mananca ca ce este 
? Iar el raspunzand, a zis gandului : hotii in munca merg. Deci cearca-te pe tine de aici, 
de poti suferi munca. ( 1 ) Si sculandu-se, a statut in arsita cinci zile. si prajindu-se pe 
sine, a zis : nu pot suferi munca. Si a zis gandului : daca nu poti, nu fura si manca ! 
______________________ 
( 1 ) In alte carti se zice : si a inceput a se bate pe sine. Apoi zice gandului : de nu poti 
suferi (si celelalte). 
 
7) Zis-a avva Zinon : cel ce voieste ca sa-i asculte degraba Dumnezeu rugaciunea, cand 
se scoala, si-si intinda mainile sale catre Dumnezeu, mai inainte de toate si mai inainte de 



sufletul sau, sa se roage pentru vrajmasii sai din suflet; si prin aceasta ispravi, ori pentru 
ce se va ruga lui Dumnezeu, il asculta pe el. 
 
8) Spuneau parintii ca era intr-un sat unul care postea mult, incat se chema numele lui 
postitorul. Si auzind avva Zinon pentru dansul, l-a chemat pe el; iar el s-a dus cu bucurie. 
Si rugandu-se ei, au sezut. Deci a inceput batranul sa lucreze tacand, iar postitorul 
neafland sa vorbeasca cu dansul, a inceput sa se supere de trandavie. si a zis batranului : 
roaga-te pentru mine, avvo, ca voi sa ma duc ! Zis-a lui batranul : pentru ce ? Iar el 
raspunzand, a zis : caci inima mea ca arzandu-se este si nu stiu ce are. Caci cand eram in 
sat, pana seara posteam si niciodata asa nu mi s-a facut. Zis-a lui batranul : in sat te 
hraneai din urechile tale. Ci mergi de acum si mananca la ceasul al noualea ! Si orice faci, 
intru ascuns fa. Si cum a inceput sa faca, cu necaz a asteptat ceasul al noulea, si ziceau 
cei ce-l stiau pe el, ca postitorul s-a indracit si venind el, a spus batranului toate. Iar el i-a 
zis lui : aceasta cale este dupa Dumnezeu. 
 
9) Doi frati locuind deosebi, mergeau unul catre altul. Si a zis unul dintr-ansii celuilalt : 
voiesc sa ma duc la avva Zinon si sa-i spun lui un gand. A zis si celalalt : si eu aceasta 
voiesc. Deci s-au dus amandoi impreuna. Si luandu-i pe fiecare deosebi si-au spus 
gandurile lor si unul spunandu-le a cazut inaintea batranului, rugandu-l cu multe lacrimi 
ca sa se roage lui Dumnezeu pentru dansul. Si batranul i-a zis lui : mergi, nu te slabi pe 
tine si nu grai de rau pe cineva si nu te lenevi de rugaciunea ta ! Si ducandu-se fratele, s-a 
vindecat. Iar celalalt spunandu-i gandul sau catre batran, a adaus moale si cu nebagare de 
seama : roaga-te pentru mine ! Dar n-a cerut cu deadinsul. Iar dupa o vreme s-a 
intammplat de s-au intilnit unul cu altul. Si a zis unul dintr-insii : cand am mers catre 
batranul, i-ai spus lui gandul care ziceai ca voiesti sa-l spui lui ? Iar acela i-a zis : da, i-am 
spus ! A intrebat acela : oare te-ai folosit dupa ce i-ai spus ? Raspuns-a fratele : da, m-am 
folosit, ca pentru rugaciunile batranului m-a vindecat Dumnezeu ! Iar celalalt a zis : eu 
macar de i-am marturisit gandurile mele, nu am simtit vreo usurare. Zis-a lui cel ce s-a 
folosit : si cum te-ai rugat batranului ? Raspuns-a acela : i-am zis lui : roaga-te pentru 
mine, ca am acest gand ! Iar el a zis : eu marturisindu-ma lui, am udat picioarele lui cu 
lacrimile mele, rugandu-l ca sa se roage lui Dumnezeu pentru mine. Si prin rugaciunea lui 
m-a vindecat Dumnezeu. Iar aceasta ne-a povestit noua batranul, invatandu-ne, ca se cade 
celui ce roaga pe vreunul din parinti pentru ganduri cu osteneala si din toata inima sa se 
roage, ca lui Dumnezeu. si atunci va dobandi. Iar cel ce se marturiseste cu nebagare de 
seama, sau ispiteste, nu se foloseste, ci se si osandeste. 
 
