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~NSEMNARE
din partea traduc\torului
Descoperirea prezentei vie]i a Sfântului Nifon, Episcopul
Constantianei de lâng\ Alexandria Egiptului, se datore[te monahului Lazar
din M\n\stirea Dionisiu, din Sfântul Munte Athos. Acesta, `n preajma
anului 1970, a g\sit `n biblioteca m\n\stirii un manuscris vechi,
necunoscut, cuprinzând via]a, nevoin]ele [i `nv \]\tura Sfântului Ierarh
Nifon al Constantianei, care a tr\it `n veacul al IV-lea, veacul marilor
ierarhi ai Bisericii, `n aceeia[i vreme cu Sfântul Atanasie cel Mare,
Patriarhul Alexandriei, care a [i luat parte la `nsc\unarea [i apoi la
`ngroparea sa.
Spre deosebire de via]a Sfântului Nifon, aflat\ `n [inaxarele
române[ti, la 23 decembrie, ziua de pr\znuire a marelui ierarh, prezenta
via]a este mult mai bogat\. Cuprinde, `ntre altele, un numar de 23 de
preafrumoase rug\ciuni, pe care Sfântul Nifon le-a rostit `n diferite
`mprejur\ri [i descrie mai multe vedenii [i descoperiri ale lui, dintre care
cea mai minunat\ este cea a `nfrico[atoarei Judeca]i.
Cartea cu via]a Sfântului Ierarh Nifon, având ca titlu Un episcop
ascet, a fost tip\rit\ de M\n\stirea Paraclitu, din apropierea Atenei, `n mai
multe edi]ii. Prima a ap\rut `n anul 1972, iar `n 1980, a patra edi]ie, dup \
care s-a f\cut [i prezenta traducere româneasc\, cu dorin]a fierbinte ca
aceast\ via]\ minunat\ s\ ajung\ la cuno[tin]a evlavio[ilor români, pentru
folosul lor suflete.
Protosinghel Petroniu T\nase
Stare]ul Schitului Românesc Prodromu
Sfântul Munte Athos - 23 decembrie 1986
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DIN EGIPT LA CONSTANTINOPOL
~n timpul marelui Constantin, tr\ia `n Constantinopol un demnitar al
palatului `mp\r\tesc, numit Savatie. Era o[tas `ncercat [i `mp\ratul l-a
numit general al armatei, `n ora[ul Almiropole din Egipt. To]i or \[enii `l
cinsteau [i-i d\deau mult\ aten]ie, dar mai ales primul guvernator al
ora[ului numit Agapit. Adeseori el mergea la casa generalului, `nso]it de
fiul s\u Nifon, care era de opt ani.
~ntr-o zi, cum st\teau de vorb\, Savatie `ntreab\ pe guvernator:
- {tie carte b\iatul? Iar Agapit a r\spuns:
- Din p\cate nu [tie, pentru ca ora[ul nostru nu are profesori.
- {i, [i de ce nu-l trimi]i la Constantinopol? Continu\ generalul.
Sunt bucuros s\ stea la mine acas\ [i s\ `nve]e Sfintele Scripturi".
Agapit a r\mas `ncântat de aceast\ binevoitoare propunere. A
mul]umit c\lduros lui Savatie [i a `nceput s\ preg\teasc\ pe b\iat. Peste
câteva zile i l-a dat s\-l trimit\ la Constantinopol.
Ajungând `n capitala imperiului, Nifon a fost primit cu mult \ bun\tate
de femeia generalului, care l-a dat `n seama unui `nv\]\tor priceput [i
credincios ca s\-l `nve]e Sfintele Scripturi.
Copilul `nv\]a cu mult\ sârguin]\. Avea atâta dorin]\ s\ `nve]e, `ncât
se `ndeletnicea cu `nv\]\tura [i o buna parte din timpul nop]ii. Astfel, `n
scurt timp, a ajuns s\ `nve]e multe. Totodat\, ar\ta s\ aib\ mare evlavie fa]\
de Dumnezeu. ~i pl\cea s\ mearg\ la sfintele slujbe [i, când auzea citinduse despre luptele [i chinuirile mucenicilor, se minuna nespus de râvna [i
b\rb\]ia lor. De aceea, când g\sea Vie]ile sfin]ilor cuvio[i sau mucenici, le
citea cu sete [i aten]ie, câ[tigând astfel mult folos sufletesc.
Aceste `nv\]\turi `l f\ceau s\ iubeasc\ linistea, blânde]ea [i
smerenia. To]i `l admirau când `l vedeau la o vârst\ a[a de tân\r\, având
minte [i `n]elepciune de b\trân.
~n chip deosebit avea mare dragoste fa]\ de s\raci. ~i ajuta din toat\
inima [i le `nlesnea cât putea toate cele de trebuin]\.
Auzind odat\ de la un bun cre[tin c\ trebuie s\ ne p\zim cura]i de
p\catele trupe[ti, el se `ntreba: "Oare voi putea `mplini [i eu aceast \
virtute? Fiindc\, pentru a sc\pa de focul c\rnii, trebuie o lupt\ crâncen\, de
ast\zi `nainte, cu ajutorul lui Dumnezeu, nu voi mai privi la chip de
femeie".
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ISPITA
Trecuse mult\ vreme [i Nifon sporise [i `n cuno[tin]\ [i `n virtute.
Era acum aproape fl\c\u; `i era dor de p\rin]i [i de patrie [i se preg\tea s\
plece. Femeia generalului Savatie, `ns\, care nu avea copii, v\zând virtutea
[i sporirea lui Nifon, se str\duia s\-l ]in\ ca s\-l infieze [i s\-l fac\
mo[tenitor al averii lor. Dar, neputându-l `ndupleca, a c\zut `n adânc\
mâhnire. Când a v\zut-o a[a de mâhnit\ [i a aflat pricina mâhnirii ei,
iconomul casei a cerut s\-l dea pe tân\r `n seama lui, ad\ugând: "Il voi face
eu s\ uite cu totul [i de p\rin]i [i de patrie".
Deci, l-a luat iconomul [i a `nceput s\-l târasc\ pe la petrecerile
tinerilor cu via]a stricat\ [i la felurite distrac]ii. Iar Nifon, tân\r [i f\r\
experien]\ cum era, s-a dedat la aceast\ via]\ de petreceri, la chefuri [i
risip\, ca s\ se mângâie, chipurile, de mâhnire [i de lipsa p\rin]ilor.
Tinere]ea este lesne târât\ pe aceste cai: c\ci vorbele rele stric\
obiceiurile bune. Betia, prostia, dezm\]ul i-au intunecat mintea tân\rului [i
astfel, cel ce mai `nainte era t\cut, pa[nic, smerit, acum devenise flecar,
batjocoritor, dansator, petrec\re]. Uitase cu totul [i p\rin]i [i patrie [i
rudenii. P\r\sise studiile [i nu se mai grijea de nici o virtute.
V\zând-l `n aceasta stare, un bun cre[tin `i zicea adesea: "Vai de
tine, Nifone, `n ce stare ai ajuns! Vino-]i `n fire [i caut\ s\ te `ndreptezi!"
Aceste cuvinte f\ceau pe Nifon s\ ofteze [i s\ l\crimeze adeseori,
gândindu-se la via]a pe care o duce, `ns\, cu toate acestea, nu putea s\ o
lepede. ~l tiraniza puterea obi[nuin]ei.
~ntr-o zi, s-a dus s\ vad\ pe un prieten al sau Nicodim. Acesta cum
l-a v\zut, se uita ]int\ la el, privindu-l curios. Mirat, Nifon ii zice: "Ce te
uiti a[a la mine? Pentru prima dat\ m\ vezi?" Atunci Nicodim `i raspunde:
"Crede-m\, prietene, c\ tare te-ai pierdut. Fa]a ta mi se pare schimonosit\ [i
neagr\ ca unui arap..."
Nifon a `n]eles; faptele lui p\c\toase `l f\ceau s\ arate a[a. Ru[inat,
[i-a acoperit fa]a cu mâinile [i a plecat, zicându-si `n sine: "Vai de mine, de
trei ori tic\losul! Cum am ajuns `n aceasta stare jalnic\! Putea--voi oare s\
m\ poc\iesc [i s\ m\ `ndreptez? Cine s\-mi spun\ aceasta? Cine s\ m\
`ncredin]eze c\ m\ va milui Domnul? Cum voi `ndr\zni s\ cer mil\ de la
Dumnezeu, dup\ atâtea p\cate câte am f\cut?"
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PE CALEA ~NTOARCERII
A c\zut apoi `ntr-o adânc\ medita]ie [i tot felul de gânduri i-au
fr\mântat creierul pân\ seara. Astfel, mâhnit, s-a culcat fl\mând. Dar `ndat\
a zis `ntru sine: "S\ m\ scol s\ fac m\car o mic\ rug\ciune c\tre
Dumnezeu".
Când, `ns\, a `n]eles acest gând al lui, diavolul, ca un urâtor de bine
ce este, a `nceput s\-i bântuie sufletul cu o team\ ciudat\, [optindu-i un
gând cu totul bizar: "Dac\ te scoli acum noaptea ca s\ te rogi, `ndat\ te vei
`ndr\ci [i vei `nebuni". Cu acest gând, diavolul l -a tulburat [i speriat mult
timp. Totu[i, Nifon a reu[it s\ biruie team\, zicându-[i `ntru sine: "Cât\
vreme mi-am petrecut nop]ile `n p\cate, n-am p\]it nimic nici un r\u [i s\
p\]esc acum când vreau s\ m\ rog lui Dumnezeu? Anatema ]ie, duh viclean
[i necurat!" {i `ndat\ a s\rit din pat. Dar abia s-a `ntors spre r\s\rit când, i-a
ap\rut `nainte un nor negru, care l-a speriat a[a de tare `ncât, paralizat, a
c\zut `n pat ca un mort. Se cutremura pentru p\catele sale [i totodat\, era
foarte mirat de impiedicarea ce i-o f\cuse diavolul ca s\ se roage.
Diminea]a `ns\, c\indu-se, a mers la biseric\ [i s-a a[ezat `ntr-un
col]. Apoi, ridicându-[i ochii a v\zut icoana Maicii Domnului [i, suspinând
din adâncul inimii, a zis: "Prea Sfânt\ N\sc\toare de Dumnezeu Fecioar\,
Maica milei [i a `ndur\rii, milostive[te-te spre mine p\c\tosul [i m\
miluie[te!"
Rostind cu ochii `nl\crima]i aceasta rug\ciune, i s-a p\rut c\ Maica
Domnului s-a `ntors [i-l prive[te cu fa]a blând\ [i vesel\. {i Nifon, a sim]it
o mare mângâiere. A continuat s\ se roage cu lacrimi mult\ vreme [i apoi a
ie[it din biseric\, zicându-[i: "Vezi, tic\losule, c\ te iube[te Dumnezeu [i te
primeste s\ te mântuiasc\; [i tu, L-ai p\r\sit. Gânde[te-te, nefericitule, cât
de grabnic te-a ajutat acum Maica Domnului". Astfel, mângâiat, a dat slav\
lui Dumnezeu.
Alt\ dat\, mergând iar\[i la acea biseric\, a v\zut un om p\c\tuind
[i l-a osândit `n sinea lui [i l-a urât. Când a intrat `n biseric\ [i a ridicat
privirea la icoana Maicii Domnului, o vede c \-l prive[te cu asprime [i c\-[i
`ntoarce fa]a de le el. Mare tulburare [i mâhnire a sim]it Nifon din pricina
aceasta. Mintea lui nu putea g\si pricina, dar cercetându-se cu aten]ie, a
`n]eles: c\ osândise cu mintea pe acel om. De aceea Maica Domnului se
`ntorcea acum de la el. ~ndat\ a c\zut la p\mânt [i [i-a m\rturisit gre[eala.
Plângea cu amar [i ruga pe Prea Sfânta N\sc\toare de Dumnezeu s\-l ierte.
Astfel, rugându-se mult\ vreme, vede c\ icoana `l prive[te cu fa]a vesel\ [i
a[a a iesit u[urat din biseric\.
Din acel moment, ori de câte ori gre[ea cu ceva, icoana Maicii
Domnului `l mustra, iar el `[i m\rturisea cu lacrimi gre[eala, primea iertare
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[i mângâiere [i se `ndrepta. Nu dup\ mult\ vreme, a v\zut `n vis c\ se afla
`ntr-o cas\ mare. Deodat\ apar o mu]ime de draci negri [i `ntuneca]i, care
veneau furio[i asupra lui cu v\dit\ inten]ie de a-l ucide. El a fugit `n alt\
parte a casei [i, g\sind o biseric\, a intrat `n\untru, a `nchis u[ile [i a sc\pat
de ei. Când `ns\ a ie[it afar\, iar\[i au ap\rut negrii [i `ntuneca]ii. Fugind el
ca s\ nu-l prind\, iar\[i a intrat `n biseric\ [i a[a a sc\pat.
Acest vis l-a avut mereu timp de o s\pt\mân\. De aici a `n]eles c\
nu este cu pu]int\ a se mântui de r\ut\]ile dracilor, dac\ nu merge adeseori
la biseric\ s\ se roage la casa Domnului, rugând pe Dumnezeu s\-l
izb\veasc\ de uneltirile viclenilor draci.
~N LUPT| CU DRACUL NECUR|}IEI
Pe lâng\ toate acestea, `l lupta mult duhul cel r\u [i necurat al
desfrân\rii. Iar el se lupta s\-l alunge, rugându-se cu mult\ c\ldur\ lui
Dumnezeu. ~ntr-o noapte, a v\zut `n vis pe `ntâiul Mucenic {tefan, care i-a
zis: "Bucura-te, Nifone, robule al lui Dumnezeu. Frumoas\ este via]a ta,
dar ai intinat-o cu vorbe de[arte [i cu `njur\turi. Dar, dac\ te vei lupta s\
biruie[ti pe vicleanul drac care te `ndeamn\ la aceste p\cate, eu `]i
f\g\duiesc s\-]i vin `n ajutor".
Nifon s-a trezit cu o puternica hot\râre. Dup\ ce a mul]umit
Sfântului {tefan, a luat o pietricic\ `n gur\ [i a ]inut-o mai multe zile, ca s\
nu mai vorbeasc\ cuvinte murdare. {i dac\ vreodat\ `l `n[ela vr\jma[ul [i
injura pe cineva, se retragea undeva la o parte [i se lovea puternic cu
pumnii peste obraz, zicându-[i: "Na! O s\ te fac eu s\ te smere[ti [i s\
`nve]i blânde]ea [i t\cerea, s\ nu te mai mânii, nici s\ mai `njuri!"
Pentru aceea[i pricin\ [i-a luat canon s\-[i dea `n fiecare zi câte
patruzeci de pumni. Iar dac\ se `ntâmpla vreo ispita sau `l lupta vreo patima
atunci pumnii c\deau câte o sut\ doua. Lovindu-se astfel zilnic, a sl\bit
mult cu trupul. Adeseori ame]ea de durere [i c\dea la p\mânt ca un mort,
zicându-[i `n sine: "Vai [i vai de tine, tic\losule, Nifon! dac\ aceasta pu]in\
durere nu o po]i suferi, cum vei r\bda nesuferitele chinuri ale iadului?
Indr\zne[te `ns\, pentru c\ pe masura ce omul cel dinafar\, trupul, sl\be[te,
`n aceea[i masur\ cel dinauntru, sufletul, se `nnoie[te".
V\zându-l diavolul c\-[i pedepse[te trupul cu atâta cruzime, i-a zis:
"De ce nu-]i este mil\ de grumazul t\u [i-l love[ti cu atâta asprime? Iar
fericitul nevoitor a r\spuns: "Impu]itule drac, ai venit [i aici s\-mi dai
sfaturi? Ar fi vai de tine, dac\ ai avea trup [i ai c\dea `n mâinile mele, ]i-a[
arata eu ce fel de chinuri [tie Nifon...!"
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L|COMIA
Apoi, diavolul a `nceput a-l lupta cu patima l\comiei, dar Nifon se
`mpotrivea cu mult\ b\rb\]ie [i-l izgonea. {i, fiindc\ acela se `ntorcea
infuriat [i-l r\zboia din nou, Nifon, fiind `ncredin]at de ajutorul lui
Dumnezeu, zicea c\tre duhul cel viclean: "Azi voi mânca [i voi bea, ca s \]i ar\t c\ nici a[a nu m\ po]i impiedica de la rug\ciune, pentru c\ am pe
Dumnezeu `n ajutor".
Dup\ ce a mâncat [i a b\ut bine, a zis c\tre sine: "Câinele, dup\ ce a
mâncat [i a b\ut, latr\ bucuros. Deci [i tu Nifone, dup\ ce ai mâncat [i ai
b\ut din toate darurile lui Dumnezeu, trebuie s\ mul]ume[ti".
Astfel cugetând a mers la biseric\ [i, ridicându-[i mâinile spre cer,
s-a rugat, zicând: "Slav\ }ie, Hristoase, Dumnezeul meu, c\ m-ai saturat de
bun\t\]ile Tale cele p\mânte[ti. Ci, te rog mult, Milostive, nu m\ lipsi nici
de cereasca Ta ~mp\r\]ie!"
Aceasta rug\ciune a rostit-o de mai multe ori. Apoi, adresându-se
diavolului, a zis: "Vezi, vicleanule [i necuratule, ca am mâncat [i am b \ut
[i, cu toate acestea, n-ai putut s\ m\ opre[ti de la biseric\, nici s\ m\
impiedici s\ m\ rog. Piei din ochii mei [i du-te `n `ntunericul cel mai
dinafar\!"
SOMNUL
Când a auzit aceste cuvinte smerite, diavolul s-a `nfuriat [i mai r\u
[i i-a adus o somnolen]\ teribil\ [i c\sc\turi ne`ntrerupte, vrând astfel s\
mole[easc\ pe cuviosul. Acesta `ns\, dându-[i seama de ispit\, a luat un
toiag [i a `nceput a se lovi cu mânie, zicând: "Rob nes \turat, ]i-am dat de
mâncat [i de b\ut. Mai vrei [i somn? Te voi `nv\]a eu ca s\ dormitezi!"
Zicând acestea, se lovea ne`ntrerupt [i tot mai tare, `ncât de durerea
loviturilor, `n chip firesc a fugit somnul. Apoi lini[tindu -se, se ruga cu
trezvie. Dup\ rug\ciune, a zis iar\[i: "Auzi, Nifone, acum dup\ ce ai
mâncat [i ai b\ut, dac\ vei sluji Domnului cu statornicie , `]i voi da iar\[i s\
te indestulezi de darurile lui Hristos. Dac\ `ns\, `ncepi s\ dormitezi, te voi
omor` cu foamea [i cu setea". Auzind diavolul aceste cuvinte a strigat
`nfuriat: "Prost mai e[ti [i mai viclean decât dracii. Cine te -a `nv\]at atâtea
vicle[uguri [i r\ut\]i? Cu mul]i m-am luptat eu, dar cap tare ca al t\u n-am
`ntâlnit pân\ acum. Nu-i destul ca m\ chinuie[ti [i m\ oc\r\[ti, ci m\ iei [i
`n batjocur\ [i, pe deasupra, spui la to]i ca nu te temi de draci. Vai mie!
dac\ `l trântesc o data, el se scoal\ [i m\ trânte[te de dou\ ori [i de trei ori.
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Ce s\ mai fac? Ei, dar acum este tân\r. ~l voi târ` din nou `n noroiul
desfrân\rii".
~N FOCUL ISPITELOR TRUPE{TI
Dup\ câteva zile, diavolul a venit din nou, aprinzând [i z \d\rând pe
Nifon cu gânduri necurate. Acesta, `ns\, a `n]eles razboiul [i a zis `ntru
sine: "S\ o lu\m dar de la `nceput, tic\losule Nifone".
Din acea zi a `nceput s\ m\nânce numai pâine uscat\ `n fiecare zi,
afar\ de sâmb\t\ [i Duminic\. Apoi a mâncat numai fructe [i, dup\ pu]ine
zile, a `nceput s\ m\nânce o data la dou\ zile sau s\ posteasc\ toat\
s\pt\mâna, suprimând [i apa. {i a[a `[i domolea [i ostenea trupul. Mai ales
pentru lipsirea de apa, obi[nuia s\ zic\: "Dac\ un om poste[te patruzeci de
zile, iar un altul m\nânc\ regulat toat\ s\pt\mâna, f\r\ `ns\ s\ bea apa,
acest din urm\ sufere mai mult decât cel dintai. Pentru c\ cine m\nânc\
f\r\ s\ bea apa, aprinde un foc `n maruntaiele lui [i este chinuit de sete, pe
când cel ce poste[te [i de pâine [i de ap\, are lupt\ mai u[oar\".