10) Zicea avva Zinon ca i-a povestit lui fericitul Serghie, egumenul din Pediada, o 
povestire ca aceasta : odata - zice - calatorind noi cu un batran sfant, fiind si alti frati 
impreuna cu noi, ne-am ratacit pe cale. Si nestiind unde mergem ne-am aflat in 
semanaturi si am calcat putin din semanaturi. Iar plugarul simtind, ca s-a intamplat de 
lucra acolo, a inceput a ne ocara si a zice cu manie : voi calugari sunteti ? Voi va temeti 
de Dumnezeu ? De aveati frica lui Dumnezeu inaintea ochilor, nu faceati aceasta. Deci 
indata ne zice noua sfantul acela batran : pentru Domnul nimeni sa nu graiasca ! Si se 
ruga plugarului cu blandete, zicand : bine zici, fiule; de am fi avut frica lui Dumnezeu 
aceasta nu am fi facut, ci pentru Domnul, iarta-ne, ca am gresit ! Iar acela, 
inspaimantandu-se pentru nerautatea si smerenia batranului, alergand la noi, a cazut la 



picioarele batranului, zicand : iarta-ma pentru Domnul si ia-ma cu voi ! Si adauga 
fericitul Serghie : iata blandetea si bunatatea sfantului ce a putut cu ajutorul lui 
Dumnezeu sa faca ! Si a mantuit sufletul ce era facut dupa chipul lui Dumnezeu pe care Il 
voieste Dumnezeu, mai mult decat nenumarate lumi cu banii lor. 
 
11) Odata ne-am dus la unul din parinti si l-am intrebat pe el zicand : de va avea cineva 
vreun gand si se vede pe sine biruit; si de multe ori citind cele ce au zis parintii pentru un 
gand ca acela, se ispiteste sa faca acelea si nicidecum nu poate, oare ce este mai bine : a 
vesti vreunuia din parinti gandul, sau a se sargui singur sa unelteasca acelea care a citit si 
a se indestula cu stinta sa ? Raspuns-a batranul : ca trebuie sa-l vesteasca catre cel ce 
poate sa-l foloseasca si sa nu se nadajduiasca intru sine. Ca nu poate cineva sa-si ajute 
luisi si mai vartos de a fi cuprins de patimi. Ca mie, tanar fiind, mi s-a intamplat una ca 
aceasta. Ca aveam patima sufleteasca si ma biruiam de dansa. Si auzind pentru avva 
Zinon, ca pe multi care se aflau asa i-a vindecat, am voit sa ma duc si sa-i vestesc lui; iar 
satana ma oprea, zicand ca de vreme ce stii ce trebuie sa faci, fa cum citesti si nu te mai 
duce si supara pe batranul. 
Deci cand ma porneam sa ma duc si sa-i vorbesc lui, razboiul se usura de la mine cu 
mestesugirea diavolului ca sa nu ma duc. Iar dupa ce ma plecam sa nu merg, iarasi ma 
stapaneam de patima. Si aceasta a mestesugit vrajmasul asupra mea multa vreme, 
nelasandu-ma sa vestesc batranului. Iar da multe ori m-am dus la batranul, vrand sa-i 
spun lui gandul si nu ma lasa vrajmasul, aducand rusine in inima mea si zicand : de 
vreme ce stii cum trebuie sa te vindeci, ce trebuinta este a spune cuiva ? Caci porti grija 
de sine; stii cum au zis parintii. Si acestea, zice, imi aducea pizmasul, ca sa nu arat 
doctorului patima si sa ma vindec. Iar batranul ma cunostea ca am ganduri, dar nu ma 
vadea, asteptand ca insumi sa le vestesc pe ele. Si ma invata pentru viata cea dreapta si 
ma slobozea. Iar mai pe urma plangand, am zis intru sine : pana cand, ticaloase suflete, 
nu vrei sa te tamaduiesti ? Altii vin de departe la batranul si iau lecuire, iar tu nu te 
rusinezi, si avand doctorul aproape, nu vrei sa te tamaduiesti ? Si aprinzandu-ma cu 
inima, m-am sculat si intru sine-mi am zis, ca daca voi merge la batranul si nu voi afla pe 
nimeni acolo, voi cunoaste ca este voia lui Dumnezeu a-mi marturisi gandurile mele. Si 
mergand eu acolo, n-am aflat pe nimeni. Deci batranul ma invata dupa obicei pentru 
mantuirea sufletului si cum ar putea cineva sa se curateasca de cugetele cele spurcate. Iar 
eu iarasi rusinandu-ma si nemarturisindu-ma, vroiam sa ma duc si sculandu-se batranul, 
facu rugaciune si ma petrecea mergand inaintea mea, pana la usa cea de afara. Iar eu ma 
munceam cu ganduri, sa spun batranului sau sa nu spun, si cu incetul pasind, mergeam 
dupa dansul; iar batranul intorcandu-se si vazandu-ma muncindu-ma de ganduri, ma 
loveste in piept incetisor si imi zice : ce ai ? Om sunt si eu. Si daca mi-a zis batranul acest 
cuvant, mi s-a aratat ca mi-a deschis inima mea si am cazut la picioarele lui, rugandu-l pe 
el cu lacrimi si zicand : miluieste-ma ! Iar el mi-a zis : ce ai ? Si i-am zis lui : nu stii ce 
am ? Si mi-a zis : tu trebuie sa spui ce ai. Iar eu cu mare rusine de abia mi-am marturisit 
patima mea. Si mi-a zis : dar de ce atata vreme te rusinezi a spune ? Au nu sunt si eu om 
? Insa voiesti sa-ti spun si eu ceea ce stiu ? Au nu sunt acum trei ani, de cand ai aceste 
ganduri si venind aici nu le marturisesti ? Iar eu marturisind si cazand si rugandu-ma, am 
grait lui : miluieste-ma pentru Dumnezeu si ma invata, ce sa fac ! Si mi-a zis : du-te si nu 
te lenevi in rugaciunea ta si nu cleveti pe nimeni ! Iar eu mergand la chilia mea si 
nelenevindu-ma de rugaciunea mea, cu darul lui Hristos si cu rugaciunea batranului, de 