Adeseori, când ardea de sete, viteazul Nifon, pentru a birui pe
diavol, punea apa `ntr-un pahar [i zicea: "Suflete al meu, ce ap\ bun\ [i
rece o s\ bei!" Dar numai atingea apa cu buzele [i varsa apa pe p\mânt.
Vicleanul diavol, urm\rindu-l cu neadormit\ lupt\ i-a strigat: "Mi-ai stricat
toate uneltirile, tic\losule, cu puterea R\stignitului, pe care o ai `n tine. Cât
de `nfrico[at\ este puterea Domnului t\u!" {i iar\[i se `narma cu ispite [i cu
z\d\râri trupe[ti, luptându-l `n somn.
Odat\ i-a pricinuit un vis, c\ a c\zut `ntr-o fapt\ urât\. Atunci el a
s\rit din pat [i, `n]elegând ce i-a pl\smuit `n vis duhul necura]iei, a strigat
c\tre sine: "Vai ]ie, Nifone, cât de mult ai dormit! Acum ce faci?" [i,
chibzuind asupra p\catului ce-l f\cuse cu `nchipuirea, a luat aceasta
hot\râre: "Acum, `n loc de pl\cere, o s\ suferi o amar\ durere". {i apucând
un lemn gros, a `nceput s\ se loveasca cu mânie peste picioare, care mult\
vreme au fost negre de aceast\ b\taie. {i se ruga cu suspinuri,
m\rturisindu-se lui Dumnezeu: "Iart\-m\, Doamne, ca am c\zut `n p\catul
cel urât al desfrân\rii! Miluie[te-m\ pe mine p\c\tosul, neru[inatul,
desfrânatul, `ntinatul [i m\ pov\]uie[te pe calea poruncilor Tale, precum
doresc eu".
Astfel, s-a luptat tare cu duhul desfrân\rii, care l-a chinuit atât de
mult, `ncât a ajuns s\-[i loveasc\ trupul cu pietre. Paisprezece ani l-a luptat,
pân\ când Domnul l-a izb\vit [i l-a u[urat, punând cap\t grelei lupte `n
acest fel. Dormind odat\ Nifon, i s-a p\rut c\ se afla `ntr-un câmp. Iar sânul
lui era plin de murd\rie [i de putreziciune, care-l v\t\ma `n chip
insuportabil, deoarece putoarea care iesea de acolo `l sufoca. Cum st \tea
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a[a `mpov\rat [i mizerabil, i-a ap\rut `nainte un b\rbat `mbr\cat `n alb, care
i-a spus: "Hai, cu mine!"
L-a urmat, ]inându-[i sânul, pân\ au ajuns la o groap\ plin\ de
noroi. Aici `ngerul Domnului s-a `ntors c\tre Nifon: "Arunc\ `n groap\
ceea ce ai `n sân". S-a supus [i `ndat\ a sim]it o negr\it\ u[urare [i o
potolire deplin\ `n trupul s\u. Atunci s-a rugat cu c\ldur\, zicând:
"Doamne, Care ]ii `n mâna toat\ f\ptura, Tu mi-ai dat putere `mpotriva
duhurilor celor necurate, ca s\ pot birui cu harul Prea Sfântului T\u Duh".
Cum a rostit aceste cuvinte, avându-[i mâinile `naltate, i-a str\lucit
`n fa]\ Duhul lui Dumnezeu [i i-a umplut inima de bucurie, zicându-i:
"Nifone, Nifone, `]i dau putere [i st\pânire asupra necura]ilor draci! Tu,
`ns\, `ngr\de[te-te totdeauna cu adânc\ smerenie, pentru c\ iubesc foarte
mult pe cei smeri]i [i Imi `ntorc fa]a de la cei mândri. Ia aminte, s \ nu te
juri niciodat\, s\ nu râzi de nimeni [i minciun\ s\ nu ias\ din gura ta. Nu te
mânia [i nu judeca pe cineva, chiar dac\ l-ai vedea p\c\tuind. Toate aceste
p\cate le voi pedepsi cu asprime. Ia aminte, s\ nu te aduni cu cei p\c\to[i.
Nu uita c\ umbli printre cursele diavolului; p\ze[te-te s\ nu cazi `n vreo
una. Indr\zne[te! Eu sunt cu tine!"
Revenindu-[i `n sine, sfântul a `n]eles ajutorul dumnezeie sc [i a
sl\vit din toat\ inima pe Preabunul Dumnezeu.
Cu adevarat, [i-a zis, de acum duhul necura]iei nu mai are putere
asupra mea. Chiar dac\ vreodat\ va mai `ndr\zni s\ m\ ispiteasc\, eu voi fi
mai tare decât el, cu ajutorul lui Dumnezeu. De aceea i-am zis: "Te `n]eleg,
vicleanule, [i [tiu ce m\ `ndemni s\ fac: s\ poftesc adic\ femeie [i s\
p\c\tuiesc cu trupul ei. Dar ce este acest trup? Sânge, carne, vine, [i
`nl\untru stomac plin de murd\rie puturoasa! dac\ mai ai pofta, mergi la
mormant ca s\-l vezi putred [i `mpu]it. Deci, unde g\se[ti pl\cere `n toate
acestea, câine neru[inat?"
Diavolul [i-a dat seama de `n]elepciunea lui [i se temea de el, iar
sfântul `l dispre]uia [i râdea de nepu]inta lui. Dar cu toate acestea, vicleanul
nu l\sa `n pace pe robul lui Dumnezeu, ci necontenit n\scocea curse noi [i
viclene. Fiind f\r\ de grija, dar nu neatent, Nifon a `ntrebat odat\ pe
Domnul: "Doamne, oare a plecat cu des\vâr[ire de la mine diavolul?" Dar
`nainte de a primi r\spuns, vede undeva departe de chilia lui un câine negru
intins pe ni[te gunoi. "S\ fie diavolul acel câine?" S-a `ntrebat el, ar\tândul cu degetul. Deodat\ câinele a s\rit `n picioare [i alerga spre el `nfuriat:
"Pe mine m-ai ar\tat? Iat\ am venit" - a latrat câinele acela amenin]\tor.
Dar, cuviosul, suflând asupra lui, s-a f\cut nev\zut.
~ntr-o seara, iar\[i, cum st\tea `n strana bisericii, a venit vicleanul [i
s-a urcat pe picioarele lui. Când a voit s \ se ridice, picioarele lui erau parc \
legate. A `n]eles ca era diavolul. A scuipat asupra lui [i i-a zis cu ocara. "O,
neru[inatule vr\jma[ al lui Dumnezeu, ai uitat câte ai p\]it prin puterea
9

Via]a [i `nv\]\turile Sfântului Ierarh Nifon

Domnului meu Iisus Hristos?" S-a fortat s\-[i mi[te pu]in piciorul drept [i,
ca [i cum ar fi dat un picior satanei, i-a zis: "Dumnezeu s\ te piard\,
vicleanule! S\ [tii bine c\ eu nu m\ tem de spurcatele tale viclenii".
INIMA ~NFRANT| {I SMERIT|
Dup\ câteva zile, Nifon a avut o vedenie. Se facea un drum larg care
ducea spre r\s\rit [i pe care-l p\zeau o mul]ime de b\rba]i negri `narma]i cu
suli]e [i nu l\sau pe nimeni s\ treac\. La `nceputul drumului se `nghesuiau
o mul]ime de oameni dar nu `naintau pentru c\ se temeau de acei negri.
~ntre oameni se afla [i Nifon [i se `ntreba cum ar putea trece pe drum f \r\
primejdie. Cum st\teau ei nedumeri]i ne[tiind ce s \ fac\, a ap\rut un b\rbat
`mbr\cat `n alb [i s-a oprit lâng\ ei.
- Ce-i cu frica aceasta care v\ st\pâne[te pe to]i? a `ntrebat el.
- Ne temem de negrii aceia, au r\spuns ei.
- {i tu de ce nu mergi? s-a adresat lui Nifon.
- De aceea[i frica, a r\spuns el.
- Nu te-ai rugat niciodat\ ca s\ ]i se dea smerenie?
- Ba da, necontenit cer acest lucru de la Dumnezeu.
- Ei atunci iat\ c\ ]i-a trimis-o! Vezi minunea?
Se vedea ca [i cum `ngerul i-a despicat pieptul [i i-ar fi scos inima
`naintea tuturor. A aruncat-o la p\mânt [i i-a pus alta `n loc.
- Mergi acum pe drum, i-a poruncit `ngerul. Negrii vor fi
neputincio[i la trecerea ta [i nu se va atinge de tine nici unul. Atunci
mul]imea a rugat pe `nger:
- F\ [i cu noi, rug\mu-te, cum ai f\cut cu el, ca s\ putem merge f\r\
impiedicare pe acest drum.
- Cere]i [i voi acest lucru de la Domnul cu rug\ciune [i cu post, [i
fi]i siguri c\ ve]i primi. Dac\ nu o cere]i, nu o ve]i lua. {i dac\ nu o lua]i,
nu puteti trece pe acest drum. {i s\ [ti]i c\ acesta este singurul drum care
duce la via]a. Vedeti, acesta care a luat inima `nfrânt\ [i smerit\, de mul]i
ani cere de la Dumnezeu [i abia acum a dobândit-o. Uita]i-v\ la el cum
merge!
~ntorcându-[i privirile, `l v\d str\b\tând drumul f\r\ nici o
impidicare. A ajuns la prima straj\ alc\tuit\ din doi negri, care cum l-au
v\zut, [i-au scos s\biile `mpotriva lui. Dar mâinile lor dintr-o dat\ au
`n]epenit [i el a trecut netulburat. A ajuns la a doua gard \, pe care a trecut-o
`n acela[i chip. Tot a[a [i cu a treia [i cu a patra [i cu toate celelalte.
Dup\ pu]in timp a ajuns la un loc unde era adunat\ o mul]ime mare
de negri. Cum l-au v\zut, to]i s-au repezit asupra lui ca s\-l loveasc\, dar au
r\mas `nlemni]i [i neputincio[i.
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Erau a[a de multi, `ncât fericitul Nifon, neg\sind nici un loc de
trecere, a `nceput pe unii s\-i `mping\ [i peste al]ii s\ calce, ca s\-[i
deschid\ drum. "Cine a adunat aici atâ]ia blestema]i, ca s\ ne inchid\ calea
[i s\ nu mergem la via]a?" a strigat el. {i pe când to]i `l priveau cu
admira]ie, a str\b\tut drumul pân\ la cap\t.
Când a disp\rut vedenia [i Nifon [i-a venit `n sine, era nedumerit ce
s\ `nsemneze toate acestea. Dar Duhul Sfant i-a luminat mintea [i l-a ajutat
s\ `n]eleag\. "Vrei s\ `n]elegi ceea ce ai v\zut? Ia aminte: calea pe care ai
str\b\tut-o este calea cea strâmt\ [i `ngust\. Negrii, sunt viclenii draci care
stau `mpotriva tuturor celor ce vor s\ treac\. Apoi trebuie s\ mai [tii, c\
nimeni nu poate s\ str\bat\ aceast\ cale, dac\ nu a cerut [i nu a primit
inima `nfrânt\ [i smerit\. Tu ai cerut-o [i ai primit-o. De acum nu te vei mai
teme de frica de noapte, de s\geata ce zboar\ ziua [i de lucrul care vine din
`ntuneric, pentru ca Cel Prea`nalt este sc\parea ta. Ia, aminte, `ns\, c\ mare
ispit\ va veni asupra ta; dar nu te va birui pentru c\ Eu sunt cu tine".
Acestea i le-a zis Duhul lui Dumnezeu [i l-a l\sat. Apoi cuviosul a sim]it o
tainic\ [i negr\it\ mireasm\, care l-a `nv\luit.
Inima omeneasc\, a zis el `ntru sine, nu-[i poate `nchipui cu ce se
aseam\n\ dulcea]a miresmei Sfântului Duh. ~ntrece orice bucurie [i
fericire. Niciodat\ n-a[ vrea s\ mai gust din pl\cerile [i dulce]ile lumii.
P\r\sind aceste cuget\ri, iar\[i s-a pornit asupra sa, zicând: "Vai de
mine p\c\tosul, r\ul, nelegiuitul, vicleanul, blestematul! Vai de mine ca [i
pe draci i-am `ntrecut cu p\catele mele! Ce s\ fac s\ m\ izb\vesc de cei ce
lucreaz\ f\r\delegea? Vai de mine c\ m\ aflu `n latura [i `n umbra mor]ii...
Totdeauna obi[nuia s\ zic\ "Vai de mine, p\c\tosul!" când mergea la
biseric\, dup\ slujba se `nchina tuturor cu mult\ smerenie, iar el `[i pleca
privirea, ca s\ nu vad\ pe cineva care i se `nchina lui; a[a de mult ura slava
omeneasc\. De multe ori l-am auzit, zice ieromonahul Petru, ucenicul [i
scriitorul vie]ii lui, rugându-se cu suspinuri [i zicând: "Doamne, s\ nu m\
sl\veasc\ oamenii, nici nu-i l\sa s\ m\ respecte [i s\ m\ cinsteasc\. Ci
d\ruie[te-mi slava care r\mâne `n ve[nicieie. Pentru c\ numai atunci se va
odihni duhul meu, când se va desf\ta lâng\ Tine".
Adeseori mergând la biseric\, se tânguia, zicând: "Ai venit aici,
tic\losule, s\ murd\re[ti pe ace[ti oameni sfin]i? Vai de tine, intinatule! La
vedere te ar\]i om, dar cu via]a [i cu faptele e[ti ca un diavol viclean!" {i
adauga: "Dumnezeule, miluie[te-m\ ca n-am f\cut nici un bine spre
pl\cerea Ta!"
Cu aceste gânduri `[i calca `n picioare iubirea de sine [i se socotea
ca este p\mânt sub picioarele fra]ilor. "Nifone, `[i zicea adesea `ntru sine,
praful pe care-l scutur\ fra]ii de pe sandale este mai de pre] decât tine,
pentru ca acela provine de sub picioare sfinte, pe când tu, tic \losule, ai
`ntrecut [i pe draci cu tic\lo[ia. O, vai de tine `n ziua judec\]ii!"
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Tic\lo[indu-se astfel pe sine, cinstea [i slujea pe Dumnezeu cu o
minunat\ evlavie. Când d\dea un ban sau altceva vreunui s\rac, zicea: Ale
Tale dintru ale Tale, {ie `]i aducem Doamne, de toate [i pentru toate! Apoi
`[i pleca capul, `nchinându-se cer[etorului cu fric\ [i cutremur, [i ad\uga:
"Nu-i destul c\ vine Hristos la picioarele noastre ca s\ cer[easc\? Trebuie
oare s\ ne mai roage, s\ ne implore, s\ ni se `nchine? Nicidecum! Ci,
potrivit cu poruncile Lui, noi cei dintâi trebuie s \-l mângâiem, s\ avem
mil\ de El. Fericit este cel ce se grije[te de Hristos!"
Toat\ via]a [i-a petrecut-o `n adânc\ smerenie. Dac\ vreodat\ se
`ntâmpla s\ cad\ `n vreo gre[eal\, alerga `ndat\ la biseric\ s\ se
spovedeasc\, rugându-se lui Dumnezeu cu suspinuri ca s\-l ierte. Obi[nuia
s\ zica: "De vreme ce omul p\c\tuie[te zilnic, de aceea trebuie s\ se [i
poc\iasc\. Astfel, ceea ce satana construie[te, noi vom d\râma".
DIAVOLUL VINE DIN NOU
A[a cum `i prevestise Domnul, a venit [i ispita cea mare. Era
sâmb\t\ [i Nifon se ruga. ~n fiecare sâmb\t\ `[i `ncepea rug\ciunea seara [i
o termina diminea]a. Nu dormea deloc nici nu se a[eza pe scaun cât de
pu]in. Toat\ noaptea se ruga [i f\cea metanii, imitând pe Daniil [i pe `ngeri,
despre care proorocul David, zice: `nchina]i-v\ Lui to]i `ngerii Lui. Aceasta
rânduial\ o ]inea nu numai duminicile, ci [i la toate s \rb\torile `mp\r\te[ti,
dup\ o rânduial\ bisericeasc\. Zicea o rug\ciune de cu seara [i o repeta
pân\ diminea]a. {i ce rug\ciune era aceea? Plin\ de sfânta cuno[tin]\ [i
`n]elepciune. Cuprindea `n sine toat\ teologia: Na[terea cea f\r\ de `nceput
a Fiului, crea]ia Puterilor ceresti, cele gr\ite [i cele negr\ite, minunata
iconomie dumnezeiasc\, m\re]ia f\pturii, ve[nicia, cele cere[ti, cele
p\mânte[ti [i cele dedesubt, cele v\zute [i cele nev\zute, cele descoperite [i
cele nedescoperite, cele `n]elese de minte [i cele ne`n]elese, cum vom vedea
mai departe, dac\ vom putea aduce de fa]\ vreo parte din ea.
Deci `n aceast\ sâmb\t\ [i-a `nceput rug\ciunea ca de obicei.
Deodat\, aude ceva ca un puternic sunet de toac\, ce-i str\b\tu `n urechi.
S-a tulburat [i s-a `ntrebat ce s\ fie. ~n aceea[i clip\ apare [i diavolul care
urla, [i amenin]a [i se `nfuria asupra lui Nifon. I-a paralizat mintea [i l-a
l\sat tulburat [i `nfrico[at. A voit s\ se roage, dar mintea lui nu era limpede.
~l st\pânea o toropeal\, bâlbâial\, somnolen]a. De asemenea, flec\reala, o
`ntristare ap\s\toare [i o mie de alte rele.
{i a continuat s\-l tiranizeze astfel, c\utând s\-l lipseasc\ cu totul
de mintea sa limpede [i st\pân\ pe sine. Cu totul tic\lo[it de `ntunecarea
dr\ceasc\, Nifon a axclamat: "O, p\c\tosule Nifone, ]i-au c\zut acum pe
cap toate p\catele. Ispita de care te temeai este cu adev\rat `nfrico[at\;
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balaurul cel din adânc ]i-a `ntunecat mintea [i se afla `naintea ta. Ia aminte
s\ nu te `nghit\ de viu!"
Zicând acestea [i-a f\cut semnul Sfintei Cruci. Dar, neru[inatul
diavol i-a produs o mare tulburare [i `l chinuia cu aceste cuvinte viclene:
"Nu te mai ruga `n zadar, c\ de acum o s\ tr\im `mpreun\ amândoi. Nu m\i
voi mi[ca de lâng\ tine nici o clipa [i `]i voi da orice vei cere". Dar Nifon a
r\spuns: "S\ nu te aud, necuratule drac. Dac\ Atotputernicul ]i-a `ng\duit
s\ m\ ucizi, primesc cu smerenie porunca Lui, dar dac\ n-a rânduit a[a
Dumnezeul meu, `]i dispre]uiesc toate vicle[ugurile tale!" Dar exista
Dumnezeu?... Dumnezeu nu exist\!" - i-a suflat diavolul `n ureche. {i
`mpreun\ cu acest cuvânt satanicesc i-a `nv\luit mintea cu un `ntuneric
gros, zicându-i iar\[i: "Dar exist\ Dumnezeu?... Dumnezeu nu exist\!...
Preg\tise de mai `nainte, vicleanul, acest plan, ca s\ intunece mintea
cuviosului [i s\-i strecoare, de ar fi posibil, `ndoiala c\ nu exist\
Dumnezeu. Auzind, robul lui Dumnezeu, aceste teribile cuvinte, a strigat
din adâncul inimii: Zis-a cel nebun `n inima sa: nu este Dumnezeu!. "Pieri,
`ntuneric urâcios [i nu huli! Pieri din ochii mei, pentru ca eu cred cu t \rie
c\ exist\ Dumnezeu, Cel ce te-a osândit `n focul ve[nic pentru vicle[ugurile
tale".
Urâtorul de bine, diavolul, `nfuriindu-se, i-a `ntunecat [i mai mult
mintea. Cu pâcla satanice[telor lui vr\ji i-a scos din minte toate cuvintele
duhovnicesti. A `ncercat zadarnic s\ zic\ un psalm ca de obicei, dar `l
rostea numai cu gura, c\ci mintea lui `nce]o[at\ nu `n]elegea nimic. Acest
lucru i-a pricinuit o durere [i o mâhnire de ner\bdat.
"Vai de mine nenorocitul, nu [tiu ce s\ spun!" [i a `nceput din nou
rug\ciunea cu mai mult\ osteneal\. Acest chin `n rug\ciune a tinut patru ani
`ncheia]i. {i diavolul nu contenea a-i repeta zilnic: "Dumnezeu nu exist\!"
Acest gând hulitor l-a afundat `ntr-o nem\rginit\ mâhnire. Era a[a
de mare tulburarea [i mâhnirea lui, c\ umbla ca un om dezn\d\jduit [i
nep\s\tor fa]\ de toate. Iar diavolul `i soptea continuu: "Nu -]i cer altceva,
f\r\ numai s\ `ncetezi rug\ciunea de diminea]\ [i de sear\".
Robul lui Dumnezeu, uimit de neru[inarea aceluia, `i r\spunse:
"Chiar de a[ c\dea `n nelegiuirea de a ucide pe cineva, sau orice alt r \u a[
face, de la picioarele Domnului meu Iisus Hristos nu m\ dep\rtez".
- Ce spui? [opte[te iar diavolul. Dar exist\ Hristos? Hristos nu
exist\!... Eu sunt st\pânul a toate! Tu de ce te lepezi de mine?
- Da, tic\losule, exist\ Hristos! {i este totodat\ Dumnezeu [i om, a
r\spuns Nifon. Pân\ când, `nr\ut\]itule, o s\ mai chinuie[ti f\ptura lui
Dumnezeu? ~]i `nchipui c\ o s\ m\ `n[eli, `nnegritule [i `ntunecatule? {tiu
bine c\ e[ti `ntuneric, c\ `n `ntuneric te s\l\[luie[ti [i cu `ntunericul lup]i
`mpotriva oamenilor [i `n `ntunericul cel mai dinafar \ te vei chinui `n vecii
vecilor! Fugi de lâng\ mine vr\jma[ al lui Dumnezeu [i al sfin]ilor Lui!
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~nr\ut\]itul, `ns\, nu se dezlipea deloc de lâng\ el [i repeta mereu
c\, nu exist\ Dumnezeu. "Ce, `i soptea, vrei s\ spui ca exist\ Dumnezeu?
Unde ai v\zut tu pe acest Dumnezeu de care zici? Cine ]i L-a ar\tat? Unde
st\? Unde locuie[te? Arat\-mi-L [i voi crede [i eu `n El!"
Patru ani, precum am zis mai sus, l-a chinuit astfel. Fie c\ mânca,
fie ca st\tea, se ruga sau orice altceva f\cea, diavolul, `i aducea acest gând,
ca s\-l fac\ s\ cread\ c\ nu exist\ Dumnezeu. ~i sfredelea necontenit
creierul [i `i tulbura `n]elegerea cu aceast\ ne`ntrerupt\ repetare. Iar Nifon
zicea c\ exist\ Dumnezeu, dar uneori, am\git de diavolul, `[i `nchipuia c\
nu exist\. Ajunsese pân\ s\ se `n[ele amarnic. Dar cu toate acestea nu
neglija rug\ciunea [i medita]ia.
Astfel, `ntr-o zi pe când se ruga `n biseric\, vine din nou diavolul,
aducându-i acela[i gând. Atunci, deodat\, vede c\-i apare chipul Domnului
nostru Iisus Hristos. Nifon a suspinat din adâncul inimii [i, `ntinzându -[i
mâinile spre dumnezeiescul chip, a strigat: "Doamne, Dumnezeul meu,
caut\ spre mine, pentru ce m-ai p\r\sit? ~ncredin]eaz\-m\ cu adev\rat c\
exi[ti, ca s\ nu fiu silit s\ `ncetez ceea ce fac pentru numele T\u [i s\ fac
ceea ce `mi zice cel r\u". Apoi, s-a oprit, a[teptând r\spuns. {i, pe când se
uita la dumnezeiescul chip, acesta str\lucea ca fulgerul, luminându-i fa]a [i
umplându-l de o negr\it\ mireasm\.
Cople[it de lumin\ [i neputând r\bda `nfrico[ata str\lucire, a c\zut
tremurând cu fa]a la p\mânt, zicând: "Cred `ntru Unul Dumnezeu, Tatal
Atot]iitorul, F\c\torul cerului [i al p\mântului, v\zutelor tuturor [i
nev\zutelor. {i intru Unul Domn Iisus Hristos, F\c\torul [i St\pânul meu [i
`ntru Duhul Lui Cel sfânt [i de via]a f\c\tor. Doamne Iisuse Hristoase, mult
Milostive, nu te mânia asupra mea [i nu m\ izgoni de la Tine, pe mine
nelegiuitul care am `ndr\znit s\ nesocotesc Preasfânt Numele T\u. Tu [tii,
Doamne, cum m-a legat vr\jma[ul afundându-m\ `n otr\vita necredin]\. De
aceea, iart\-mi toat\ lipsa de evlavie fa]\ de nem\rginita Ta iubire de
oameni!"
Dup\ ce a rostit aceste cunvinte, s-a ridicat pu]in de la p\mânt [i a
v\zut din nou preasl\vitul chip. O vedenie mai presus de lume.
Dumnezeiasca fa]\ era preastr\lucit\ [i-l privea cu mult\ blânde]e. Cu
sufletul plin de bucurie, Nifon a `nceput s\ cânte "Doamne miluie[te" [i a
r\mas coplesit de vederea cea mai presus de lume." Cu adev\rat, mare este
Dumnezeul cre[tinilor! a exclamat el, [i de mare slav\ se `nvrednice[te cel
ce cade la preacuratele Lui picioare. C\ci El nu las\ niciodat\ faptura sa s\
se piard\. Binecuvântat este Dumnezeu [i binecuvântat\ este ~mp\r\]ia
Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh, care m-a mântuit pre mine cel ce
eram `n latura [i `n umbra mor]ii!"
A adus multe alte mul]umiri Domnului nostru Iisus Hristos, apoi a
ie[it din biseric\, a mers la chilia lui [i a dormit pu]in. Inima `i era cople[it \
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de dumnezeiasca fericire. Era acum de mirare s\-l vezi umblând vesel,
zâmbind [i bucuros. Era a[a de iubitor fa]\ de to]i, `ncât cunoscu]ii lui se
`ntrebau mira]i: "Atâ]ia ani l-am v\zut ab\tut [i trist. Cum este a[a de
bucuros acum? Nu cumva s\ fi avut vreo vedenie?" Se str\duiau s\
g\seasc\ o explica]ie acelei taine. Dar el, din clipa `n care a v\zut astfel fa]a
Domnului, nop]i `ntregi st\tea cu ochii la cer [i zicea:
"Miluie[te-m\, Tu, Care, Te-ai f\cut om pentru mine; Tu, Care e[ti
Fiul Unul-N\scut al lui Dumnezeu, `ndr\znirea [i mijlocitorul nostru c\tre
Tatal; Tu, Care e[ti bog\]ia milostivirii [i negr\it\ iubire de oameni a
necuprinsei Dumnezeiri!"
Apoi `ncepea s\-l `nfrunte pe cel r\u, zicând: "Unde este inr\ut\]itul
care zicea c\ nu exist\ Dumnezeu? S\ se umple acum de ru[ine necuratul
diavol, mincinosul, `ntunecatul, cel plin de ura! Am v\zut pe Domnul meu,
Care m-a `ncredin]at ca [i pe fericitul Toma, când nu credea. M\re[te
suflete al meu pe Domnul [i s-a bucurat Duhul meu de Dumnezeu,
Mântuitorul meu!" Cu aceste cuvinte de m \rire ale Maicii Domnului, l\uda
[i mul]umea din toat\ inima Celui ce `l cercetase cu acea negr\it\
mireasm\.
~ntr-o seara, dup\ ce [i-a terminat rânduial\ s\ de rug\ciune, a
adormit pu]in. {i a v\zut `n somn o mare nesfâr[it\ [i `n mijlocul ei un
imens stâlp de foc, având `n vârf un tron str\lucit. Deodat\ `i apare cineva
[i-l `ntreab\: "De ce stai? Urc\-te pe stâlp, pentru ca trebuie s\ te urci".
Cum a auzit acest glas, a `nceput s\ se catare. Cu mare osteneal\ a
ajuns pân\ sus, dar `n vârf nu putea s\ se urce. Mai r\m\seser\ trei co]i de
urcat; se [ilea s\-[i ridice picioarele, ca s\ ajunga la tron, dar nu `ndr\znea,
pentru c\ uitându-se la nesfâr[it\ intindere a marii, `l cuprindea spaima.
"Vai, se gândea el, ce s\ fac eu p\c\tosul! dac\ ridic piciorul s\
ajung `n vârf, m\ tem ca nu cumva s\ alunec [i s\ m\ `nec, iar ca s\ m\
`ntorc [i s\ cobor, este [i mai greu". Era tulburat, nehot\rât [i nedumerit.
Deodat\, f\r\ s\-[i dea seama cum a `ndr\znit, a f\cut un mic efort. A fost
de ajuns ca s\ p\[easc\ u[or [i s-a a[ezat pe tron. Cu uimire privea acum
orizontul deschis `n jurul lui [i se minuna, zicând: "Cum m -am urcat eu
pân\ aici? {i cum voi putea s\ m\ cobor?" ~n acea clipa s-a trezit.
Uimit, se `ntreba ce s\ `nsemneze toate acestea. Acela[i lucru l-a
v\zut [i `n alt\ sear\, precum [i a treia oara. Atunci nedumerirea lui a ajuns
la culme. "Doamne, s-a rugat el, arat\-mi ce `nseamn\ aceasta vedenie!"
{i Domnul i-a deschis mintea [i a `nceput s\ `n]eleag\ singur.
Urcarea pe stâlp este drumul greu al virtutii, care duce la cetatea cea
cereasc\. Dar greutatea de a ajunge deasupra ei ce `nseamn\? De multe ori
ne grijim de cele p\mânte[ti [i, astfel ne `ngreuiem a ajunge la nep\timire.
Tronul pe care am [ezut [i m-am odihnit uitându-m\ la toate este
nep\timirea, care se afl\ deasupra tuturor virtu]iilor, ca un tron. Cine se
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urc\ pe el, vede cu ochii, curat, [i cele omene[ti [i cele dumnezeie[ti, [i
`n]elege cum diavolul `n[eal\ pe oameni.
Dup\ ce a tâlcuit visul, Nifon a dat din toat\ inima slav\ lui
Dumnezeu, Care necontenit `l ocrote[te [i-i poarta de grij\.
VALOAREA POC|IN}EI
~ntr-o zi, mergând s\-l vizitez, l-am g\sit `n chilia s\ citind. S-a
bucurat din toat\ inima când m-a v\zut. M-a primit cu deosebita dragoste,
apoi s-a aplecat din nou asupra car]ii, Eu l-am `ntrerupt de la citire [i am
`nceput s\-l `ntreb despre poc\in]a, la care el mi-a zis:
- Crede-m\ fiule, c\ Bunul Dumnezeu nu va judeca pe cre[tini
pentru c\ au p\c\tuit. M-am mirat mult de aceste cuvinte [i l-am `ntrebat
surprins:
- Atunci, dup\ cum spune]i, p\c\to[ii nu vor fi judeca]i? Trebuie
adic\ s\ credem ca nu exist\ judecat\?
- Exist\ [i prea exist\, mi-a r\spuns el.
- Atunci cine va fi judecat?
- Asculta, fiule, s\ ]i-o spun limpede: Dumnezeu nu judec\ pe
cre[tin pentru c\ gre[e[te, ci pentru c\ nu se poc\ie[te. Pentru c\ a p\c\tuit
[i a se poc\i este omene[te, dar a nu se pocai este semnul diavolului [i al
dracilor lui. Fiindc\ nu tr\im necontenit `n poc\in]\, de aceea vom fi
judeca]i.
Mi-a povestit apoi cu mult\ `n]elepciune, un fapt vrednic de
cuno[tin]\, pe care auzindu-l, r\mâi uimit de negr\it\ iubire de oameni a lui
Dumnezeu. Atunci când l-a cercetat pentru prima oar\ harul lui Dumnezeu
[i l-a adus la poc\in]a, i s-a `ntâmplat ceva asem\n\tor fiului risipitor din
parabola. Se afla `ntr-un loc numit "al lui Aristah" [i se gândea la p \catele
sale. Deodat\, harul Mângâietorului i-a atins inima [i el [i-a zis `ntru sine:
"P\c\tosule Nifone, s\ mergem s\ ne m\rturisim lui Dumnezeu p\catele.
Nu [tii dac\ vei mai tr\i pân\ mâine; alearg\ dar acum. Ne a[teapt\ acolo
Tatal milostivilor, prea`nduratul Dumnezeu. Ca El a[teapt \ poc\in]a
noastr\, a tic\lo[ilor [i intina]ilor".
Cu aceste gânduri alergând la casa lui Dumnezeu, [i-a ridicat mâinile
spre cer [i a suspinat din adâncul inimii: "Prime[te, P \rinte, pe mortul care
[i-a pierdut sufletul, primeste pe cel ce este groap\ p\catelor; prime[te pe
hulitorul, vicleanul, neru[inatul, `nr\ut\]itul, pe cel intinat cu sufletul [i cu
trupul. Primeste pe cel robit de toate puterile drace[ti. Miluie[te -m\ pe
mine nelegiuitul, tâlharul, lep\datul, urâcunea p\catului! Miluie[te-m\,
Izvorule al t\m\duirii, al milostivirii, [i nu-]i `ntoarce de la mine fa]a Ta
cea preabun\. Nu spune, Doamne: "nu te cunosc!" Nu m\ `ntreba: unde ai
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fost pân\ acum? Nu m\ trece cu vederea pe mine, ]\râna, fumul,
stric\ciunea, nelegiuirea, ocara, urâciunea, gunoiul, s\la[ul dracilor [i
sminteala oamenilor! Nu m\ lep\da de la Tine, St\pâne, ci `ndur\-Te, [i m\
miluie[te! Pentru c\ [tiu, Iubitorule de oameni, c\ nu voie[ti moartea
p\c\tosului, ci s\-l `ntorci [i s\-l faci viu. Nu Te voi l\sa pân\ nu m\
miluie[ti [i m\ ajuti". Apoi a mai ad\ugat, cu suflet am\rât [i alte cuvinte
pe lâng\ acestea...
Deodat\, un sunet a coborat din cer [i a str\fulgerat o `nfrico[at\
raz\ de lumin\. Acea lumin\ `n chip de dou\ bra]e, s-a pogorât din
`n\l]imea cerului [i s-a `nf\[urat `n jurul Cuviosului. "Bine ai venit, fiul
Meu cel pierdut! Acum ai re`nviat, copilul Meu. }i s-au luminat ochii, ]i-a
`nflorit din nou tinere]ea [i de acum m\ vei sl\vi cu faptele tale".
Zicând acestea, a disp\rut spre cer, iar Cuviosul, din bucuria
vedeniei, a venit `n r\pirea min]ii. Iar dup\ pu]in, revenindu-[i `n sine, a
strigat: "Slava }ie, Doamne, slava }ie! {i a[a zicea mereu, pentru ca inima
lui era plin\ de dumnezeiasca mireasm\ [i gura plin\ de dulcea]a
duhovniceasc\. Apoi, dup\ aceast\ negr\it\ vedenie s-a rugat mult\ vreme.
[i `n chilia sa nu-[i g\sea loc, cuprins de aceea[i r\pire [i uimire a
dumnezeie[tii `mbr\]i[\ri. De atunci, precum spunea, a c\l\torit cu u[urin]a
pe calea vie]ii, slujind Domnului.
Aceast\ extraordinar\ minune am auzit-o din `ns\[i gura lui. Ochii
`i erau plini de lacrimi, când cu team\, dar [i cu o tainic\ bucurie, mi-a
povestit-o. Pentru c\ eu mereu `l rugam at\ruitor [i-l nec\jeam ca s\-mi
povesteasc\ ceea ce i se `ntâmpl\; iar el, fiindc\ m\ iubea mult, nu-mi
ascundea niciodat\ nimic.
A petrecut deci `n rug\ciune ziua aceea, `n care l-a `mbr\]i[at
Preamilostivul Dumnezeu. Seara, Cuviosul Nifon s-a rugat iar\[i lui
Dumnezeu cu aceste cuvinte:
"Doamne, Tu, Care ai intins cerul ca o piele [i-l `mpodobe[ti cu
stele, cu soare, cu luna [i cu nori, `mpodobe[te-m\ [i pe mine, `n loc de
stele cu smerenie, iar `n locul soarelui s\-mi str\luceasc\ Duhul Sfânt
`n\untrul meu. Drept lun\, `n]elepciunea Ta s\-mi lumineze mintea: iar `n
loc de nori, `mbrac\-m\ cu blânde]e, cu cuvio[ie [i cu dreptate. ~ncal]\
picioarele mele cu g\tirea Evangheliei p\cii Tale. Dumnezeul meu,
Dumnezeul meu! Tu, Care ai umplut vazduhul cu bog\]ia aerului, ca s\-l
respire [i s\ se bucure oamenii, revars\ cu `mbel[ugare, [i `n mine, harul [i
darul Sfântului [i de via]\ F\c\torului T\u Duh, ca s\ devin asemenea cu
Dumnezeu, curat [i luminos, smerit [i blând, "plin de har [i de adevâr".
~nzestreaz\-m\, Doamne, cu `n]elepciune [i duhovniceasc\ cuno[tin]\".
Când a terminat aceste cuvinte, iar\[i l-a `mbr\]i[at lumina cereasc\.
~n acela[i timp, s-a arata un `nger al lui Dumnezeu, ]inând un vas plin de
mir, pe care l-a v\rsat peste capul lui, de unde curgând, i-a udat tot trupul [i
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locul s-a umplut de bun\ mireasm\. Mult\ vreme apoi, din hainele lui se
rev\rsa acea mireasm\, [i prietenii lui se mirau [i se `ntrebau de unde vine
aceasta, la care el le r\spundea cu smerenie: "Eu una [tiu, c\ sunt cu totul
cufundat `n p\cate, iar ce este aceasta nu [tiu".
~N|L}IMEA SMERENIEI
R\spundea a[a, pentru c\ avea `n]elegere smerit\ [i fugea de slava
de[art\ [i de mândrie, [i necontenit se ruga lui Dumnezeu, zicând:
"Doamne, Tu Care ai ar\tat pe Prea Curata Maica Ta mai cinstit\
decât puterile cere[ti, cu rug\ciunile ei, iart\-mi p\catele mele [i izgone[te
de la mine toat\ necura]ia, f\r\delegea, osândirea, r\zbunarea, mânia,
nedreptatea, nep\sarea, slava de[art\, mândria, iubirea de argint,
nemilostivirea, be]ia, reaua `mp\timire [i mai ales, `n[el\toarea [i amara
slav\ a oamenilor. Da, Doamne, f\ ca oamenii s\ m\ socoteasc\ ca pe un
nimic, s\ m\ urasc\, s\ nu fie om pe p\mânt care s\ m\ laude [i s\ m\
cinsteasc\, Iubitorule de oameni. Nimeni, Doamne, s\ nu spun\ c\ Nifon
este sfânt, ca s\ nu fiu osândit din pricina lui. Izb\ve[te-m\ de slava
oamenilor, Dumnezeule al cerului [i al p\mântului; izb\ve[te-m\ de
de[ert\ciunea cinstirii ce vine de la oameni. Cu astfel de rug \ciuni `[i ducea
via]a foarte smerit\."
~ntr-o zi, vorbea despre slava de[art\ [i de smerenie, unor credincio[i
care veniser\ la dânsul. Când a terminat, ace[tia i-au f\cut metanie [i au
plecat, dup\ care, eu l-am `ntrebat:
- De ce, parinte, când cineva `]i face metanie, te uiti ]int\ la p\mânt?
- Fiule, mi-a r\spuns el, când un frate mi se `nchina, când cade la
picioarele mele, eu `n mintea mea m\ cobor mai jos, pân\ la iad [i stau
acolo, pân\ când omul se ridica. Atunci [i eu m\ ridic din iad [i-i r\spund.
Pentru c\ nu sunt vrednic eu, necuratul, ca fiii lui Dumnezeu s \ cad\ la
picioarele mele.
Am r\mas uimit de aceste cuvinte ale lui [i suspinând din adânc am
exclamat: "Doamne miluie[te!"
- Nu te mira, fiule, mi-a zis, ci mai bine str\duie[te-te s\ faci [i tu la
fel.
- Dar cum cobori `n iad? l-am `ntrebat eu cu nedumerire.
- Dac\ nu po]i cobor` `n iad, intra cu mintea ta sub picioarele
fratelui. Dac\ nici aceasta nu o po]i face, zi, m\car: "Eu sunt mai p\c\tos
decât to]i oamenii!" {i, dac\ nici aceasta nu po]i s-o faci, atunci pleac\-]i
capul spre p\mânt, zicând: "P\mânt sunt [i `n p\mânt m\ voi `ntoarce". {i
dac\-]i vine greu, zi mereu acest dumnezeiesc cuvânt: Dumnezeule,
milostiv fii mie p\c\tosului [i m\ mântuie[te!
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CUM S| NE RUG|M ~N BISERIC|
- Fii foarte atent când te g\se[ti `n biseric\, a continuat el. S\ nu
vorbe[ti cu cineva [i când cân]i, nu te str\dui din slava de[art\ s\ faci glas
frumos, spre pl\cerea oamenilor.
- Oare este mare p\cat acest lucru?