aici inainte n-am mai fost suparat de patima aceea. Deci trecand un an, mi-a venit un 
gand ca acesta : nu cumva m-a miluit Dumnezeu pentru mila Sa, iar nu pentru batranul ? 
Si aceasta venindu-mi in minte, am mers catre dansul, vrand a-l ispiti si luandu-l in laturi, 
i-am facut metanie, zicand : roaga-te pentru mine, parinte, pentru gandul meu ce ti l-am 
marturisit oarecand ! Iar el m-a lasat zacand la picioarele lui si tacand putin, mi-a zis : 
scoala-te, ai credinta catre mine ! Iar eu auzind acestea, voiam sa ma inghita pamantul de 
rusine si sculandu-ma, nu puteam cauta asupra batranului, si mirandu-ma si 
spaimantandu-ma, am plecat la chilia mea. 
 
 
PENTRU AVVA ZAHARIA 
 
1) Zis-a avva Macarie catre avva Zaharia : spune-mi, care este lucrul monahului ? Zis-a 
lui : pe mine ma intrebi, parinte ? Si a zis avva Macarie : am vestire catre tine, fiule 
Zaharie, caci este cel ce ma indeamna ca sa te intreb. Zis-a lui Zaharia : precum eu 
socotesc, parinte, cel ce isi face sila lui intru toate, acesta este monah. 
 
2) A venit odata avva Moise sa scoats apa si a aflat pe avva Zaharia rugandu-se langa 
fantana, si Duhul lui Dumnezeu sezand deasupra lui. 
 
3) Zis-a oarecand avva Moise catre fratele Zaharia : spune-mi, ce voi face ? Si auzind s-a 
aruncat pe sine jos la picioarele lui, zicand : tu ma intrebi, parinte ? Zis-a lui batranul : 
cred mie, fiule Zahario, ca am vazut pe Duhul Sfant pogorandu-se peste tine si dintru 
aceasta sunt silit sa te intreb : atunci luand Zaharia cuculiul sau ( culion ) din cap, l-a pus 
sub picioare si calcandu-I a zis : de nu se va zdrobi omul asa, nu poate sa fie monah.  
 
4) Sezand odata avva Zaharia in Schit, i-a venit lui vedenie si sculandu-se i-a vestit 
parintelui sau Carion, iar batranul, fiindca era lucrator, nu era iscusit la acestea si 
sculandu-se l-a batut zicand ca de la draci este. Dar a ramas cu gandul la aceasta. Si 
sculandu-se, s-a dus catre avva Pimen noaptea si i-a vestit lui lucrul acesta si cum se ard 
cele din launtru ale lui si vazand batranul ca de la Dumnezeu este, i-a zis : mergi catre 
cutare batran si orice iti va zice tie, fa! Si ducandu-se catre batranul, mai inainte de a 
intreba el ceva, apucand batranul, i-a spus lui toate si cum ca vedenia este de la 
Dumnezeu. Ci, mergi si supune-te parintelui tau ! 
 