- Trebuie s\ [tii, fiule, c\ deasupra oamenilor `n biseric\, se afl\
mul]ime de `ngeri, care cânt\ `mpreun\ `n chip nev\zut. Când vreun
credincios `ncepe s\ glumeasc\ sau s\ vorbeasc\ cu al]ii despre cele
trupe[ti, `ngerii care `l vad, las\ cântarea [i se `ntristeaz\ amar pentru starea
lui, zicând: "O, `n ce grea tic\lo[ie a c\zut sufletul acestui om! Cu cât\
nesim]ire st\ el `n biseric\, f\r\ frica de Dumnezeu [i f\r\ de ru[ine.
Dumnezeu i-a f\cut urechile ca s\ le umple de rug\ciune smerit\ [i
evlavioas\, iar el le umple de râs [i de bârfeal\!"
Aceste cuvinte m-au umplut de spaima, [i de atunci intru `n biseric\
cu mai mult\ evlavie. ~mi aduc aminte de cele ce mi-a spus Cuviosul, iar,
dac\, vreodat\ uit [i spun vreun cuvânt, m\ gândesc cu team\ [i m\ ru[inez
de `ngerii lui Dumnezeu.
MAREA ~NCREDERE FA}| DE DUMNEZEU
~ntr-o dup\ amiaz\ st\team [i m\ bucuram de `n]eleptele lui
`nv\]\turi. Când s-a `nserat am ie[it `mpreun\ [i am mers la biseric\
Sfântului Mucenic Anastasie, ca s\ ne rug\m. Pe când treceam pe o uli]\,
am auzit de la o cârcium\ râs, vorbe urâte [i cântece lume[ti. Robul lui
Dumnezeu a suspinat cu mult dezgust, [i-a `n\l]at privirea la cer, [optind
ceva [i ne-am continuat drumul. ~n aceea[i clipa a `ncetat toat \ acea
neorânduial\ dr\ceasc\. Astfel am trecut netulbura]i, f\r\ s\ ne `ntin\m
urechile cu nimic necurat. Dar dup\ ce ne-am mai dep\rtat, iar\[i au
`nceput tic\lo[ii acelea[i urâciuni.
Am `n]eles [i m-am minunat. ~n clipa când Nifon, indispus, [i-a
ridicat ochii la cer, a zis f\r\ `ndoial\: "Doamne `nchide-le gurile ca s\ nu
mai gr\iasc\ f\r\ de ru[ine, pân\ trecem noi". Ceea ce s-a [i `ntâmplat.
Am ajuns la cinstita biseric\ a Sfântului Anastasie, ne-am rugat cu
evlavie mult\ vreme, [i apoi am plecat. ~n drum am `ntâlnit o casa mare.
Deasupra por]ii era zugr\vit\ Maica Domnului ]inând `n sfintele sale bra]e
pe Prea Curatul Prunc, iar magii `i ofereau darurile lor. Locuitorii ora[ului
cinsteau foarte mult aceast\ icoan\ [i necontenit veneau [i plecau, facând
`ndelung rug\ciuni.
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V\zând dumnezeiescul chip al Domnului, cuviosul [i -a ridicat
mâinile [i, suspinând, a `nceput a se ruga:
"Doamne, Dumnezeul cerului [i al p\mântului, prime[te rug\ciunea
robului T\u, care tr\ie[te `n p\cate. Tu Doamne ai coborât din sânurile
p\rinte[ti, f\r\ s\ le p\r\se[ti. {i, l\sând minunatele puteri cere[ti, ai intrat
`n pântecele preasl\vitei Maicii Tale, a Preasfintei N\sc\toare de
Dumnezeu Maria. O, preasl\vit\ minune a bunei vointe a lui Dumnezeu! A
trecut Domnul cu adev\rat prin u[ile `ncuiate ale Fecioarei, gol la intrare [i
purt\tor de trup la ie[ire, u[ile r\mânând de-a pururi `ncuiate. Ai intrat
Dumnezeu des\vâr[it [i ai ie[it Dumnezeu des\vâr[it [i om des\vâr[it. Cu
dou\ firi, cu un ipostas, cu dou\ voin]e: dumnezeiasc\ [i omeneasc\ [i de-a
pururi Domn Iisus Hristos, Cuvântul [i str\lucirea Tatalui. Ai luat chipul
robului, de[i erai `ntru totul asemenea Tat\lui, afar\ de nena[tere [i ai
devenit asemenea cu noi `n toate, afar\ de p\cat. Ai umblat astfel printre
oameni, s\vâr[ind negr\ite minuni ca s\-]i ar\]i [i s\ ne `ncredin]ezi de
atotputernicia Ta dumnezeiasc\. Nu m\ lasa s\ pier, Doamne Iisuse
Hristoase, `n mul]imea f\r\delegilor mele, ci arat\-mi fa]a Ta cea milostiv\
[i iubitoare. Umbre[te-m\ cu Duhul T\u cel Sfânt. Tu [tii, Bunule [i
Iubitorule de oameni, s\-mi mângâi tic\losul meu suflet [i s\-l `mbog\]e[ti
cu mila iubirii Tale de oameni".
Astfel [i-a v\rsat mirul rug\ciunii sale [i a mai ad\ugat [i multe alte
rug\ciuni. Deodat\ s-a auzit un sunet `nfrico[\tor, ca al unui torent vijelios,
venind de la icoan\ spre el. Duhul lui Dumnezeu s-a rev\rsat asupra lui ca
un puternic vârtej [i l-a ridicat de la p\mânt. Se vedea `n v\zduh cu mâinile
ridicate. Când a venit jos, fa]a lui str\lucea ca soarele. Mergea acum, dar
p\rea c\ nu se gânde[te c\ merge pe p\mânt. Ca [i cum p\mântul cinstea pe
Cuviosul [i se f\cea moale ca buretele sub picioarele lui. Ai fi crezut ca
este f\r\ trup [i zboar\ prin v\zduh. ~l `nso]ea slava lui Dumnezeu, care
pref\cuse greutatea cea sim]itoare `n u[oar\ nep\timire.
~NV|}|TURA DESPRE PATIMA DESFRÂN|RII
Drumul nostru trecea pe lâng\ o casa cu nume r\u, de femei
desfrânate. Afar\, la blestemata intrare, vedem un om cu o `nf\]i[are
distins\ [i foarte mâhnit. ~[i acoperea fa]a cu palmele [i plângea, apoi `[i
ridica mâinile spre cer, rugându-se cu suspinuri [i iar\[i plângea plin de
dezn\dejde. Apropiindu-se de acel om necunoscut [i distins, Nifon a
`nceput s\ plâng\ [i el.
- Pentru numele Domnului, frate, i-a zis el, ce ]i s-a `ntâmplat de
e[ti a[a de trist [i plângi nemângâiat, `n fata intrarii? Spune -mi, te rog,
pentru c\ tânguirea ta `mi frânge inima.
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- Cinstite Nifone, eu sunt `ngerul lui Dumnezeu. Precum [tii, fiecare
cre[tin, la botez prime[te de la Dumnezeu un `nger p\zitor al vie]ii lui. Am
fost rânduit [i eu p\zitor unui om; acesta `ns\, m\ am\r\[te, p\catuind
necontenit. Uite, acum se afla `n casa de desfrânate [i p\c\tuie[te cu o
femeie de pe drum. V\zând aceasta c\dere a lui, cum s\ nu plâng pentru
chipul lui Dumnezeu c\zut `n a[a `ntuneric?
- Dar de ce nu-l `ndemni s\ fug\ de p\cat? L-a `ntrebat iar\[i Nifon.
- Din nefericire nu pot, i-a r\spuns `ngerul, nu pot s\ m\ apropii de
el, c\ci din ceasul `n care a `nceput s\ fac\ p\catul, s-a f\cut rob diavolilor
[i eu nu mai am nici o putere asupra lui.
- Dar cum nu mai ai nici o putere? Nu ]i-a `ncredin]at Dumnezeu
mântuirea lui?
- Ascult\-m\, robule al lui Dumnezeu. Domnul a creat pe om cu
voie liber\ [i l-a l\sat s\ mearg\ pe calea pe care o vrea el. I-a ar\tat [i
calea cea strâmt\, i-a ar\tat-o [i pe cea larg\ [i i-a spus: strâmt\ [i cu
`ntristare este calea ce duce la via]a [i, mare-i poarta [i larg\-i calea care
duce spre pieire. I-a ar\ta `nc\ [i sfâr[itul fiec\rei c\i: una se bucur\ de
pu]in\ pl\cere trec\toare [i ajunge `n iadul cel ve[nicie; iar cealalt\ are
pu]in\ osteneal\, dar câ[tig\ ve[nica odihn\ `n vecii vecilor. Ce indemn s\-i
dau omului pe care mi l-a `ncredin]at Dumnezeu, de vreme ce ~nsu[i
Hristos, Domnul nostru, cu gura Lui `i `ndeamn\ pe to]i, `nv\]ându-i [i
rugându-i s\ fug\ de faptele cele necurate?
- {i de ce ridici mâinile spre cer, suspinând cu amar?
- Am v\zut pe diavoli `n jurul lui cântând din gur \ [i din chitare,
b\tând din palme [i râzând batjocoritor de el. M\ doare inima v\zând pe
acei blestema]i triumfând. De aceea, m\ rog lui Dumnezeu s\ mântuiasc\
f\ptura Sa de batjocura `ntuneca]ilor draci [i s \-mi dea bucuria `ntoarcerii
lui. M\ mai rog s\ m\ `nvredniceasc\ s\-i predau acest suflet ne`ntinat [i
cur\]it prin poc\in]\.
Acestea a zis `ngerul [i a disp\rut din fa]a noastr\. Apoi am plecat [i
noi. Pe drum, Cuviosul Nifon, mi-a zis c\ nu exist\ fapt\ mai murdar\
decât desfânarea. Cu toate acestea, dac\ nelegiuitul se poc\ie[te, Preabunul
Dumnezeu `l prime[te mai repede decât pe to]i nelegiui]ii [i p\c\to[ii,
pentru c\ patima aceasta se `nr\d\cineaz\ `n firea omului [i, pe deasupra [i
diavolul o a]â]\ mai mult cu tot felul de ispite. Pentru a birui cineva aceasta
patima, trebuie s\ se nevoiasc\ mult cu priveghere [i post. Apoi a ad\ugat:
"Am v\zut cândva un om mergând pe calea cea larg\ a p\catului. Atunci
mi s-au deschis ochii sufletului [i am v\zut `n jurul lui vreo treizeci de
diavoli: unii bâzâiau ca mu[tele `n fa]a lui, al]ii ]iuiau `n urechile lui ca
]ân]arii, iar ceilal]i `l legaser\ de picioare [i de gat [i `l tr\geau cu sila
`ncoace [i `ncolo. La aceasta priveli[te mi s-au umplut ochii de lacrimi [i
m\ gândeam ce s\ `nsemneze funiile cu care `l trageau pe om. Mi-a
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descoperit atunci Dumnezeu, ca fiecare funie corespunde unui fel de p\cat.
Diavolii, care zumz\ie `n urechi, `l afunda `n deznadejde, iar cei cere `i
bâzâie `n fa]\, `l fac s\ fie neru[inat [i obraznic.
Deodat\ v\d, urmându-l de departe, pe `ngerul s\u, ]inând `n mân\
ceva ca un toiag de lemn, care la un c ap\t avea un crin minunat. Mergea cu
capul plecat, trist, adânc dezn\d\jduit. Toat\ `ntristarea lui era din pricina
acelui om. ~l vedea cu totul `n gura iadului, pentru c \ era robit de tot felul
de patimi. Am ridicat [i eu mâinile [i ochii la cer, s\ rostesc câteva cuvinte
de rug\ciune spre folosul lui. Dar viclenii diavoli, ca ]ân]arii s -au repezit
asupra mea `n]epându-mi mâinile, socotind ca astfel m\ vor putea
impiedica s\ m\ mai rog pentru el.
UNDELEMNUL CANDELEI
Cuviosul avea acest obicei minunat: când trebuia s\ se culce pu]in,
punea mai `ntâi un rând de pietre pe p\mânt [i peste ele arunca o p\tur\
mica. Apoi cânta imne de `nmormântare ca [i cum s-ar fi `ngropat singur pe
sine. Pe urm\, zicea pe de rost patru Apostoli [i patru Evanghelii [i multe
altele. ~nsemna apoi cu Sfânta Cruce a[ternutul, de trei ori [i se culca,
punând o piatr\ drept c\p\tâi. Adeseori `n vis n\v\leau diavolii asupra lui,
`l tulburau [i nu-l l\sau s\ doarm\. Cuviosul lua atunci toiagul [i `i lovea cu
putere duhovniceasc\, râzând de nepu]int\ lor, `ncât diavolii o p\]iser\ cu
el. "Ce s\ facem cu acest `nc\p\]ânat, se tânguiau ei? Uneori ne love[te,
alteori ne oc\r\[te [i batjocore[te tot neamul nostru!"
~ntr-o seara, când robul lui Dumnezeu se culcase pu]in, a venit
diavolul cu un târn\cop s\-l loveasc\. Dar deodat\, sp\imântându-se, a ie[it
afar\ cu mare zgomot [i a pierit ca fumul. Pe când fugea, scrâ[nea din din]i,
zicând: "O, Marie, pretutindeni m\ arzi, ocrotind pe acest tare de cap!"
Auzind aceste cuvinte, Nifon a `n]eles ca Maica Domnului `l
ocrote[te [i `l ap\r\. De aceea, el `n fiecare seara, `nainte de culcare, lua
undelemn de la candel\ [i se miruiau pe frunte, la urechi [i la toate
sim]urile. De aceea s-a `nfrico[at diavolul [i s-a f\cut nev\zut. Când a v\zut
ce putere are undelemnul sfin]it Maicii Domnului [i al tuturor sfin]ilor,
d\dea adesea [i la cunoscu]i s\ se ung\ `nainte de culcare.
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DUHUL SLAVEI DE{ARTE
Odat\, cum vorbea despre slava de[art\ [i alte lucruri duhovnicesti,
mi-a zis:
"Duhul slavei de[arte este foarte viclean [i trebuie mare osteneal \
din partea robilor lui Dumnezeu ca s\ se izb\veasc\ de el. Pentru ca face pe
omul virtuos s\ se laude pe sine. Dac\ este pu]in sl\bit de post, `i zice:
"Uit\-te `n oglind\ [i-]i vezi fa]a cât este de slab\! Este firesc s\ vin\ lumea
la tine, ca la un pustnic vestit. Umbl\ cu capul plecat, vorbe[te `n [oapt\,
numai cât s\ te auzi [i mergi `ncet ca s\ te cinsteasc\ oamenii. Da, când
mergi pe drum ofteaz\, uit\-te cu evlavie spre cer. Pe cei din jur prive[te-i
de sus, ca s\ zic\ oamenii: "Iat\ un mare sfant!" {i dac\ iei aminte la duhul
slavei de[arte, pân\ la urm\ zici [i tu: "Da, ]i se cuvine o cinste deosebit \,
chiar [i un scaun episcopal. Sau cel pu]in preot sau diacon trebuie s\ fii, de
vreme ce toat\ lumea `]i zice sfânt. Apoi grije[te-te s\ faci [i vreo minune
cu virtu]iile tale [i vei fi sl\vit [i mai mult!"
Dar ce s\ mai vorbesc `n de[ert, a continuat Sfântul. Când am
`nceput s\ m\ poc\iesc de mul]imea p\catelor mele, s-a repezit la mine
duhul slavei de[arte, umplându-mi inima de bucurie. Mi-a alungat
mâhnirea, m-a umplut de o dulce mângâiere [i a zis `n mintea mea: "Acum
tu e[ti mare [i plin de virtu]i, cine mai este pe p\mânt asemenea ]ie?"
Uneori mi-a adus [i mirosuri de t\mâie [i zicea: "Vezi c\ te
`nconjur\ `ngerii [i t\mâiaz\ sfintenia ta? Apoi a ad\ugat: "~ntr-adev\r,
Nifone, e[ti fericit c\ ai biruit pe diavol! {i eu m\ socoteam c\ sunt a[a
cum m\ ar\ta duhul slavei de[arte. Dumnezeu, `ns\, care nu vrea moartea
p\c\tosului, mi-a dat dreapta socoteal\ a min]ii. Deci, când venea diavolul
[i-mi zicea: "Cu adev\rat, de acum e[ti Sfântul Nifon, c\ci cine altul pe
p\mânt, tr\ind `n tulbur\ri, mai lucreaz\ astfel de virtu]i?"
Când `mi spunea acestea [i altele asemenea, vrând s\ m\ `n[ele, i-am
z\d\rnicit vicle[ugurile, cu darul lui Dumnezeu.
Odat\, `mi povestea Cuviosul, cum duhul slavei de[arte l -a luptat cu
mult\ `nver[unare, zicându-i: "Iat\ cel mai mare sfânt al epocii noastre! Iat\
lumin\torul lumii, iat\ unul care prin virtutea lui se afl\ mai presus decât
to]i oamenii! I-a mai spus [i multe altele silindu-se s\-l `n[ele pe Cuviosul.
Fericitul, `ns\, a `n]eles vicle[ugul diavolului [i a zis `ntru sine:
"Ia aminte, p\c\tosule Nifon, s\ nu te jefuiasc\ acest `n[elator de
minte! Vezi smeritule, s\ nu te batjocoreasc\; p\ze[te-te c\ [i tu e[ti om ca
to]i ceilal]i. S\ nu-]i pierzi mintea, tic\losule, s\ nu te `ngânfezi [i s\ nu-]i
`nchipui ca e[ti ceva. Ce este un bob `ntr-un munte de grâu? Un bob `ntre
celelalte boabe? A[a [i tu, e[ti un om `ntre ceilal]i oameni. Din noroiul din
care sunt f\cu]i to]i, din acela e[ti [i tu. P\mânt e[ti [i `n p\mânt te vei
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`ntoarce. Nu uita ca e[ti p\c\tos [i s\ fii judecat. Treze[te-te, p\c\tosule!
Nu `]i uita niciodat\ p\catele; tânguie[te-te pentru amara ve[nicieie care te
va `nghi]i. Acestea s\ le cuge]i, la acestea s\ te gânde[ti zilnic [i s\ nu te
`ngâmfezi, socotind c\ e[ti virtuos, drept [i `n]elept, pentru c\ aceasta te
dep\rteaz\ de Dumnezeu".
Cu o astfel de a[ezare s\n\toas\, Cuviosul a respins duhul slavei
de[arte. Adesea, `l vedeam certându-se cu diavolii; uneori oc\rând [i
dispre]uind nepu]in]a lor, alteori alungându -i `n focul cel ve[nicie. Odat\,
duhul cel necurat, `nf\]isându-i-se ca un `nger, a voit s\-l ispiteasc\ cu
p\rerea de sine, zicându-i: "De acum `nainte vei `ncepe s\ faci minuni [i
numele t\u va fi sl\vit de oameni, pentru c\ ai binepl\cut mult `naintea lui
Dumnezeu [i El `]i trimite, prin mine acest dar!" Robul lui Dumnezeu, `ns \,
a `n]eles cursa diavolului, l-a privit ironic [i a zis, luând `n batjocur \
viclenia lui: "Stai s\ fac o minune `n fa]a ta!" [i v\zând al\turi o piatra i-a
zis: "I]i poruncesc piatr\, cu puterea care mi-a adus-o acesta, s\ te mu]i din
locul t\u `n alt\ parte!" Dar piatra a r\mas nemiscat\ [i nu s-a clintit de la
locul ei. Atunci, Cuviosul a râs de vicle[ugul diavolului, zicând:
"~ngâmfatule, r\ule [i vicleanule! Darul t\u nu a f\cut nimic!" Apoi,
mustrându-l cu dispre] pentru `n[el\ciunea lui, diavolul s-a f\cut nev\zut.
Alt\dat\ iar\[i, `n timpul rug\ciunii, duhul slavei de[arte i-a adus
gând de mândrie, ca adic\, stând cu mâinile `n\l]ate c\tre Dumnezeu, se
aseam\n\ cu sfintii. {i nu numai atât, ci pe când Nifon continua s \ se
roage, i-a adus un gând hulitor: "~n ochii tuturor e[ti foarte mare, te-ai f\cut
asemenea cu Dumnezeu!"
~n clipa aceea Duhul Sfânt i-a `n\l]at mintea la cele cre[ti, i-a ar\tat
ca Dumnezeu le tine pe toate [i cât de mare [i de `nfrico[\tor este El; cum
conduce cerul [i p\mântul, marea [i toate cele ce sunt `ntr-`nsele cu mâna
Sa cea atotputernic\. ~n acela[i timp a auzit un glas, zicându-i:
"Ia aminte, Nifone, nu cumva tu conduci cerul [i p\mântul? Sile[tete s\ `n]elegi cât de mare este Dumnezeu! Apoi cerceteaz\-te pe sine]i s\ te
vezi cât e[ti de mic [i s\ nu-]i mai `nchipui vreodat\ ca e[ti ceva, deoarece
diabolic este acest gând. P\ze[te-te dar, s\ nu te `n[ele diavolul!"