5) Zis-a avva Pimen, ca a intrebat avva Moise pe avva Zaharia, cand era aproape sa 
moara, zicand : ce vezi ? Si i-a zis : nu este mai bine a tacea, parinte ? Si i-a zis lui : asa, 
fiule; taci ! Si in ceasul mortii lui sezand avva Izidor, cautand la cer a zis : veseleste-te, 
fiul meu Zaharia, ca ti s-au deschis tie portile Imparatiei cerurilor. 
 
 
PENTRU AVVA ZOSIMA 
 
1) Povestit-a fericitul Zosima ca odata a sezut putina vreme in lavra lui avva Gherasim si 
avea acolo pe unul iubit. Deci intr-o zi sezand noi si graind pentru folos, a venit pomenire 
de cuvantul acela care a zis avva Pimen, ca cel ce se prihaneste pe sine in tot locul afla 



odihna. Asemenea si de cuvantul care a zis avva muntelui Nitriei. Ca intrebat fiind : ce ai 
aflat mai mult in calea aceasta, parinte, el a raspuns : a se prihani si a se defaima pe sine 
totdeauna. Pe care cuvant l-a si adeverit cel ce l-a intrebat, zicand : alta cale nu este, fara 
numai aceasta. Deci pomenind noi de acestea, ziceam intre noi minunandu-ne, cata putere 
au cuvintele sfintilor. Cu adevarat, orice au grait, din lucru si din adevar au grait, precum 
a zis marele Antonie. Si pentru aceasta sunt puternice, pentru ca s-au grait de cei ce erau 
in lucruri, precum porunceste un intelept zicand : pe cuvintele tale sa le adevereze viata. 
Acestea vorbind noi intre noi, a zis acela : si eu am incercat cu lucrul aceste cuvinte si 
odihna care se face prin lucrarea lor. Ca odata aveam in lavra aceasta iubit cu adevarat pe 
un diacon care nu stiu de unde a luat prepus asupra mea pentru un lucru care ii aducea lui 
scarba. Deci a inceput a se purta catre mine cu posomorare. Iar eu vazandu-l pe el 
posomorat asupra mea, l-am intrebat ca sa stiu pricina scarbei. Iar el mi-a zis : lucrul 
acesta l-ai facut si pentru aceasta sunt mahnit asupra ta. Iar eu nestiind in sine-mi un lucru 
ca acesta, precum zicea acela ca am facut, il incredintam ca n-am nicidecum stire de 
lucrul acela. Iar el nu se pleca, ci mi-a zis : iarta-ma, nu cred ! Deci, ducandu-ma la 
chilie, ma incercam pe mine mai cu deadinsul, de am facut un lucru ca acesta si nu aflam. 
Dupa aceea l-am vazut pe el tinand sfantul potir si impartasind pe frati si l-am incredintat 
pe el cu aceasta, zicand : nu ma stiu sa fi facut ceea ce zici. Si nici asa nu s-a plecat. Deci 
iar venindu-mi intru sine si aducandu-mi aminte de cuvintele acestea ale sfintilor parinti 
si crezandu-le cu adevarat, am intors putin gandul; si am zis intru sine : diaconul cu 
adevarat ma iubeste si in dragoste pornindu-se, mi-a aratat ceea ce avea inima lui pentru 
mine, ca sa ma trezesc si sa nu mai fac acest lucru. Insa, ticaloase suflete, de vreme ce 
zici ca nu ai facut acest lucru, adu-ti aminte de celelalte rele care ai facut si nu le tii minte 
si socoteste, ca, precum cele ce ai facut ieri si alaltaieri le-ai uitat, asa si acest lucru, l-ai 
facut si l-ai uitat. Deci, din gandul acesta mi-am plecat inima asa, cum ca cu adevarat l-
am facut si l-am uitat, ca si pe cele mai dinainte. Apoi am inceput sa multumesc lui 
Dumnezeu si diaconului ca printr-insul m-am invrednicit sa-mi cunosc greseala si sa ma 
pocaiesc pentru dansa. Deci sculandu-ma cu astfel de ganduri, m-am dus la chilia 
diaconului, ca sa-i fac lui metanie si sa cer iertaciune, precum si sa-i multumesc. Si stand 
langa usa, am batut intr-insa. Si acela deschizand si vazandu-ma, mi-a pus indata intai el 
metanie, zicandu-mi : iarta-ma, ca de draci am fost batjocorit, banuindu-te pentru lucrul 
acela ! Caci cu adevarat m-a incredintat Dumnezeu, ca tu cu nimic nu esti partas la acest 
lucru, nici nu stii catusi de putin pentru el. Dar incepand si eu sa raspund pentru acesta si 
sa-l incredintez, acela mi-a taiat cuvantul zicand : nu este trebuinta ! Deci a adaugat 
fericitul Zosima zicand : iata smerenia cea adevarata, cum a aratat-o pe ea inima celui ce 
o iubeste ! Caci nu numai ca nu s-a smintit asupra diaconului, una, ca a presupus pentru 
dansul ceea ce nu stia si fara de cuvant s-a scarbit asupra lui iar alta, ca nu a primit 
incredintarile lui, care in asa fel erau ca puteau sa plece si pe un vrajmas, si cu cat mai 
vartos pe un prieten adevarat. Nu numai dar pentru aceasta nu s-a smintit, precum am zis, 
ci si asupra sa si-a luat gresala care n-a facut-o, socotind cuvantul aceluia mai vrednic de 
credinta decat inima sa si nu numai atata dar s-a ispitit a se pocai inaintea lui, si-i 
multumea ca printr-insul s-a izbavit de pacatul pe care nicidecum nu-l stia. 
 