Atunci Nifon se `ntoarse c\tre sine, zicându-[i:
"P\c\tosule [i de trei ori tic\los, `]i `nchipui c\ e[ti om, stricatule [i
`n[elatule? Unde ]i-e mintea de o la[i s\ se `ngâmfeze astfel `naintea lui
Dumnezeu? Te-ai f\cut potrivnic lui Dumnezeu, stricatule [i `ntunecatule!
E[ti p\mânt [i gunoi [i, cu obraznicie diavoleasc\, te-ai f\cut dumnezeu?
Ru[ine s\-]i fie! Nu te cutremuri, nu te temi de vaiul judeca]ii, nenorocitule
[i necuratule? Ce vei face? Unde te vei ascunde atunci? Pentru care vei da
seama `ntâi [i pentru care pe urma? Pentru neru[inare, minciuna, sau hula?
Pentru ura, mândrie sau pentru slava de[art\? Pentru f\]\rnicie, pentru
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iubirea de argint sau pentru necura]ie? Vai de tine, Nifone, nelegiuitule [i
r\ule! Nu-]i ajung atâtea patimi? Te-ai f\cut [i potrivnic lui Dumnezeu..."
{i, suspinând din adâncul inimii, robul lui Dumnezeu a `nceput a se
ruga:
"Miluie[te-m\, Dumnezeule, pe mine r\t\citul [i nu m\ lep\da pe
mine s\rmanul [i nimicul! Ci, iarta-mi, ca un mult Milostiv! Tu [tii, Bunule
[i Iubitorule de oameni, sl\biciunea [i tic\lo[ia omeneasc\. Vindec\-m\,
Doamne, cu puterea Ta [i m\ voi str\dui s\ fug de patimile cele ascunse [i
s\ scap de vr\jma[ii sufletului meu!"
De atunci era foarte atent, [i `[i cerceta sufletul cu mult\ grija!
Numai cât se apropia diavolul s\-i strecoare vreun gând r\u [i Nifon `i
striga `ndat\ cu mânie: "Iar ai venit, tic\losule?" {i diavolul disp\rea
ru[inat. Astfel, necontenit, zi [i noapte, nu `nceta vr \jma[ul s\-l ispiteasc\.
Izbutea uneori s\-l târasc\, fie `n osândirea altora, fie `n mânie, fie `n
c\lcarea f\g\duin]ei sau `n altceva. Se lupta vicleanul s\-l prind\ `n curs\,
dar [i Nifon izbutea s\-l biruiasc\, cu harul lui Hristos, care `l `nt\rea.
CUM SE CEART| OAMENII
Uneori, Nifon urm\rea pe diavoli cum mergeau s\ ispiteasc\ pe
oameni, [optindu-le la ureche diferite r\ut\]i. Dar ei, avându-[i mintea
`mpr\[tiat\ la grijile vie]ii, nu pricepeau diavoleasc\ `n[elare, ci primeau
gândurile rele [i se `ndeletniceau cu ele, ca [i cum ar fi fost ale lor. {i a[a,
unii izbucneau `n mânie, al]ii `n cleve]ire, al]ii `n certuri , b\t\i [i pomeniri
de r\u. Robul lui Dumnezeu, care observa toate acestea, a zis cu mâhnire:
"O, cât sunt de r\i! Au pus st\pânire pe oameni [i le comand\, iar ei, f\r\
s\-[i dea seama, `ndat\ indeplinesc toate poruncile lor. De aceea, trebuie s \
cercet\m bine gândurile [i numai a[a s\ trecem la fapt\". Apoi a povestit
cele ce urmeaz\:
"Am v\zut odat\ un om lucrând. Deodat\ a venit un negru, s-a
aplecat asupra lui [i mult\ vreme i-a [optit ceva. Nu departe, lucra alt om.
Atunci, primul lucr\tor [i-a l\sat lucrul, s-a dus furios la confratele s\u [i a
`nceput s\-l `njure. ~n acel moment, un alt negru s-a apropiat de al doilea
lucr\tor, i-a soptit [i lui ceva la ureche [i l-a pornit spre ceart\. Astfel, un
diavol pornea la mânie, iar celalalt diavol f\cea pe altul s\ se
`mpotriveasc\".
V\zând aceasta, Nifon s-a tulburat adânc, zicând: "O, diavoli
`n[el\tori [i necura]i! Uite cum seaman\ du[m\nie `ntre oameni! Iar ace[tia
f\r\ de minte, fac degrab\ ceea ce li se spune.
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MASA CRE{TINEASC|
~ntr-o zi, trecea pe lâng\ o casa. ~n\untru, st\pânul casei cu femeia [i
copiii erau la masa. ~n jurul lor a v\zut sevind ni[te tineri frumo[i `n haine
str\lucite, fiind la num\r exact cât erau [i casnicii. Acea familie p\rea a fi
foarte s\rac\. De aceea Cuviosul a zis mirat: "Ce este aceasta? Cei ce stau
la masa sunt foarte s\raci, iar cei ce-i servesc sunt plini de str\lucire?"
Atunci Dumnezeu i-a descoperit cine erau cei ce serveau [i ce
`nsemna acea minunat\ mas\. Tinerii cei frumo[i [i lumino[i erau `ngerii
nev\zutului Dumnezeu, care sunt rândui]i s\ slujeasc\ cre[tinilor `n vremea
mesei, ca ni[te buni slujitori. Dar dac\ la mas\ se aude vreun cuvânt
nepotrivit, `ndat\ `ngerii fug de vorba cea rea, ca albinele de fum. {i dac\
se dep\rteaz\ sfin]ii `ngeri, vine un diavol negru [i `ntunecat [i `i `ndeamn \
s\ vorbeasc\ cuvinte de[arte.
SFATURI {I ~NV|}|TURI
Cuviosul Nifon ajunsese la o mare `n\l]ime a virtu]iilor. Luptele lui
duhovnice[ti erau vrednice de mirare [i mul]i veneau la el ca s \ `l cunoasc\
[i s\-i cear\ sfat. Astfel, a venit la el un credincios [i i-a zis:
- Mult m\ mir, p\rinte, cum de nu te `nal]i cu mintea când atâta
lume te cinste[te!
- {tii, fiule, i-a zis Cuviosul, de ce nu m\ mândresc?
- Nu [tiu, p\rinte, i-a r\spuns ucenicul cu smerenie.
- Ascult\ dar! Eu `n fiecare zi, de doua sau de trei [i de patru ori,
`mi aduc aminte de p\catele pe care le-am f\cut f\r\ frica de Dumnezeu. {i
cu cât m\ gândesc la ele, cu atât sufletul meu este `ndurerat, gândind c\
niciodat\ nu am f\cut ceva pl\cut lui Dumnezeu. De aceea nu m\
mândresc. {i când aud cinstiri [i laude, mi se par nevrednice [i laudele [i eu
`nsumi. Tu, s\ zicem, m\ lauzi o dat\ sau de dou\ ori pe s\pt\mân\, iar eu
necontenit, `n toate zilele, m\ ingre]o[ez de mine, m\ mustru, m\ osândesc
[i m\ v\d ca un câine mort, plin de viermi [i de putoare.
- Spune-mi, p\rinte, a continuat fratele, de ce cei mai mul]i oameni
ur\sc pe cei virtuo[i? Unii `i dispre]uiesc iar al]ii se smintesc de ei. Pu]ini `i
laud\, cei mai mul]i `ns\ `i osândesc.
- Drep]ii, fiule, au mult câ[tig din oc\rile ce le vin de la oameni. ~i
`mpodobesc ca pe stelele cerului. Am v\zut eu un om evlavios care a
câ[tigat numai `ntr-o zi cincizeci de cununi!
- Spune-mi [i mie, s-a rugat fratele, cum le-a câ[tigat?
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- Omul acela era bun [i foarte blând. F\cea mult bine vecinilor s\i,
iubea pe to]i ca pe `ngerii lui Dumnezeu. Ace[tia, `ns \, erau `ntuneca]i de
cel viclean [i-l urau ca pe un criminal. {i cum obi[nuie[te diavolul s \
calomnieze pe sfin]i prin gura p\c\to[ilor, a[a a f\cut [i acum. Unii ziceau
despre el c\ este viclean, al]ii c\ a c\zut `n erezie. Fericitul acela, `ns\ ce
f\cea? Se ruga pentru ei, zicând:
"Doamne miluie[te pe cei ce m\ ur\sc, m\ zavistuiesc [i m\
clevetesc! Nici unuia din ace[ti fra]i s\ nu i se `ntâmple vreun r\u pentru
mine p\c\tosul, nici acum, nici `n viitor, nici `n clipa mor]ii, nici `n ziua
judeca]ii. Ci, m\ rog, Doamne, sfarm\ [i destram\ uneltirile diavolului,
pentru c\ [tii, Iubitorule de oameni, c\ acesta este cel ce-i ridic\ `mpotriva
mea, Rogu-te, Dumnezeul meu, ca, precum nu m-ai pedepsit pe mine
tic\losul, ori de câte ori am gre[it [i am alergat cerând iertare la
milostivirea Ta, tot a[a, [i pe ace[ti sfin]i, robi ai Tai, care m\ vorbesc de
r\u, s\ nu-i pedepse[ti, ci sfinte[te-i cu Duhul T\u cel Sfânt!"
"Acestea le zicea, iubitul meu, acel drept `n rug\ciunile sale pentru
du[manii [i calomniatorii s\i. {i de câte ori pe zi se silea pe sine [i se ruga
lui Dumnezeu pentru mântuirea lor, de atâtea ori cobora din cer un `nger [i i punea pe cap o cununa de pietre scumpe. De aceea, fratele meu,
Dumnezeu `ng\duie adesea, ca drep]ii s\ fie oc\râ]i [i vorbi]i de r\u, pentru
ca s\ se `nmul]easc\ cu miile cununile lor [i s\ mo[teneasc\ ~mp\r\]ia Lui.
Atunci i-a zis fratele:
- Dar cum se face, c\ mul]i drep]i nu fac r\u nim\nui [i totu[i
oamenii se smintesc de ei [i zic de pilda: dac\ vrea s\ se mântuiasc\, s\
mearg\ `n pustiu! ~n ora[e stau cei mândrii [i cei iubitori de slav \, ca s\ se
bucure de laudele oamenilor.
- Nu locul mântuie[te, fiule, a r\spuns sfântul, ci purtarea, grija,
aten]ia [i silin]a fiec\ruia. Ia aminte la pildele ce-]i voi spune: Precum ne
adevere[te [i Moise, Enoh a fost unul din oamenii de la `nceput, care a
binepl\cut lui Dumnezeu. El a avut femeie [i copii [i ceea ce este mai
minunat, el a tr\it printre oameni p\c\to[i. Apoi Avraam, cât de mare
prieten al lui Dumnezeu a fost! A avut [i el femeie [i 318 rudenii [i robi,
nenum\rat aur [i argint. Totu[i, nimic din acestea nu i-au fost piedic\ spre
mântuire! Dimpotriv\, i-a ajutat mai mult evlavia [i dragostea s\ fa]\ de
Dumnezeu.
Ia gânde[te-te [i la Lot, unde a locuit? ~n smintelile satanei, `ntr e
sodomi]i! A v\zut adesea urâtele lor p\cate, dar nu a judecat pe nimeni; de
aceea l-a [i iubit Dumnezeu [i nu i-a `nchis u[a `mp\r\]iei Sale. {i Iov, care
avea bog\]ie `mp\r\teasc\, slava negr\it\, femeie [i copii [i totu[i, `n
acela[i chip [i-a câ[tigat [i el mântuirea. Ce s\ mai zic de Isaac, de Iacov,
de Iosif [i de mul]i al]ii? To]i ace[tia au pl\cut lui Dumnezeu, nu cu forma
cea dinafar\ a vie]ii lor.
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Adu-]i aminte [i de Daniil [i de cei trei tineri! Unul `n groapa cu lei,
al]ii `n cuptorul cel cu foc, s-au rugat [i Dumnezeu i-a auzit. De asemenea,
Iona a fost auzit din pântecele chitului [i tâlharul pe cruce a deschis Raiul
cu rug\ciunea lui. {i s\ nu las din Vechiul Testament pe Ezechia, pe
Manase [i pe Rahab. Vezi deci, fiule, cum to]i ace[tia au bine pl\cut lui
Dumnezeu `n diferite locuri [i chipuri! Socotesc, deci, c \ ai aflat r\spuns la
nedumerirea ta. ~n tot locul este mântuire pentru cel ce se str \duie[te,
pentru c\ Dumnezeu este pretutindeni.
Cât despre celalalt lucru, care ai `ntrebat, cum adic\ cei drep]i nu
sunt tuturor pl\cu]i, ia aminte la cele ce `]i voi spune! Nu vezi oare ca
Dumnezeu d\ ploaie, iar unii se bucur\ [i al]ii nu? Unul zice c\-i aduce
pagub\, altul zice: slava lui Dumnezeu c\ a ad\pat p\mântul! Dac\ vine
iarna cu frig [i cu `nghe], s\racii care tremura de frig zic: "O, Doamne, de
ce ai dat frigul?" Iar cei bogati atunci se bucura mai mult pentru ca sunt
`ndestula]i cu de toate: vin, pâine, carne, c\ldur\, haine calde [i tot ceea ce
bucur\ trupul [i pentru c\ pot s\ se joace cu z\pad\. Dup\, primavar\, vine
vara cu c\ldurile mari. Atunci, unii zic: e mai bine iarna c\ nu sunt mu[te,
nici purici, nici ]ân]ari!
Dar de ce s\ mai lungesc vorba? Ajunge s\ ne gândim la un lucru:
Domnul [i Dumnezeul nostru S-a f\cut om [i a tr\it cu cei nerecunosc\tori,
a f\cut nem\rginit bine neamului omenesc, a izgonit demonii, a cur \]at pe
lepro[i, a luminat pe orbi, a `nt\rit pe sl\b\nogi, a `ndreptat pe [chiopi, a
`nviat mor]ii, a `ntors pe vame[i, a luminat pe desfrânate, a s \turat cu pu]in\
pâine mul]imi nenum\rate de oameni [i multe altele a f \cut, pe care nu-i cu
pu]int\ a le descrie. {i ce recuno[tin]\ a primit `n schimb Domnul nostru
pentru toate acestea? Unii ziceau ca "Omul acesta nu este de la
Dumnezeu", al]ii ca "este samaritean", iar al]ii ca "are demon". Unul `l
injur\, altul `l p\lmuie[te, al]ii `l lovesc [i scuip\ preacurata Lui fa]\, iar la
urm\ `l r\stignesc!
Deci, dac\ Acela Care ne-a creeat nu a pl\cut la to]i oamenii, cum va
pl\cea cel drept, mai ales când oamenii sunt a[a de mul]i?
Adu-]i aminte de dreptul Abel, care nici un r\u nu a f\cut lui Cain [i
totu[i, acesta l-a urât [i cu ajutorul celui viclean l-a omorât. Gânde[te-te
dar, dac\ atunci când numai ace[ti doi fra]i erau pe p\mânt, dreptul Abel nu
a putut sc\pa de ura celui r\u, cum va putea sc\pa cineva acum, cu a[a
mul]ime? Cu adev\rat este cu nepu]int\, c\ este scris: Fiule, dac\ vrei s\
lucrezi pentru Domnul, preg\te[te-]i sufletul de ispit\!"
Atunci, fratele a zis c\tre Cuviosul:
- De vreme ce, p\rinte, am `nceput aceast\ convorbire folositoare,
te rog s\-mi mai l\mure[ti ceva, pentru c\ [i cre[tinii de alt\ dat\ doreau s\
vorbeasc\ cu p\rin]ii despre cele duhovnice[ti.
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- Vorbe[te, fiule, [i nu te `ndoi. Dumnezeu `mi va da cuvânt pentru
folosul sufletului t\u.
- Cum se face ca p\rin]ii no[tri din vremea de demult tr\iau [i
mureau `n pace, pe când noi ast\zi, precum [ti]i, mergem din necaz `n
necaz, din mâhnire `n mâhnire [i cu mult\ tulburare ne sfâr[im via]a?
- Oamenii de alt\ dat\ aveau mult\ dragoste `ntre ei [i fiecare
`ntâmpina pe aproapele s\u cu sinceritate [i cu dreptate. {i aveau a[a de
mare dragoste pentru Dumnezeu, `ncât niciodat\ nu duceau la biseric\ ceva,
dac\ nu era des\vâr[it. Acum `ns\, lucrurile nu mai stau a[a, ci toate cele
alese le d\m pântecelui, facându-l dumnezeu [i ceea ce este stricat [i
nefolositor, aceea ducem la biseric\ lui Hristos. Se [tie apoi, c\ `n tot ce
f\ceau, ei, slujeau cu adev\rat lui Dumnezeu [i astfel `l aveau `n ajutor [i
`mp\ciuitor `n toate nevoile; pe când azi, precum am zis, avem pântecele
dumnezeu [i acestuia `i slujim `n toate, ceea ce nu numai c \ nu ne aduce
folos [i mântuire, ci dimpotriv\, ne pricinuie[te multe dureri [i sup\r\ri.
- P\rinte, a continuat fratele, fiindc\ Dumnezeu v\ lumineaz\
mintea cea prea`nteleapt\ ca s\-mi spune]i cele ce trebuie, v\ rog spune]imi, are durere [i sil\ sufletul când se desparte de trup sau poate ie[i lini[tit
[i usor?
- De vreme ce n-am murit, nu [tiu bine, `i r\spunse Cuviosul,
zâmbind. Dar fii atent, sunt drep]i care au moarte amar\ [i p\c\to[i care au
moarte pl\cut\. Dar moartea amar\ a celui drept `i spal\ p\catele pe care,
ca om, le-a f\cut `n via]\, de vreme ce nimeni nu este f\r\ de p\cat, f\r\
numai Dumnezeu; pe când moartea pl\cut\ a p\c\tosului `i aduce o mic\ [i
cuvenit\ r\splat\ pentru vre-un bine pe care l-a f\cut. {i astfel, cel drept
devine cu totul curat, iar cel p\c\tos cu totul necurat.
De aceea, s-o [tii bine, fiule, chiar dac\ moartea dreptului pare
amar\, ea este temporar\, pentru c\ de aici `nainte se bucur\ [i se vesele[te
de-a pururi; pe când p\c\tosul, dac\ temporar are o moarte pl\cut\, totu[i,
ve[nic va arde [i se va chinui `n focul cel nestins. Exist \ desigur [i p\c\to[i
care au o moarte amar\ [i sunt trimi[i direct `n iad, precum sunt [i drep]i
care au o moarte pl\cut\ [i merg direct `n fericire.
Vezi, c\ sunt deosebite judec\]ile lui Dumnezeu. Rânduie[te
fiec\ruia moarte potrivit\ cu via]a lui. Totu[i, moartea nu este atât de
`nfrico[at\ cum este judecata care are loc `n acel ceas; deoarece, când iese
sufletul din trup, `l `ntâmpin\ mul]ime de `ngeri, dar se adun\ [i mul]ime de
demoni; `ngerii `i arat\ faptele lui cele bune, iar diavolii pe cele rele. {i
totu[i, a[teapt\ s\ vina din cer hot\rârea osândirii lui [i totu[i, n\d\jduie[te
la mântuire. Sufer\, `[i ridic\ mâinile la cer, se roag\ s\ nu fie predat
`ntuneca]ilor diavoli. Dar [i `ngerii au atunci lupt \ mare [i se bucur\ când
aud hot\rârea mântuirii lui. Dimpotriv\, duhurile cele rele a[teapt\ [i
doresc s\ aud\ hot\rârea de osând\. {i sufletul este predat unde hot\r\[te
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Dreptul Judecator, fie `ngerilor, la fericirea cea ve[nic\, fie diavolilor, la
osânda [i munca ve[nic\.
Aceasta este, fiul meu, team\ [i cutremurul, ca nu cumva s\ fie
osândit omul la pieire. De altfel, moartea este ceva firesc, care ne a[teapt \
pe to]i. Deci, ca s\ r\spund la `ntrebarea ta de la `nceput, sufletul este
cuprins de spaim\ [i de cutremur `n a[teptarea hot\rârii lui Dumnezeu, ca
nu cumva s\ fie osândit.
Terminând cuvântul, Sfântul s-a ridicat la rug\ciune, pentru c\
niciodat\ nu amâna rug\ciunea. Adeseori, `n mijlocul mul]imii, se ruga cu
mintea. ~n orice ceas, chiar dac\ vorbea cu cineva, `n adâncul inimii sale nu
`nceta a rosti stihuri din Psaltire. Dar, lucru [i mai minunat, chiar [i când
dormea, adeseori mintea lui limpede cugeta cuvintele Domnului.