2) Povestit-a fericitul Zosima, ca era un batran care locuia aproape de o chinovie si era 
foarte bun si bland. Pentru aceea si acei din chinovie il iubeau mult si il cinsteau. 
Aproape de batranul locuia si un frate. Deci, intr-una din zile lipsind el, fratele 



indemnandu-se de vrajmasul, s-a dus si a deschis chilia bstranului si intrand a luat toate 
vasele lui si cartile si s-a dus. Iar dupa putin intorcandu-se batranul, cum a vazut chilia lui 
deschisa si intrand si neafland vasele sale, s-a dus catre fratele sa-i spuna lui ceea ce s-a 
intamplat. Dar stand afara de chilia aceluia si strigand pe fratele, cum si-a vazut vasele 
sale puse in mijlocul chiliei, caci fratele inca nu le stransese si nevrand sa-l vadeasca, sau 
sa-l rusineze, pricinuind o treaba de nevoie, ca adica il supara pantecele, s-a dat in laturi 
de la chilia fratelui pana ce va ridica vasele din mijoc. Apoi intorcandu-se, a inceput a 
grai fratelui pentru alt lucru, nepomenind nimic de chilie, sau de vasele care le-a pierdut. 
Iar dupa vreo cateva zile s-au dovedit vasele batranului. Si luandu-l pe fratele oarecari 
cunoscuti ai batranului, l-au pus in temnita, nestiind batranul. Iar batranul auzind de 
fratele ca este in temnita si nestiind pricina pentru care fusese bagat in temnita, mergand 
catre egumenul chinoviei din apropiere, unde era cinstit de toti fratii pentru faptele lui 
bune, i-a zis lui : fii bun si-mi da putine oua si putine paini ! Iar egumenul i-a zis : au 
doara a venit la tine cineva, avvo ? Iar batranul a raspuns : da ! Deci, poruncind 
egumenul, i s-au dat cate a voit. Si luand batranul, painile si ouale, s-a dus la temnita 
unde era fratele si a intrat la dansul. Iar el vazand pe batranul, a alergat si a cazut la 
picioarele lui zicand : iarta-ma ! Caci pentru tine sunt aici fiindca ti-am furat vasele. Si 
iata cartea ta este la cutare, iar haina ta este la cutare. Si pe rand le numara pe toate. Iar 
batranul zise catre el : Sa fie incrediniata inima intrat . aici si nici nu stiu ta, fiule, ca nu 
pentru acestea am intrat aici si nici nu stiu ca pentru mine ai intrat aici. Ci auzind ca esti 
bagat in temnita, iar pricina pentru ce nestiind si mahnindu-ma pentru a te supara, am 
venit sa-ti fac mangaiere. Si iata ouale si painile, pe care le-am adus pentru tine. Dar de 
vreme ce m-am instiintat ca pentru mine esti tinut aici, voi face totul pana ce cu ajutorul 
lui Dumnezeu, te voi scoate din temnita. Si mergand, s-a rugat unora din cei slaviti ai 
lumii, caci era cunoscut si acestora batranul pentru fapta lui buna si trimitand aceia, au 
scos pe fratele din temnita. 
 