O alt\ `nsu[ire a Cuviosului Nifon era dragostea lui mare pentru
Sfântul Apostol Pavel. Când spunea cineva un cuvânt de lauda sau altceva
despre el, inima Cuviosului se aprindea de o deosebita râvn \ [i evlavie [i
zicea adesea: "Pavel cel mare cât cerul [i p\mântul, preaiubitul meu, t\ria
Bisericii, prealuminosul ochi al lui Hristos; Pavel cel preafrumos [i
`ndumnezeit, de-a pururi s\ fie slavit!" A[a gr\ia [i sufletul lui niciodat\ nu
se s\tura l\udând pe dumnezeiescul Apostol.
MILOSTENIA {I R|SPLATA EI
Odat\ a venit la chilia lui un cre[tin, s\-i cear\ un sfat. Dup\
obi[nuita salutare, a luat loc [i a `ntrebat pe Cuviosul:
- Rogu-te, P\rinte, spune-mi ce folos au cei ce `[i `mpart averea la
s\raci?
- N-ai auzit ce zice Evanghelia? `i r\spunse el.
- Multe am auzit [i am citit, dar a[ vrea s\ aud ceva [i din gura
sfin]iei voastre!
Atunci, Nifon i-a zis:
- Dumnezeul cerului [i al p\mântului s\ te `nve]e dup\ credinta ta,
pentru c\ eu sunt neputincios [i nevrednic. Dar pentru c \ ai venit s\ auzi
ceva, ia aminte [i, Dumnezeu, precum am zis, te va lumina. {i tacând pu]in
a `nceput:
"~n zilele Episcopului Chiriac al Ierusalimului, tr\ia un om foarte
milostiv cu numele Sezont. ~ntr-o zi, acesta, trecând prin pia]a ora[ului,
vede un s\rac gol, tremurând de frig. Atunci el [i-a scos haina de pe sine [i
a dat-o s\racului, apoi s-a `ntors acas\. Ajuns acas\, s-a `ntins s\ se culce [i
a avut un vis. Se p\rea c\ se afla `ntr-o gradin\ `ncânt\toare, luminat\ de o
lumin\ curat\ [i nematerialnic\. Era plin\ de flori, trandafiri, crini [i de
copaci roditori, care rev\rsau din frunzele [i fructele lor o negr\it\
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mireasm\. Copacii erau `nc\rca]i cu fructe preafrumoase, `ncât ramurile lor
atârnau pân\ la p\mânt [i fiecare avea o str\lucire deosebit\. Pe ramurile
lor, mul]ime de p\s\ri de tot felul [i de toate culorile, cântau o cântare a[a
de minunat\, `ncât socoteai c\ vine din cer [i, to]i copacii, iarba [i florile
aveau mult\ frumuse]e.
V\zând [i auzind toate acestea, Sezont a sim]it o dulcea] \ de negr\it
[i o deosebit\ pl\cere. Pe când se uita el uimit, a venit un tân\r [i i-a zis:
"Urmeaz\-m\!" A `nceput a merge dup\ el [i `ndat\ au ajuns la o pe[ter\ de
aur. {i-a aruncat privirea dincolo de poarta [i a v\zut o curte, iar `n\untru,
un minunat palat str\lucitor. Cum se uita Sezont, au ie[it din palat
[aisprezece tineri `naripa]i, care str\luceau ca soarele [i care purtau câte
patru, de fiecare parte, un chivot aurit.
Pe când mergeau prin curte acei `ngeri ai lui Dumnezeu, Sezont a
`n]eles ca vin spre dânsul. {i `ntr-adev\r, s-au apropiat de poarta de aur [i sau oprit `naintea lui. Au luat de pe umeri chivotul [i l-au pus pe p\mânt [i
parc\ a[teptau acum pe cineva s\ vin\. {i, cu adev\rat, `ndat\ vede Sezont
coborând din palat un preafrumos tân\r venind spre locul unde se aflau
`ngerii. "Deschide-]i chivotul!" le-a poruncit el, "[i ar\ta]i acestui om ce
i-am preg\tit eu pentru haina pe care mi-a d\ruit-o nu demult, prin mâinile
s\racului". Aceia au deschis `ndat\ chivotul de aur [i au `nceput s\ scoat\
din el c\m\[i [i haine `mp\r\te[ti, unele albe ca neaua, altele brodate, altele
prea `mpodobite [i, le-au intins `naintea lui, `ntrebându-l:
- ~]i plac, Sozont? Iar el a r\spuns cu team\:
- Nu sunt vrednic s\ v\d nici umbra lor!
Ei, `ns\, continuau s\-i arate alte ve[minte tot mai str\lucite,
`mpodobite [i aurite, `ncât num\rul lor era cu miile. Dup\ ce Domnul
`ngerilor l-a f\cut, `n acest chip, s\ `n]eleag\ ce `nseamn\: `nsutit ve]i lua [i
via]\ ve[nic\ ve]i dobândi , i-a zis:
- Vezi, Sozont, câte bun\t\]i ]i-am preg\tit pentru c\, v\zându-m\
gol, te-ai milostivit de Mine [i M-ai `mbr\cat? Mergi dar [i continu\ s\ faci
la fel! Dac\ dai s\racului o hain\, Eu `]i preg\tesc `nsutit. Auzind acestea,
Sozont a `ntrebat cu team\ dar [i cu bucurie pe Domnul:
- Doamne, oare la fel faci cu to]i cei care ajut\ pe s\raci? Le
preg\te[ti `nsutite bun\t\]i [i via]a ve[nic\?
Iar Acela i-a r\spuns:
- Tot cel ce va jertfi pentru Mine casa sau ogor, sau slava, sau tat \
sau mam\, sau fra]i sau surori, sau femeie sau copii, sau orice alt bun
p\mântesc, `nsutit va primi [i vi a]a ve[nic\ va mosteni. De aceea, niciodat\
s\ nu-]i par\ r\u de milostenia ta, nesocotind pe s\racul c\ruia i-ai dat ceva!
Ca nu cumva `n loc de r\splat\ s\ ai `ndoit\ osând\ [i pagub\. Deoarece
acela care face un bine [i se c\ie[te [i oc\r\[te pe s\rac, `[i pierde plata [i
se afla vinovat `n ziua judeca]ii.
31

Via]a [i `nv\]\turile Sfântului Ierarh Nifon

Dup\ aceste cuvinte, Sezont s-a trezit plin de uimire pentru vedenie.
S-a sculat `ndat\ din pat [i a dat alt\ hain\ unuia care [tia ca are nevoie. ~n
noaptea aceea a avut iar acea vedenie [i diminea]a, f\r\ `ntârziere, [i-a
`mpar]it toat\ averea la s\raci, s-a lep\dat de lume [i s-a f\cut monah
`mbun\t\]it.
Aceasta s-o ]ii [i tu minte, fiule, de acum `nainte, a `ndemnat
Cuviosul Nifon pe cel ce venise, [i s\ faci tot ce po]i ca s\ agonise[ti `nsutit
`n ceruri!
GÂNDURILE DE HUL|
- Crede-m\, p\rinte, i-a r\spuns omul acela, ca multe sfaturi bune
am auzit, dar niciodat\ nu m-am folosit a[a de mult ca acum. Sunt
`ncredin]at ca Dumnezeu s\l\[luie[te `n sfin]ia voastr\ [i sfin]ia voastr\
s\l\[lui]i `n El. Dar ce s\ fac, deoarece diavolul nelegiuirii m\ st\pâne[te?
Fie c\ m\nânc, fie c\ beau, fie c\ dorm, necontenit m\ sup\r\. Dar mai ales
`n vremea rug\ciunii, la biseric\, `mi aduce aminte erezii, nenumarate
necur\]ii [i gânduri de hula `mpotriva lui Hristos Dumnezeul nostru, a
Sfintei Sale Maici [i altele asemenea. M\ lupt\ cu atâta silnicie, `ncât nu
mai [tiu ce s\ fac. M\ tem s\ nu cad\ foc din cer [i s\ m\ mistuie.
- Ascult\, fiule, i-a zis Cuviosul, [i poate te vei mângâia. Observ\
marea, când se porne[te furtuna se ridic\ valuri `nfrico[ate care se sparg de
stâncile de pe ]\rm. Stâncile, oare, nu suf\r nimic de mânia valurilor?
Deloc! Valurile se lovesc de ele [i se `ntorc iar\[i `n mare. La fel se
`ntâmpl\ [i cu gândurile de hul\. Sunt aduse de diavol [i aruncate `n inima
omului. De ce? Ca s\ duc\ pe robii lui Dumnezeu la dezn\dejdea care a
omorât atâtea suflete [i le-a dat pierz\rii. Dac\ diavolul nu reu[e[te s\
arunce pe om `n dezn\dejde, se str\duie[te, ca, m\car s\-l loveasc\ cu
gânduri de hul\ vr\jma[e. {i dac\ vede c\ nici a[a nu izbute[te, atunci este
biruit [i ru[inat [i, atacurile sale s\lbatice se `ntorc asupra lui. Iar omul care
a fost `ncercat, nu numai c\ nu este vinovat, ci este `ncununat [i sl \vit de
Dumnezeu.
Deci, [i tu s\ ai r\bdare, `nc\lze[te-]i râvna cu rug\ciune [i post, [i
ispititorul va fugi. Nu a spus oare Domnul c\ acest neam de demoni cu
nimic altceva nu iese decât cu rug\ciune [i cu post?
Cu aceste sfaturi, l-a `nt\rit suflete[te [i l-a solobozit cu pace. {i dup\
plecarea omului, Cuviosul mi-a spus c\ gândurile de hul\ se nasc din
osândirea altora [i din mânie.
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~NFRICO{ATA M|RE}IE A LUI DUMNEZEU
Avea Cuviosul rânduial\ s\ se roage de la Utrenie pân\ la ceasul al
treilea din zi. Odat\, cum st\tea la aceast\ rug\ciune cu mâinile ridicate, i
s-a `n\l]at mintea la cer. I se p\rea c\ i se l\rgise inima [i cuprinsese toat\
lumea [i toate tainele cere[ti. Cugeta la negr\it\ plin\tate a Dumnezeirii, cu
insuflarea Duhului Sfânt. Dar, numai cât s-a gândit la `nfrico[ata m\re]i a
lui Dumnezeu, `ndat\ [i-a revenit `n sine. Se gândea apoi la ceea ce v\zuse
[i, cutremurat de extaz [i de spaim \, a `nceput a alerga `nfrico[at. A mers [i
s-a ascuns `n biseric\ strigând: "Doamne, miluie[te-m\!"
Când s-a linistit pu]in de acea tulburare, a ie[it [i s -a `ntors `n chilie.
Pe drum [optea: Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeul nostru? Tu e[ti
Dumnezeu Care faci minuni! De atunci, de multe ori când se ducea la
biseric\, `l vedeam mergând ca un `nlemnit de spaim\.
~ntr-o zi, am mers dup\ el la biseric\ [i am c\zut la picioarele lui,
rugându-l s\-mi spun\ de ce merge a[a de aplecat [i `nsp\imântat. {i el,
fiindc\ `mi spunea totul, mi-a r\spuns:
"O, fiule, sufletul mi-i cuprins de mare spaim\! M\ gândesc, cu
mintea mea desigur, cât este cu pu]int\, la F\c\torul [i Dumnezeul nostru,
[i m\ v\d pe mine `nsumi ca pe o f\ptur\ dezgust\toare ce se târ\[te pe
p\mânt. Deoarece, cu cât omul se apropie de F\c\torul s\u, cu atât se vede
mai afundat `n p\cat [i stric\ciune. De aceea [i Isaia, când a v\zut pe
Domnul [ezând pe tron `ntre serafimi, a strigat cu spaim\ [i cu cutremur:
Vai, tic\losul de mine, `n ce stare m\ aflu; c\ om fiind [i având buze
spurcate [i s\l\[uindu-m\ `n mijlocul poporului, cu ochii mei am v\zut pe
Domnul Savaot! Pentru c\, fiule, a[a de mare [i `nfrico[at este Dumnezeul
nostru, `ncât nici cerul, nici p\mântul, nici veacurile veacurilor nu-L pot
cuprinde. {i numai gândul la El `]i produce spaim\ [i cutremur".
CONVORBIRE CU UN DIAVOL
Odat\, Cuviosul Nifon mergea pe drum. Pu]in mai `naintea lui era un
c\l\tor, care era tem\tor de Dumnezeu. Atunci Nifon vede un diavol negru
zburând `n jurul acelui om [i sem\nându-i gânduri murdare. Acela `ns\,
avea mintea luminat\ [i nu primea gândurile orbe[te, f\r\ cercetare. De
aceea, adeseori se `ntorcea [i scuipa pe diavol, oc\rându-l.
Sfântul, v\zând ca diavolul nec\je[te pe om, i-a aruncat o privire
mânioas\, zicându-i:
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- ~nceteaz\ odat\, salbaticule [i stricatule, de a mai tulbura f\ptura
lui Dumnezeu! Ce câ[tig ai tu, tic\losule, dac\ pierzi, ceea ce s\ nu fie,
sufletul lui?
- ~]i voi spune `ndat\, i-a r\spuns diavolul: Desigur, n-am nici un
folos, dar, chiar f\r\ s\ vreau sunt silit s\-i dau razboi. Vezi, avem [i noi
[efi peste capetele noastre, care ne dau porunci [i ne controleaz \ ca nu
cumva s\ sl\bim a r\zboi neamul cre[tinesc. {i vai de diavolul pe care mai
marii no[tri `l g\sesc lenevindu-se de la razboi. ~l bat [i `l chinuiesc teribil.
- Tic\losule, i-a zis Sfantul, nu [tii c\ te a[teapt\ focul pentru
cumplitele tale p\cate? De ce nu te ascunzi undeva `ntr-o gaur\ [i s\ plângi
pentru nesuferitul foc ce ]i s-a preg\tit?
Ru[inat, diavolul s-a f\cut nev\zut. ~n acel moment trecea prin pia]\
un monah cu chip `ngeresc. Din gura lui, Cuviosul vedea ie[ind fl \c\ri care
se `n\l]au pân\ la cer. ~n urma lui mergea un `nger ca un stâlp de foc [i, cu
sabia ridicat\, `i p\zea sufletul [i trupul lui. Din când `n când, `ngerul se
`ntorcea `napoi [i cu `nfrico[at\ amenin]are, izgonea diavolii care `ntindeau
curse cuviosului monah.
- Cu adev\rat, minunat este Dumnezeu `ntru sfin]ii S\i, zise `ntru
sine Nifon, v\zând acea uimitoare priveli[te. Dumnezeu d\ `ndr\zneal\ [i
putere robilor S\i [i El ~nsu[i este "puterea poporului S\u". Binecuvântat
este Dumnezeu!
BOGATUL NEMILOSTIV {I PEDEAPSA LUI
~ntr-o sâmb\t\ seara, pe când Cuviosul Nifon se afla `n biseric\
Sfântului Anastasie, vede deodat\ c\ apare `n mijlocul poporului Preasfânta
N\sc\toare de Dumnezeu, `nso]it\ de Sfin]ii Apostoli. P\rea c\ cerceta s\
vad\ cu ce virtu]i se `mpodobe[te fiecare cre[tin. O vede c\ se bucura [i se
vesele[te fa]\ de mul]i, cunoscând c\ se str\duiesc cu mult\ osteneal\
pentru mântuirea lor. Fa]\ de al]ii, `ns\, lacrima, [i d\dea din cap cu
mâhnire, v\zându-i c\ nu se `ngrijesc de sufletele lor. S-a oprit lâng\ unul
dintre ace[tia [i a ridicat mâinile c\tre "Cel n\scut dintr-`nsa", rugându-se
cu lacrimi pentru poc\in]a lui.
Nifon a fost adânc mi[cat [i s-a minunat, cum Preacurata N\sc\toare
de Dumnezeu nu p\r\se[te pe cre[tini nici zi, nici noapte, ci necontenit se
str\duie[te pentru drep]i [i pentru p\c\to[i, ca nici unul s\ nu piar\.
La urm\, dup\ ce a trecut pe la to]i, Preacurata vede la u[a un
dregator de la care mul]ime de s\raci cereau ajutor, dar el nu a dat nim\nui
nimic. Atunci, Preacurata Maica Domnului s-a apropiat de `ngerul lui
p\zitor [i l-a `ntrebat:
- Spune-mi, Evtheel, are omul acesta mult aur `n casa lui?
34

Via]a [i `nv\]\turile Sfântului Ierarh Nifon

- Are, St\pâna, pentru ca este iubitor de argint [i moare pentru un
ban. Asupre[te f\r\ mil\ pe bie]ii lui slujitori, `i omoar\ cu foamea [i, `n
acela[i timp, `i sile[te s\ munceasc\ din greu.
- {i din ce pricin\ nu d\ milostenie la s\raci?
"Vine diavolul mereu, Preabuna mea St\pâna, [i `i zice: "~n curând
ai s\ `mb\trâne[ti, ai s\ te `mboln\ve[ti [i ai s\ zaci `n pat pân\ la cea din
urm\ suflare. Nu da deci nimic, ca atunci o s\-]i lipseasc\ toate [i ai s\ zici:
Cum de mi-am `mp\r]it din averea mea la s\raci? ~ns\, ai s\ te c\ie[ti `n
zadar, c\ci va fi prea târziu atunci". Acestea i le spune, Doamna mea,
mereu, necuratul [i `n[elatorul diavol. Iar el crede tot ce -i spune [i r\mâne
`mpietrit [i nesimtitor fa]\ de nefericirea celorlal]i.
- A[a, a zis cu asprime Maica Domnului, atunci va patimi a[a cum
crede!
{i `ntr-adev\r, dregatorul, care credea `n `n[elaciunea satanei c\ se
va `mboln\vi, a c\zut `n dureri `ngrozitoare [i era de nevindecat. Astfe l, [i-a
cheltuit toat\ averea pe la doctori. Cu toate acestea starea s\n\t\]ii lui, nu
numai c\ nu s-a `mbun\t\]it, ci a mers tot mai r\u [i s-a stins din via]a ca
fumul. A murit [i trupe[te [i suflete[te. Astfel, s-au `mplinit cu el cuvintele
dumnezeie[ti: Iat\ omul care nu [i-a pus n\dejdea lui `n Domnul; ci a
n\d\jduit `n mul]imea bog\]iei lui [i s-a sprijinit `n puterea mâinilor lui. De
aceea [i noi – sf\tuia pe ascult\torii s\i Nifon - s\ luam aminte s\ nu fim
batjocori]i de cel viclean. {i mai ales, s\ nu fim nemilostivi [i ne`ndura]i
fa]\ de s\raci, mai ales dac\ suntem boga]i. Ca s\ nu facem ne`ndurat pe
Domnul Cel drept [i s\ nu ne p\gubim [i trupul [i sufletul; c \ci vom pierde
[i lumea aceasta [i ~mp\r\]ia cerurilor.
NEGRII CU SUFLETE ALBE
Alt\ dat\, m\ aflam `n chilia Cuviosului, am g\sit prilejul s\ dezleg o
nedumerire a mea `n leg\tur\ cu oamenii de ras\ neagr\. M\ gândeam dac\
este vreo leg\tur\ `ntre suflet [i culoarea trupului lor. Nu cumva sunt
lep\da]i de Dumnezeu? Deoarece, `mi `nchipuiam c\ nu exist\ `n neamul
lor oameni care s\ se nevoiasc\ [i s\ se mântuiasc\. Nu auzisem niciodat\
despre vreun negru care s\ fi pl\cut lui Dumnezeu.
- ~]i voi r\spunde, mi-a zis Sfântul. Etiopenii, dup\ neam, se trag din
Sim. {i din neamul lor sunt mul]i pe care Dumnezeu i-a chemat `n
~mp\r\]ia Lui. Ba [i cu minuni au str\lucit unii dintre ei. ~]i voi povesti trei
pilde:
"Demult, a tr\it un astfel de negru, care era tâlhar. Era b\rbat `nalt la
trup [i `nfrico[at la vedere. Jefuia `n p\r]ile Panefului [i era a[a de grozav
`ncât, când r\cnea, mureai de frica. Dar `ntr-o noapte a avut un vis
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`nfrico[at: se p\rea c\ se afl\ `ntr-o câmpie foarte `ntins\, stând `n mijlocul
ei. La un moment dat, `[i `ntoarce privirea [i vede un râu de foc care curgea
cu mare zgomot, mistuind `n curgerea lui tot ce `ntâlnea.