3) Zicea avva Zosima ca mergand el in Sfanta Cetate ( + ) a venit la dansul oarecare 
iubitor de Hristos si i-a zis : avvo, am un frate sezator impreuna cu mine si din ispita 
vicleanului am avut prigonire intre noi. Apoi eu pocaindu-ma, acela nu voieste sa se 
impace cu mine. Pleaca-te dar, pentru Domnul si-i vorbeste lui cele pentru pace. Iar el 
cum a auzit, indata a chemat pe fratele acela si i-a grait lui cele ce se cuveneau pentru 
pace si unire. Iar el intai se parea ca se pleaca, apoi socotind i-a zis : nu pot sa ma impac 
cu el, pentru ca m-am jurat pe Cruce, ca de acum sa fiu neimpacat cu el. Iar egumenul 
zambind, i-a zis lui : juramantul tau, frate, are acest fel de putere, ca si cum ai fi zis : ma 
jur pe Crucea Ta, Hristoase, ca nu voi pazi poruncile Tale, ca voi face voia vrajmasului 
Tau diavol ! Deci, o frate, nu numai esti dator sa faci sa stea mania cea rea, ci si sa te 
pocaiesti si sa te caiesti pentru dansa si sa-ti prihanesti obraznicia ta, ca sa nu te mai 
rapesti de dansa. Ca si Irod de se caia si nu ar fi intarit juramantul sau, nu ar fi facut acea 
cumplita ucidere , taind pe Mergatorul inainte al lui Hristos. Deci, fratele umilindu-se 
pentru aceasta, s-a pocait inaintea fratelui sau si a lui avva Zosima si asa cu darul lui 
Dumnezeu s-au unit iarasi intru dragoste. 
______________________ 
( + ) Ierusalimul. 
 
4) Povestit-a ( + ) fericitul Zosima pentru un batran, zicand : fiind eu intr-o manastire din 



Tir, a venit la noi un batran imbunatatit. Apoi citind noi la cuvintele batranilor - dupa 
cum era obiceiul intotdeauna - am venit la povestirea batranului aceluia, asupra caruia 
venind talharii, i-au luat toate lucrurile lui si s-au dus, lasand un sacusor pe care luandu-l 
batranul a alergat dupa dansii, strigand : fiilor, luati ce ati uitat in chilia voastra ! Iar ei 
minunandu-se de nerautatea lui, au intors iargai inapoi toate cate le luasera din chilia lui. 
Deci, citind noi aceasta povestire, mi-a zis batranul care venise la noi : acest cuvant foarte 
m-a folosit. Iar eu rugandu-l sa-mi spuna ce folos a aflat dintr-insul, el a zis : oarecand 
petrecand eu in locurile cele de pe langa Iordan, am citit povestirea aceasta. Si 
minunandu-ma de batranul pentru nerautatea si blandetea lui, ziceam catre Dumnezeu : 
Doamne, Cel ce m-ai invrednicit sa vin in chipul acestor sfinti batrani, invredniceste-ma 
sa umblu si pe urmele lor si sa calatoresc pe aceeasi cale pe care au calatorit 
ei,povatuindu-se de darul Tau. Acestea rugandu-ma la Dumnezeu si avand intru mine 
aceasta dorinta, trecand doua zile, cum sedeam in chilie am simtit pe unii ca au venit la 
chilie, care si stand la usa au batut. Iar eu cunoscand ca sunt talhari, am zis intru mine : 
multumesc lui Dumnezeu ! Iata vreme sa arat roada dorintei ! Si deci deschizand, i-am 
primit pe ei cu blandete si aprinzand lumina, am inceput a le arata lor lucrurile zicand 
catre ei : nu va tulburati. Cred Domnului ca nu voi ascunde nimic de la voi. Iar ei mi-au 
zis : ai aur ? Si am raspuns lor : da, am trei bani si am deschis vasul inaintea lor si luandu-
i pe aceia, si toate lucrurile, s-au dus cu pace. Iar eu, - zicea ferictul Zosima - glumind, 
am zis catre batranul : ce a urmat dupa aceea ? Oare s-au intors ca si cei de la batranul cel 
mai dinainte de noi ? Si a raspuns indata : sa nu sloboada Dumnezeu. Caci nici n-am voit 
aceasta, ca sa intoarca, ce au luat. Vedeti dar - zis-a Zosima - ce sporire lui si slava catre 
Dumnezeu i-a dat dorinta si gatirea lui. Ca nu numai nu s-a mahnit pentru luarea tuturor 
lucrurilor care avea, dar s-a si bucurat ca si cum s-a invrednicit de un lucru cu adevarat 
prea mare. 
______________________ 
( + ) Aceasta povestire se afla si in Limonariu, insa cu oarecare deosebire.  
 