S-a apropiat câ]iva pa[i s\ vad\. Deodat\, au ]â[nit patru fl\c\ri care
l-au apucat de par [i-l tr\geau vrând s\-l arunce `n r\ul de foc ca s\-l
mistuie. I s-a p\rut ca, atunci când `l tr\geau, un glas i-a zis: "Tic\losule,
dac\ te poc\ie[ti [i te faci monah, nu te mai arunc\m aici". S-a trezit
`nsp\imântat. ~l cuprinsese groaza [i spaima de `nfrico[ata priveli[te. Ce s \
`nsemneze aceasta? se `ntreba el. {i fiindc\ nu putea s\-[i explice, s-a
hot\rât s\ mearg\ la un monah pustnic s\-l `ntrebe ce este acest râu de foc
pe care l-a visat.
S-a l\sat deci de tâlharie [i a apucat drumul care ducea la Panefo. Nu
a mers mult [i a v\zut o chilie pustniceasc\. S-a apropiat [i a b\tut la u[\.
~ndat\ i-a deschis un b\trân, zicându-i:
-Bine ai venit tinere! Cum de te-ai ostenit atâta? Nu cumva te-ai
speriat de râul de foc [i de cele patru fl\c\ri care te-au apucat ca s\ te
arunce `ntr-`nsul? Grozav\ este, fiule, amenin]area râului de foc! Vrei s\ te
izb\ve[ti de groz\via lui? Poc\ie[te-te de tâlh\riile tale cele rele [i te f\
monah, [i atunci te vei mântui.
Tâlharul a ascultat uimit cuvintele pustnicului [i a c \zut `ndat\ la
picioarele lui, rugându-l: "Fie-]i mil\, p\rinte, de cel negru cu trupul [i cu
sufletul! Miluie[te-m\ pe mine tic\losul [i f\ cu mine ceea ce `]i porunce[te
Dumnezeu!
Deci, a staruit s\ se roage cu lacrimi pân\ când, acel sfânt b\trân, l-a
tuns monah. Dup\ ce a `nv\]at toate poruncile vie]ii monahice[ti, b \trânul
l-a l\sat `n chilia s\ [i, plecând, s-a afundat mai adânc `n pu[tie, pentru a
tr\i la un loc cu fiarele.
Iar acel negru, atât de mult s-a nevoit [i a ajuns la a[a m\sur\ a
virtu]ii, `ncât, când se ruga, se vedea ca un stâlp de foc care lumina. Mii [i
nenum\ra]i diavoli se aruncau asupra lui, dar nu aveau nici o putere.
Rug\ciunea lui `i ardea [i `i nimicea cu totul. ~n]elepciunea lui Dumnezeu `i
luminase mintea. Scria c\r]i [i trimitea scrisori p\rin]ilor schitului [i la
mul]i al]ii. Pe to]i `i folosea, `nv\]ându-i `nalta [i luminata `nv\]\tur\ a lui
Hristos. {i când a murit acest negru, sfintele lui moaste au izvorat mult mir,
care, dup\ adeverirea multora, vindeca pe demoniza]i [i pe to]i bolnavii.
Dar ajung acestea despre el.
Un alt negru, b\trân [i s\rac, tr\ia vagabond `ntr-un ora[. Gura lui
necontenit [optea ceva [i, de aceea, mul]i ziceau ca este nebun. Odat \ s-a
ab\tut mare seceta peste acele locuri. P\mântul este ars, animalele mureau
[i toat\ verdea]a se `ng\lbenise. Locuitorii ora[ului cu episcopul lor f\ceau
necontenit slujbe [i privegheri, dar `n zadar. ~n cele din urma episcopul
vede `ntr-o noapte, `n vis, un `nger cere `i zice:
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-Dumnezeu `]i porunce[te s\ iei pe to]i clericii t\i [i s\ mergi la poarta
cet\]ii. Pe cine vei vedea acolo mai `ntâi venind dinspre sat spre ora[, pe
acela s\-l rogi mult pân\ când `l vei convinge s\ se roage lui Dumnezeu
pentru voi ca s\ va trimit\ ploaie.
Zicând acestea, `ngerul a disp\rut. A doua zi dis-de-diminea]a, dup\
slujba Utreniei, episcopul a mers cu clerul s\u la poarta pe care i-a indicato `ngerul. N-a trecut mult timp [i au v\zut venind spre ora[ un negru foarte
b\trân, care ducea `n spate o sarcin\ de lemne.
-B\trânule, l-a rugat `ndat\ episcopul, roaga-te Milostivului
Dumnezeu, s\ se milostiveasc\ [i s\ trimit\ pu]in\ ploaie peste acest
p\mânt uscat!
F\r\ s\ mai a[tepte alt cuvânt, b\trânul negru a ridicat mâinile [i s-a
rugat. {i, numaidecât, a `nceput s\ tune [i s\ fulgere cu putere; s-a pornit
vânt, s-au adunat nori pe cer [i a `nceput s\ plou\ cu g\leata. Toate acestea
s-au petrecut cât ai clipi din ochi, numai cu rug\ciunea acelui negru. A[a de
tare a plouat, `ncât erau `n primejdie [i casele s\ se `nece de atâta ploaie.
Atunci, episcopul a rugat iar\[i pe b\trân s\ se roage pentru oprirea ploii.
{i, acela [i-a ridicat a doua oar\ mâinile spre cer [i potopul s-a oprit. Când
toate s-au linistit, episcopul a rugat pe b\trân s\-i spun\ cine este [i cum
tr\ie[te, de are a[a de mare `ndr\zneal\ `naintea lui Dumnezeu; iar b\trânul,
a r\spuns cu smerenie:
- M\ vezi c\ sunt un biet negru [i cau]i la mine virtute?
- Pentru numele Domnului a st\ruit episcopul, spune-mi tot adev\rul,
pentru slava lui Dumnezeu.
- Nu am f\cut, preasfinte, nimic bun. Iat\, de când m-am f\cut cre[tin,
n-am mâncat, `n dar, pâine de la om. ~n fiecare zi merg la p\dure [i adun o
mic\ sarcin\ de lemne. O iau `n spate [i, mergând la ora[, o vând. Din ceea
ce câ[tig p\strez câ]iva b\nu]i, cât `mi trebuie pentru hrana zilei, iar restul `l
dau fra]ilor mei, s\racilor. Când ninge [i nu pot merge la munte, a[tept
pân\ se face iar\[i vreme buna. Atunci, dup\ obicei, merg la p\dure, adun
mica mea sarcina de lemne ca s-o vând [i s\ m\ bucur, ca `ntotdeauna, cu
s\racii mei. Apoi, b\trânul [i-a luat sarcina de lemne `n spate, s-a `nchinat
episcopului [i clerului [i s-a dus `n ora[ s\ le vând\.
Dar, s\ m\ opresc [i cu aceasta. S\-]i povestesc acum, fiule, via]a
unuia, ca s\ te `ncredin]ezi, c\ pe to]i oamenii i-a chemat Dumnezeu `n
~mp\r\]ia Sa.
Când tr\ia iubitorul de Hristos, `mp\ratul Constantin, am vizitat
]inutul de lâng\ mare unde se afla o chinovie. Cum vorbeam cu fra]ii
despre lucruri duhovnice[ti, a venit vorba despre negri, c \, pe foarte mul]i
dintre ei i-a prosl\vit Dumnezeu. Atunci, un frate cu numele Hariside, mi -a
zis:
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"Eu am cunoscut un negru care a fost mare ascet. {i, fiindc\ to]i
doreau s\ afle despre nevoin]ele sale aspre, Hariside a `nceput a[a: m \
g\seam [i lucram la o vie a ob[tii noastre. ~ntr-o zi, v\d un negru [ezând
lâng\ un butuc de vi]\. Avea lâng\ el un vas plin cu apa [i pu]ine ierburi
s\lbatice pe care le mânca. L-am observat mai multe zile, mereu, [i m-am
minunat de via]a lui aspr\; pentru c\ `ntr-o lun\ de zile nu a schimbat apa
din vas de[i, se stricase [i se `mpu]ise. De mai multe ori l-am rugat s\ m\
lase s\-i schimb apa [i s\-i aduc pu]in\ pâine, dar nu a fost cu pu]int\.
St\tea mereu `n acela[i loc `n t\cere [i toat\ noaptea cânta [i se ruga. ~n
timpul verii, când se `nc\lzea foarte tare, mergea la malul m\rii, st\tea pe o
piatr\ [i-l ardea soarele toat\ ziua. Când mergea cineva s\-l vad\, el o f\cea
pe nebunul [i zicea: "Da, da, [tiu c\ ai venit s\ m\ omori, dar te vede
Dumnezeu de sus" [i ar\ta cu degetul spre cer.
Acestea sunt, fiule ispr\vile negrilor, a spus Nifon terminând
cuvântul. De aceea, s\ nu socote[ti c\ ei sunt lep\da]i de Dumnezeu, ci
precum via face struguri [i albi [i negrii, tot a[a [i Dumnezeu a creat pe
oameni, unii albi, al]ii negri, al]ii galbeni. Asemenea a[ zice, c\ [i p\mântul
este de multe feluri. Acestea i le-a spus robul lui Dumnezeu [i s -a ridicat la
rug\ciune. {i-a `ntins mâinile spre cer [i a `nceput s\ se roage.
RUG|CIUNE PENTRU SFÂR{ITUL VIE}II
"Doamne, Dumnezeul Puterilor, Cel mare [i `nfrico[at, cel bogat [i
prea bun, cel prea milostiv [i `ndurat, pleac\-Te [i m\ auzi pe mine
`nvechitul [i p\c\tosul. Tu, Care ai mântuit pe Iona din pântecele chitului [i
pe Daniil din gurile leilor, mântuie[te-m\ [i pe mine `n ceasul mor]ii de
`ntunericul cel adânc al tuturor r\ut\]ilor. S\ nu `ng\dui diavolului s\ vin\
la patul mor]ii robului T\u. S\ nu vad\, Doamne, sufletul meu `ntunericul
diavolilor, nici `n veacul de acum, nici `n cel ce va s \ fie, nici la ie[irea
sufletului, nici când se urc\ el `n v\zduh.
S\ nu batjocoreasc\, blestematul balaur, tic\losul meu suflet, când va
ie[i din acest tic\los trup. S\ nu-l r\peasc\, Domnul meu, Hristosul meu,
Iisusul meu, Dumnezeul meu, Lumina mea, s\ nu-l rapeasc\ duhul cel
`ntinat [i `mpu]it [i s\-l târasc\ `n pr\pastia pierz\rii. S\ nu vad\ ochii mei,
St\pâne [i Dumnezeule al cerului [i al p\mântului, urâtul [i `ntunecatul lui
chip.
Ci, `n ceasul sfâr[itului meu, ~mparate al meu, Preasfinte, ~ntreit
Sfinte [i Preasl\vite, trimite-mi mil\ Ta [i adev\rul T\u. Trimite,
Dumnezeul meu, `n acea zi la robul T\u, pe Arhistrategul Mihail; trimitemi pe Gavriil, pe Uriil, pe Rafail, pe marii [i str\luci]ii voievozi cu
preacuratele [i prea fericitele lor ostiri, ca s\ zdrobeasc\ pe nes\turatul
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balaur al iadului, care scrâ[ne[te cu din]ii, poftind s\ r\peasc\ [i s\ `nghit\
pe cel ce tr\ie[te `n evlavie. Afund\-l, Dumnezeul meu, `n ceasul sfâr[itului
meu, cu toat\ `ntinata lui o[tire `n adânc, `n tartar, `n `ntuneric [i `n
scrâ[nirea din]ilor.
Trimite, Doamne Iisuse Hristoase, fericirea mea, `nvierea mea,
trimite `n ceasul acela pe Iubitorul de oameni [i Milostivul Dumnezeu,
Duhul Adev\rului, s\ ia duhul meu `n negr\it\ dulcea]\ [i `n sfin]enia Lui
cea ve[nic\. Trimite-L s\ m\ `nt\reasc\ cu sabia ce va merge `nainte [i va
nimici pe viclenii st\pânitori ai `ntunericului, pe necura]ii diavoli. Pentru ca
s\ cad\ `n foc, `n `ntuneric, `n haos, `n iad, aceast\ urâciune a f\r\delegii [i
eu s\ pot trece, f\r\ durere, v\mile v\zduhului [i s\ ajung la Tine, Lumina
cea `n trei str\luciri.
S\ cad la milostivirea Ta, s\ s\rut preacuratele Tale picioare, s\ m\
umplu de dumnezeire, de Duhul T\u cel Sfânt [i s\ m\rturisesc nemasurata
minune pe care ai s\vâr[it-o pentru mine: cum m-ai adus la poc\in]\, cum
m-ai `nv\]at [i cum, din adâncurile p\mântului iar\[i m-ai scos. Pe toate le
voi spune `naintea sfin]ilor `ngeri, cuprins de str \lucirea dulce]ii [i de
fericirea dumnezeie[tii bucurii [i-}i voi cânta atunci marea cântare a
cântarilor, r\pit de negr\it\ mireasm\ a harului [i a dumnezeie[tii Tale
frumuse]i.
Auzi-m\, Dumnezeul meu, de[i `n fiecare zi fac f\r\delegi `naintea
ochilor T\i; auzi-m\, ~mp\ratul meu, Mântuitorul meu, [i m\ `nvrednice[te
s\ intru `n slava Ta, precum Te rog ziua [i noaptea [i cer de la m \re]ia Ta
cea f\r\ de moarte [i d\t\toare de via]a. Cu c\ldur\ Te rog iar\[i [i mereu,
Doamne Iisuse Hristoase, trimite `n ceasul sfâr[itului meu pe Prealuminata
Fecioar\, pe Biserica cea prea curat\, pe p\zitoarea cea sfânt\ a bog\]iei
Tale, s\ m\ `nt\reasc\, Hristoase al meu.
Trimite-mi `n ceasul acela pe Sfântul ~naintemergatorul [i
Botezatorul Ioan, steaua cea luminoas\, pe Apostoli, pe prooroci [i pe
mucenici, pe m\rturisitori [i pe evangheli[ti, pe cuvio[i [i pe drep]i, ca s \
sl\veasc\ f\ptura Ta. Da, Nemuritorule Doamne, ascult\-m\ pe mine
p\c\tosul [i m\ `nvrednice[te s\ dobândesc slava Ta cea negr\it\, ve[nic\
[i `ntreit\.
Ci, Doamne d\ odihn\ [i la tot robul T\u `n ceasul sfâr[itului lui [i
ascult\ aceast\ rug\ciune spre ru[inea necura]ilor demoni. Pierde-i,
St\pâne, cu mâna Ta cea atotputernic\; pierde-i, Atotputernice, cu sabia Ta,
arde-i, Atotputernice, Prea`nalte, [i `nfrico[ate, cu trasnetul mistuitor al
puterii Tale. S\ fie Doamne aceast\ rug\ciune pentru to]i cei care se afl\ `n
ceasul sfâr[itului, r\corire [i odihn\, somn [i lini[te, mireasm\ [i bucurie,
`nt\rire [i sc\pare, sprijin [i ajutor. Da, Doamne al p\rin]ilor celor sfin]i,
care bine au pl\cut ]ie din adâncurile veacurilor [i pân\ ast\zi, nu trece cu
vederea cererea mea, Sfinte; nu te `ntoarce de la rug\ciunea mea Milostive,
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ci, f\ aceast\ rug\ciune a mea sabie cu dou\ ascu]i[uri, dumnezeiasc\,
cereasc\, ucigatoare pentru demoni, cu urgie `mpotriva duhurilor r \ut\]ii,
dar plin\ de bun\tate, de iertare, de milostivire [i bun\voin]\, pentru ca
aceast\ rug\ciune s\ covâr[easc\ mul]imea p\catelor celor ce se afl\ `n
ceasul sfâr[itului [i s\ le u[urezi povara lor, s\ le miluie[ti, Sfinte sufletul
lor [i s\ le sfin]e[ti sui[ul lor spre Tine.
~ncununeaz\-i cu milostivirea Ta, scrie-i `n cartea ale[ilor T\i,
d\ruie[te-le desf\tarea raiului. {terge nelegiuirile lor cu nem\rginita
bog\]ie a darului milostivirii Tale; iart\-i, miluie[te-le sufletul lor [i-i
mântuie[te. Milostive[te-Te, ajut\, miluie[te, acoper\ [i-i p\ze[te dup\
mare mil\ Ta. Arat\-}i, iubirea Ta de oameni; trimite-le `nger de pace [i
preacurata Ta dragoste; deschide-le bra]ele Tale cele p\mânte[ti,
`nmiresmeaz\-i cu nespusele Tale miresme, ca s\ fug\ de la ei ru[ina]i
urâ]ii [i `n[el\torii diavoli. F\-i cenu[\ `n focul gheenei pe cei ce `ndr\znesc
s\ chinuie [i s\ `nsp\imânte bietul suflet.
S\ se `mplineasc\ aceasta ori de câte ori se va auzi s\raca mea
rug\ciune. Da, St\pâne Iisuse Hristoase, Lumina lumii, auzi-m\ ca un
Preabun [i d\ har [i mil\ acestei rug\ciuni. Fii, Tu ~nsu]i ajutor,
acoper\mânt [i mântuire celui ce va chema numele `nnoroiatului Nifon.
Auzi-m\, Doamne, auzi-m\ Iubitorule de oameni Sfinte [i d\ruie[te-mi
cererea care cheam\ Preaputernic numele T|u. Amin".
Când a terminat aceast\ rug\ciune, deodat\ a str\lucit `n jur o
minunat\ lumina. [i `n mijlocul luminii s-a ar\tat Iisus Hristos, umplându-i
inima de bucurie, pentru c\ l-a s\rutat cu dumnezeiasc\ s\rutare de trei ori,
`n timp ce Cuviosul, la fiecare s \rutare, zicea plin de bucurie: Amin, Amin,
Amin.
Atunci i-a vorbit Domnul:
"Bine, slug\ bun\ [i credincioas\, am auzit rug\ciunea Ta [i-]i voi
da din belsug tot ceea ce ai cerut pentru mântuirea cre[tinilor. Celui ce va
pomeni numele T\u `n rug\ciunea sa, acas\ sau `n biseric\, `i voi sta `n
ajutor `n toate primejdiile [i necazurile [i `ndeosebi `n clipele cele din urma
ale vie]ii sale. Pe cei ce m\ vor sl\vi pentru numele T\u, `i voi milui cu
`mbel[ugare [i, pe cei ce m\ vor chema prin tine, `i voi `nt\ri, le voi da
putere, voi zdrobi sub picioarele lor, cu dumnezeiasca Mea putere, toat \
`mpotrivirea diavoleasc\. Iar când va sosi ceasul ca [i tu s\ p\r\se[ti
aceasta via]a, Eu ~nsumi voi veni la tine cu sfintele o[tiri cere[ti. Cu mânile
Mele voi lua sufletul T\u [i te voi odihni cu pace, `n sânurile lui Avraam".
Cu aceste cuvinte, Domnul l-a sfintit, `miresmând toate sim]urile lui
cu preacuratul [i preasfântul S\u Har. Plin de bucurie [i de veselie, Nifon a
`nceput a sl\vi pe Dumnezeu, zicând:
"Iisuse Cel Preadulce [i frumos, ai venit la smerit\ Ta f\ptur\,
Via]a, bucuria [i mireasma preacura]ilor `ngeri, ai venit s \ bucuri pe
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netrebnicul T\u rob. Bine ai venit, Cela ce toate le pline[ti! Cel ce e[ti mai
presus decât toat\ bucuria. Binecuvântat [i pream\rit este Cel ce vine!
Pomene[te-m\ `ntru slava Ta, `n raiul cel preafrumos, pomene[te-m\ `n cer,
`n cânt\rile `ngerilor, pomene[te-m\; o, Tu, Cel binecuvântat de heruvimi [i
de serafimi, mare [i prealuminat, Preasfânt\ str\lucire [i des\vâr[it\ pecete
a Tatalui, pomene[te-m\. O, nesfâr[it ocean al iubirii celei f\r\ de moarte,
cât\ vreme voi mai sufla s\ m\ miluie[ti. Doamne Iisuse Hristoase, s\ nu te
dep\rtezi de la mine, acoper\-m\ [i-mi arata calea care duce la ve[nicieie".
Când Sfântul Nifon a `ncetat aceast\ cântare de lauda, Domnul l-a
privit cu dumnezeiasca dragoste [i l-a binecuvântat:
"Pace ]ie, Nifone, fiul Meu. {i S-a `n\l]at la ceruri".
Dup\ ce [i-a terminat rug\ciunea, Cuviosul a ie[it s\ vin\ la mine.
Era plin de o dulce bun\tate [i chipul lui str\lucea. ~n jurul lui se rev\rsa
mireasm\ Duhului Sfant, `ncât am crezut ca m\ aflu `n Rai.