 
 
INCEPUTUL SLOVEI I ( LUNG ) 
 
 
PENTRU AVVA ISAIA 
 
l) Zis-a avva Isaia : nimic nu foloseste pe noul incepator asa de mult ca ocara. Ca precum 
este pomul, care se uda in toate zilele, asa este noul incepator, care se ocaraste si sufera. 
 
2) Zicea iarasi catre cei ce incep bine si se supun sfintilor parinti : vopseaua cea dintai nu 
iese, precum se intampla la porfira. Si dupa cum ramurile cele tinere se intorc si se pleaca 
lesne, asa fac si noii incepatori, fiind intru supunere. 
 
3) Zis-a iarasi : noul incepator, mutandu-se din manastire in manastire, este asemenea 
unui dobitoc, care se trage de capastru aici si acolo. 
 
4) Zis-a iarasi : facandu-se masa si fratii mancand in biserica si vorbind unii cu altii, 



preotii Pelusiului mustrandu-i pe ei le-a zis : taceti fratilor, caci eu stiu un frate care 
mananca cu noi si bea pahare ca si noi si rugaciunea lui se suie inaintea lui Dumnezeu ca 
focul. 
 
5) Se povesteste pentru avva Isaia ca a luat oarecand o varga si s-a dus la arie si a zis 
lucratorului : da-mi grau ! Si lucratorul i-a zis : au doara si tu ai secerat, avvo ? Zis-a 
cuviosul : nu ! Si i-a zis lucratorul : cum dar voiesti sa iei grau, daca nu ai secerat ? Si i-a 
zis lui batranul : si daca nu va secera cineva, nu ia plata ? Zis-a lucratorul : nu ! Si asa s-a 
dus batranul. Iar fratii vazand ce a facut, i-au pus lui metanie, rugandu-l sa le spuna 
pentru ce a facut aceasta. Raspuns-a lor batranul : spre pilda am facut aceasta, ca de nu va 
lucra cineva, nu ia plata de la Dumnezeu. 
 
6) Acelasi avva Isaia a chemat pe unul din frati si i-a spalat picioarele si a pus o mana de 
linte in oala. Si dupa ce s-a infierbantat, a dat-o in laturi. Si a zis lui fratele : nu este fiarta 
indeajuns, avvo. Si i-a raspuns lui cuviosul : nu-ti este indeajuns ca macar a vazut focul ? 
Si aceasta este mare mangaiere. 
 
7) Zis-a iarasi : de va voi Dumnezeu sa miluiasca pe vreun suflet, iar el se semeteste si nu 
sufere, ci isi face voia sa, il sloboade pe el sa patimeasca cele ce nu voieste, ca asa sa-L 
caute pe El. 
 
8) Zis-a iarasi : de va voi cineva sa rasplateasca rau pentu rau, poate si numai cu 
amenintarea sa vateme constiinta fratelui. 
 
9) Acelasi avva Isaia a fost intrebat ce este iubirea de argint ? Iar el a raspuns : a nu crede 
lui Dumnezeu ca poarta grija de tine, a te deznadajdui de fagaduintele lui Dumnezeu si a 
iubi peste masura ca sa te intinzi cu avutiile.  
 
 
PENTRU AVVA ILIE 
 
1) Zis-a avva Ilie : eu de trei lucruri ma tem : cand va vrea sa iasa sufletul meu din trup, 
cand voi vrea sa intampin pe Dumnezeu si cand va fi sa iasa hotarire asupra mea. 
 
2) Ziceau batranii catre avva Ilie din Egipt, pentru avva Agathon, ca bun avva este. Si a 
zis lor batranul : dupa neamul si randul de oameni in care traieste, este bun ! Si i-au zis 
lui : dar dupa cei vechi, cum ? Si raspunzand batranul, le-a zis lor : am zis voua, ca dupa 
neamul si randul de oameni in care traieste, este bun; iar dupa cei vechi, am vazut un om 
in Schit, care putea sa faca sa stea soarele pe cer, precum a facut si Iosum al lui Navi. Si 
acestea auzind ei, s-au spaimantat si au proslavit pe Dumnezeu. 
 
3) Zis-a avva Ilie al Diaconiei : ce poate pacatul, unde este pocainta si ce foloseste 
dragostea unde este mandria ? 
 
4) Zis-a avva Ilie : am vazut pe un oarecare luand o tivga cu vin sub subtioara sa si ca sa 
rusinez pe draci, ca era nalucire, am zis fratelui : ajuta-ma si-mi ridica aceasta ! Si 



ridicand rasa lui, s-a aflat ca nu avea nimic. Iar aceasta am spus-o, ca macar cu ochii de 
veti vedea, sau veti auzi, sa nu primiti ! Ci mai vartos paziti gandurile si cugetele, stiind 
ca dracii le pun pe acestea in minte ca sa spurce sufletul, sa socoteasca cele nefolositoare 
si ca sa traga mintea de la indeletnicirea cu cele bune, caindu-se de pacatele sale si 
rugandu-se lui Dumnezeu. 
 
5) Zis-a iarasi : oamenii au mintea sau la pacate, sau la Iisus sau la oameni. 
 
6) Zis-a iarasi : de nu va canta mintea impreuna cu trupul, in zadar este osteneala. Ca de 
iubeste cineva necazul, mai pe urma se face lui spre bucurie si odihna. 
 
7) Zis-a iarasi : un batran a ramas intr-o capiste si au venit dracii, zicandu-i lui : du-te din 
locul nostru ! Iar batranul a zis : voi nu aveti loc. Si au inceput dracii sa-i risipeasca cu 
totul smicelele lui de finic. Iar batranul sta adunandu-le pe ele. Mai pe urma dracul 
apucandu-l de mana, il tragea afara. Dar ajungand batranul la usa, cu cealalta mana tinea 
usa strigand : Iisuse, ajuta-mi ! Si indata a fugit dracul. Si batranul a inceput a plange. Iar 
Domnul a zis lui : de ce plangi ? Si a raspuns batranul : fiindca dracii indraznesc sd apuce 
pe om si sa-l necajeasca. Si i-a zis lui : tu te-ai lenevit; caci cand M-ai cautat, ai vazut 
cum M-am aratat tie ! Acestea le zic, caci este trebuinta de multa osteneala si de nu se va 
osteni cineva, nu poate sd aiba pe Dumnezeu cu sine, caci El pentru noi S-a rastignit. 
 
8) Un frate s-a dus la avva Ilie sihastrul in chinovia pesterii lui avva Sava si i-a zis lui : 
avvo, spune-mi un cuvant ! Iar batranul a zis fratelui : in zilele parintior nostri erau iubite 
aceste trei fapte bune : neaverea, blandetea si infranarea. Iar acum stapaneste intre 
monahi : lacomia de avere, imbuibarea pantecelui si obraznicia. Oricare voiesti din 
acestea, tine ! 
 
 
PENTRU AVVA IRACLIE 
 
1) Un frate, fiind suparat de razboiul ispitelor, a vestit lui avva Iraclie. Si acesta intarindu-
l, i-a zis : un batran oarecare avea un ucenic foarte ascultator de multi ani. Dar odata 
sculandu-se razboi asupra lui, a facut metanie batranului, zicind : lasa-ma sa sed singur. 
Si i-a zis lui batranul : cauta loc si-ti voi face chilie ! Si mergand el ca la o azvarlitura de 
piatra, a aflat loc. Si mergand amandoi, au facut chilie. Si a zis fratelui : orice iti voi zice, 
aceasta fa : cand flamanzesti, mananca; cand insetezi, bea; cand iti este somn, dormi ! Si 
numai din chilia ta sa nu iesi pana sambata; atunci vino aproape de mine. Si s-a intors 
batranul la chilia sa. Iar fratele a facut cele doua zile dupa porunca, dar a treia zi 
trandavindu-se, a zis : ce mi-a facut mie batranul acesta, ca sa nu fac rugaciuni ? Si 
sculandu-se a cantat psalmi multi si dupa ce a apus soarele a mancat. Si sculandu-se s-a 
dus sa se culce pe rogojina sa : si a vazut un arap sezand si scrasnind cu dintii asupra lui, 
si alergand cu multa frica a venit la batranul si batand in usa, a zis : avvo, miluieste-ma 
si-mi deschide degraba ! Iar batranul cunoscand ca nu a pazit cuvantul lui, nu i-a deschis 
pana dimineata. Si deschizandu-i dimineata, l-a aflat pe el afara. Cucerindu-se si 
milostivindu-se l-a bagat inlauntru. Atunci a zis fratele : rogu-ma, tie, parinte; un arap 
negru am vazut pe rogojina mea, cand m-am dus sa ma culc. Iar batranul a zis : aceasta ai 



patimit, caci nu ai pazit cuvantul meu. Atunci dandu-i lui o randuiala a pravilei, dupa 
putere, l-a slobozit si incet-incet s-a facut calugar iscusit. 
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