Aceasta mare [i minunat\ rug\ciune m-am str\duit s\ o scriu cu
mult\ grija, precum a spus-o Cuviosul, pentru ca to]i p\c\to[ii s\ aib\
mângâiere [i u[urare când li se va citi la ie[irea sufletului. El `nsu[i mi -a
spus c\ rug\ciunile sfin]ilor sunt de mare ajutor la vreme de primejdie,
`ntristare [i nevoie, dac\ sunt rostite cu credin]\ ne`ndoit\. Deoarece, sunt
pline de Duhul Sfânt, de cuno[tin]\, de pricepere [i `n]elepciunea lui
Dumnezeu.
IAR|{I MILOSTENIA
Odat\, cum mergeam cu Sfântul Nifon prin pia]a ora[ului, v\d la
dreapta mea pe un om care a[tepta ceva. Veneau dup\ el mul]i s\raci
cerându-i ajutor. Iar el; facându-se c\-i alung\, le punea repede `n mân\
milostenia sa. A[a se ascundea de oameni. Cum l -am observat, l-am tras de
mân\ pe Cuviosul [i i-am spus despre virtutea acestui om. Iar el, mi-a zis:
Este mare `naintea lui Dumnezeu. ~l cunosc, pentru c\ de mai multe
ori m-am `ntâlnit cu el. Apoi, dup\ câteva zile iar\[i l-am `ntrebat despre
aceast\ virtute [i el mi-a povestit aceasta str\in\ minune:
Eram copil, cam de 12 ani, mi-a zis el [i m-am dus la biseric\
Sfântului Apostol Toma, s\ m\ rog. Aici am g\sit un preot `nv\]ând
poporul [i, `ntre altele, a vorbit [i despre milostenie. Zicea c \ cel ce d\
milostenie la s\raci este ca [i cum ar pune `n mâna Domnului ceea ce
d\ruie[te. Când am auzit acest cuvânt m-am mirat [i am judecat pe omul lui
Dumnezeu, zicând c\ este mincinos. Pentru c\, gândeam, de vreme ce
Domnul este `n ceruri de-a dreapta Tatalui, cum poate s\ fie pe p\mânt ca
s\ ia ceea ce d\m la s\raci.
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Deci, pe când mergeam [i m\ gândeam la cele auzite, v\d din
`ntâmplare un sarac zdren]\ros care avea deasupra capului lui, o, minune,
chipul Domnului nostru Iisus Hristos. {i cum mergea saracul, s -a `ntâlnit cu
un om milostiv, care i-a dat o bucat\ de pâine. Dar când acel iubitor de
s\raci a `ntins mâna s\ c\tre cersetor, a `ntins [i Domnul din icoan\ mâna
Sa, a luat pâinea [i a mul]umit, apoi a dat-o s\racului. ~ns\ nici acesta, nici
cel milostiv nu au v\zut nimic. M-am minunat [i am crezut. De aici [tiu c\
cel ce d\ruie[te fra]ilor celor nevoia[i, pune darul s\u cu adev\rat `n
mâinile lui Hristos. Aceast\ icoan\ a lui Hristos o v\d deasupra tuturor
s\racilor [i de aceea m\ str\duiesc s\ fac cât pot milostenie, care atât de
mult `i place Domnului.
LA M|N|STIRI
Odat\, Cuviosul s-a hot\rât s\ mearg\ s\ se `nchine la cinstita
biseric\ a Marelui Mucenic Foca. Voia s\ vad\ [i pe monahii acelei
m\n\stiri [i s\ se `nvredniceasc\ de rug\ciunile lor. M-a luat [i pe mine; am
coborât la ]\rm [i ne-am urcat `ntr-o corabie care mergea `n acea parte.
Cor\bierii `ns\, imediat au `nceput s\ cânte [i s\ vorbeasca `ntre ei lucruri
urâte. Eu m\ [imteam foarte indispus, dar Cuviosul se a[ezase de -a dreapta
corabierilor [i zâmbea bucuros. ~n toat\ c\l\toria nu a vorbit deloc, nici nu
l-am v\zut rugându-se ca de obicei, ci numai mi[ca buzele [i zâmbea.
Când cor\bierii au pus masa, ne-au chemat [i pe noi s\ mânc\m cu
ei, iar Cuviosul, nevoind s\-[i arate nevoin]a sa, a mâncat [i a b\ut ceea ce
i-au dat. De astfel, a[a obi[nuia peste tot s\ m\nânce tot ce i se punea
`nainte, precum spune Fericitul Apostol Pavel. Când, `ns \, se afla singur `n
chilia sa, avea rânduial\ deosebit\. Mai pe urma, l-am `ntrebat ce v\zuse pe
mare de zâmbea a[a bucuros, de[i cor\bierii cântau cântece urâte.
"Spune-mi, a r\spuns, cum s\ nu m\ bucur [i s\ nu m\ veselesc, de
vreme ce, de când am intrat `n corabie, Domnul nu S-a dep\rtat deloc de
lâng\ noi? Necontenit L-am v\zut c\l\torind `mpreun\ cu noi. Am ajuns la
biseric\ Sfântului Foca [i ne-am `nchinat, apoi am vizitat câteva m\n\stiri.
Ne-am bucurat de bisericile v\zute [i de rug\ciunile cuvio[ilor p\rin]i.
Apoi ne-am `ntors `n ora[ul nostru.
Trebuie s\ mai spun ca `n Constantinopol nimeni nu -l cinstea ca
sfânt. A[a se ruga [i el, s\-l socoteasc\ oamenii ca pe un nimic. {i
Dumnezeu i-a ascultat rug\ciunea. Cei mai mul]i, nu numai c\ nu-l
socoteau sfânt, ci [i râdeau de el `n chip necuviincios. El, `ns \, nu se
sup\ra, ci, se ruga pentru ei, zicând:
"Doamne miluie[te pe cei ce m\ batjocoresc [i m\ oc\r\sc. Tu [tii
ca vicleanul diavol `i `ndeamn\ la r\u, pentru ca s\ m\ fac\ [i pe mine s\
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sup\r necontenit preasfânt numele T\u. Rogu-Te, Atotputernice
Dumnezeule [i Doamne al milei, iart\ [i binecuvânteaz\ pe cei ce m\
dispre]uiesc. Fa-i pe ei duhovnice[ti, sfin]i mari, d\-le lor bun\tate [i
blânde]e, d\ruie[te-le pace, lumineaz\-i [i-i `nvrednice[te s\ se bucure de
slava Ta cea ve[nic\, Iubitorule de oameni".
Aceste rug\ciuni `l bucurau [i-l veseleau. Fa]a lui inflorea ca
trandafirul [i adesea zicea:
"Cel ce fuge de dispretul, batjocur\ [i ura oamenilor, nu tr\ie[te `n
duhul lui Dumnezeu, nici nu va mo[teni ~mp\r\]ia cerurilor. S\ [tie bine
acest lucru cel ce voie[te s\ se mântuiasc\. S\ nu fugim din locul unde
oamenii ne nesocotesc [i ne dispre]uiesc, ci, s \ st\m cu r\bdare [i
Dumnezeu ne va da negr\it\ slav\. Dimpotriv\, s\ fugim de locul unde
`ntâlnim laud\ [i cinste. Numai a[a ne vom putea mântui [i câ[tiga Raiul.
Ocara este tot a[a de trebuitoare, robilor lui Dumnezeu, precum Evanghelia
este necesar\ Bisericii. Nu ne folose[te s\ fim sl\vi]i de oameni".
VEDENIE DESPRE ~NFRICO{ATA JUDECAT|
~ntr-o seara, dup\ ce [i-a terminat obisnuita rug\ciune de noapte,
Cuviosul s-a `ntins s\ doarma pe patul de pietre ca `ntotdeauna. Era miezul
nop]ii [i el `nc\ veghea, privind cerul `nstelat [i luna. Singur `[i socotea
p\catele sale [i se tânguia cu mintea, gândindu-se la `nfrico[atul ceas al
judeca]ii.
Deodat\, vede c\ se trage taria cerului ca o perdea [i apare Domnul
nostru Iisus Hristos `ntr-o slav\ negr\it\. ~n jurul lui, `n v\zduh, st\teau
toate o[tile cere[ti; `ngeri, heruvimi [i serafimi, erau `n minunate [i
`nfrico[ate cete, rânduite fiecare dup\ felul, frumuse]ea [i str\lucirea lor.
Domnul S-a adresat conduc\torului unei cete [i acela s-a apropiat luminos,
cu team\ [i respect.
„Mihaile, mai marele A[ez\mântului, preg\te[te cu ceata ta, tronul de
foc al slavei Mele [i mergi `n valea lui Iosafat. Acolo s \-l a[ezi ca prim
semn al venirii Mele. Pentru c\ s-a `mplinit ceasul când fiecare va lua plat \
dup\ faptele sale. Gr\be[te-te, c\ a sosit ceasul! Voi judeca pe cei ce s-au
`nchinat la idoli [i s-au lep\dat de Mine, F\c\torul lor. Pe cei ce s-au
`nchinat la pietre [i la lemne, pe care le-am dat spre trebuin]ele lor. Pe to]i `i
voi sf\râma ca pe „vasele olarului”. Tot a[a [i pe du[manii Mei, pe ereticii
care au `ndr\znit s\ coboare pe Duhul Mângâietor `n rândul f\pturilor. Vai
de ei, ce foc `i a[teapt\!
Acum m\ voi ar\ta [i iudeilor, care M-au r\stignit [i n-au crezut `n
dumnezeirea Mea. Mi S-a dat toat\ st\pânirea [i puterea [i sunt Judec\tor
drept. Atunci când eram pe Cruce, ziceau: „Hoo! Tu Cel ce d\râmi
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Biserica… mântuie[te-Te pe sine-}i…” Acum a Mea este r\zbunarea, le

voi r\spl\ti! Voi judeca, voi cerceta, voi pedepsi aspru neamul jidovesc, cel
stricat [i viclean, pentru c\ nu s-a poc\it. Le-am dat vreme de poc\in]a, dar
au nesocotit-o; vor lua acum r\zbunare.
Le voi r\spl\ti [i sodomi]ilor, care au spurcat p\mântul [i v\zduhul cu
nelegiuirea lor. I-am ars atunci [i iar\[i `i voi arde, pentru c\ au urât
pl\cerea Duhului Sfant [i au iubit pl\cerea diavolului. Voi pedepsi pe to]i
desfrânatii, neru[ina]ii [i `ntuneca]ii care se aseam \n\ cu arm\sarii. Nu s-au
`ndestulat cu c\snicia lor legiuit\, ci s-au b\l\cit `n f\r\delege [i satana i-a
aruncat `n prapastia de foc. Nu au auzit c\ `nfrico[at lucru este a c\dea `n
mâinile Dumnezeului Celui viu? Nu s-au temut c\ voi v\rsa peste ei mânia
Mea; i-am chemat la poc\in]a, dar nu s-au poc\it.
Voi judeca pe to]i tâlharii care au f\cut noian de rele, precum [i pe
uciga[i [i pe to]i care au f\cut mul]ime de p\cate. Eu le-am dat timp s\ se
poc\iasc\, dar ei n-au luat `n seam\. Unde sunt faptele lor cele bune?
Le-am dat pilda [i icoana pe fiul cel desfrânat [i pe mul]i al]ii, s \ nu se
dezn\d\jduiasc\ de p\catele lor. Ei `ns\, au dispre]uit poruncile Mele [i
s-au lep\dat de Mine. S-au `ndep\rtat de Mine [i au iubit stric\ciunea; pe
Mine M-au nesocotit [i s-au f\cut robi p\catului. S\ mearg\, deci, `n focul
pe care ei singuri [i l-au aprins.
Dar, [i pe cei care au murit, ]inând minte r\ul, `i voi trimite `ntr-o
`nfrico[at\ munc\. Pentru c\ n-au dorit pacea Mea, ci au fost mânio[i,
r\ut\cio[i [i r\zbun\tori. Pe lacomi, pe cei ce au luat dobând\ [i pe to]i
iubitorii de argint, care este `nchinare la idoli, `i voi nimici [i distruge cu
toat\ mânia Mea, pentru c\ [i-au pus n\dejdea `n bani [i pe Mine M-au
nesocotit, ca [i cum nu M-a[ `ngriji de ei. Pe acei mincino[i cre[tini care au
`nv\]at c\ nu este `nvierea mor]ilor [i c \ exist\ metempsihoz\ (re`ncarnarea
sufletelor) acum, aici pe p\mânt, `i voi topi pe to]i `n gheena ca ceara;
atunci se vor convinge de `nvierea mor]ilor. Magii, vr \jitorii [i to]i care se
ocup\ cu magia vor fi zdrobi]i.
Vai [i de cei care au petrecut cu chitare [i instrumente; au cântat, s -au
`mb\tat, au jucat, au vorbit necura]ii [i s-au dedat la rele! I-am chemat [i nu
M-au ascultat, ci M-au luat `n râs. Acum viermele le va roade inima. Le-am
dat la to]i mil\ [i poc\in]a, dar nici unul nu a luat aminte. Voi inchide `n
`ntuneric [i pe cei ce au nesocotit Sfintele Scripturi, pe care le -a scris Duhul
Meu prin mijlocirea sfin]ilor. Voi judeca [i pe cei ce se ocupa cu
supersti]iile [i se `ncred `n cu]ite, g\leti, furci [i altele asemenea. Atunci vor
`n]elege, ca trebuia s\ n\d\jduiasc\ `n Dumnezeu [i nu `n creaturile Lui. Se
vor tulbura [i `mpotrivi atunci, dar nu vor avea nici o putere deoarece,” a
Mea este r\zbunarea, Eu le voi r\spl\ti”.
Voi pedepsi pe `mp\ra]ii [i pe conduc\torii care M-au am\rât
necontenit cu nedrept\]ile lor. Au judecat nedrept [i cu mândrie,
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dispre]uind pe oameni. {i ace[tia vor pl\ti. Dreapta Mea putere nu prime[te
mita. ~i voi pedepsi dup\ f\r\delegile lor. Atunci vor `n]elege c\ sunt mai
`nfrico[at decât to]i `mp\ra]ii p\mântului. Vai de ei, ce iad `i a[teapt\
pentru c\ au fost cruzi [i au v\rsat sânge nevinovat, sângele copiilor [i al
so]iilor lor. Ce ce urgie voi pedepsi pe acei slujitori care n -au fost p\stori
adev\ra]i ai Bisericii; care Mi-au p\r\ginit via Mea [i Mi-au risipit oile! C\
au p\storit aur [i argint [i au c\utat preo]ia pentru interes. Ce pedeaps\ vor
lua! Ce tânguire! Voi v\rsa peste ei toat\ mânia Mea [i urgia, [i-i voi
zdrobi. S-au str\duit s\ câ[tige oi [i boi care pier, iar de turma mea cea
cuvânt\toare nu s-au `ngrijit. Voi pedepsi cu toiag f\r\delegile lor [i cu bici
nedrept\]ile lor. Dar [i preo]ii care glumesc, râd [i se ceart\ `n biseric\, `i
voi arunca `n foc [i `n tartar!
Am venit [i vin. Cine poate s\-mi stea `mpotriv\? Dar vai [i amar de
cel p\c\tos care va c\dea `n mâna Mea! Pentru c\ fiecare se va `nf\]i[a
`naintea Mea „gol [i descoperit”. Cum va `ndr\zni atunci s\ se arate
neru[inarea p\c\to[ilor? Cum vor privi fa]a Mea? Unde-[i vor ascunde
ru[inea? Se vor umplea de ru[ine `naintea Mea [i a preacuratelor puteri
cere[ti.
Voi judeca [i pe monahii care [i-au neglijat canonul [i au nesocotit
f\g\duintele pe care le-au f\cut `naintea lui Dumnezeu, a `ngerilor [i a
oamenilor. Una au f\g\duit [i alta au f\cut. Din `n\l]imea norilor `i voi
arunca `n prapastia iadului. Nu le -a fost de-ajuns pieirea lor, ci au produs [i
altora sminteal\ ucig\toare. Mai bine le-ar fi fost s\ nu se fi lep\dat de
lume, decât s\ se lepede [i s\ tr\iasc\ r\u, `n desfrânare.” A Mea este
r\zbunarea, Eu le voi r\spl\ti tuturor celor ce nu au voit s\ se poc\iasc\. ~i
voi judeca pe to]i ca un Judecator drept…”
Cuvintele acestea pe care Domnul le-a rostit cu glas de tunet c\tre
Arhanghelul Mihail au umplut de spaim\ nenumaratele puteri `ngeresti.
Apoi a poruncit s\-i aduc\ cele sapte veacuri de la facerea lumii.
Mihail a primit porunc\ s\ `ndeplineasc\ [i acest lucru. De aceea a mers
degrab\ la casa testamentului [i le-a adus. Erau ca ni[te c\r]i mari, pe care
le-a pus `n fa]a Judecatorului. Apoi a stat de o parte privind cu respect, cum
r\sfoie[te Domnul istoria veacurilor. [i a luat primul veac, l -a deschis [i a
zis: „Aici scrie, `n primul rând: Tatal, Fiul [i Duhul Sfânt, un Dumnezeu `n
trei fe]e. Din Tatal S-a n\scut Fiul [i F\c\torul veacurilor, deoarece cu
Cuvântul Tatalui, prin Fiul, s-au f\cut veacurile, s-au creat netrupe[tile
puteri, s-au `nt\rit cerurile, p\mântul, adâncurile, marea, râurile [i toate cele
ce sunt `ntr-`nsele”.
Apoi, dup\ ce a citit pu]in mai jos, a zis: „Chip al Nev\zutului
Dumnezeu este primul om, Adam, cu femeia lui, Eva. Atotputernicul
Dumnezeu [i F\c\torul tuturor celor v\zute [i celor nev\zute, a dat lui
Adam o porunca. Aceasta este legea care trebuia ]inut\ cu toat\ puterea [i
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scump\tatea, spre cinstea F\c\torului s\u [i ca s\ nu uite c\ Dumnezeu se
afl\ deasupra lui.”
Dup\ pu]in, a citit mai departe: „Nelegiuirea `n care a c\zut chipul
lui Dumnezeu prin `n[el\ciune sau mai bine zis din neaten]ie [i din
neglijen]\. A c\zut omul [i, a fost izgonit din rai, cu dreapt\ judecat\ [i
hot\râre a lui Dumnezeu. Nu putea s\ stea `n acele bun\t\]i `ncep\torul
nelegiuirii!” Mai jos a citit: „Cain s -a aruncat asupra lui Abel [i l-a omorât,
dup\ voia diavolului. Se cade s\ ard\ `n focul gheenei, pentru c\ nu s-a
poc\it. Iar Abel va trai `n ve[nicie”.
~n acela[i chip a r\sfoit cele sapte c\r]i ale veacurilor. ~n sfarsit, a
luat a [aptea carte [i a citit: „~nceputul veacului al 7 -lea `nseamn\ sfâr[itul
veacurilor. ~ncepe s\ se generalizeze r\ul, desfânarea, nemilostivirea.
Oamenii veacului al 7-lea sunt r\i, invidio[i mincino[i, cu dragoste
f\]arnic\, iubitori de st\pânire [i de argint, robi]i de p \catele sodomice[ti [i
de celelalte p\cate.”
A mers pu]in mai departe, a citit ceva [i, `ndat\ [i-a ridicat `n sus
privirea mâhnit\; a sprijinit o mân\ pe genunchi [i cu celalt\ [i-a acoperit
fa]a [i ochii [i a stat a[a cugetând `n sine mult \ vreme, apoi a [optit: „~ntradev\r, acest veac a `ntrecut cu nedreptatea [i cu r\utatea pe toate
celelalte”.
A citit mai jos: „P\gânii cu idolii lor au fost nimici]i cu lemnul, cu
suli]a [i cu cuiele care au pironit trupul Meu, de via]a purt \torul” A t\cut
câteva clipe [i iar\[i S-a aplecat asupra c\r]ii: „Doisprezece comandan]i ai
Marelui ~mparat, albi ca lumina, au tulburat marea, au `nchis gurile fiarelor,
au `necat balaurii cei gânditori, au luminat pe orbi, au s \turat pe cei
fl\mânzi [i au s\racit pe cei bogati. Au pescuit multe suflete moarte,
dându-le din nou via]a. Mare este plata lor…” [i apoi, dup\ pu]in a ad\ugat:
„Eu, Iubitorul de oameni, am ales [i m\rturisitori, care au fost biruitori cu
ajutorul Meu”. Prietenia lor a a juns pân\ la cer [i iubirea lor pân\ la tronul
Meu! Dorul lor pân\ la inima Mea [i jertfa lor m\ arde cu putere. Slava [i
puterea Mea este cu ei!”
Dup\ ce a `ntors multe file, a [optit cu un zâmbet de mul]umire:
„Omul care a ]inut cu cinste cârma celor [apte coline (Constantinopolul) [i
a devenit `mp\ratul lor a fost slujitorul dragostei Mele . I se cuvine
~mp\r\]ia cerurilor pentru c\ a fost râvnitor [i urm\tor Domnului S\u”.
Apoi, trecând peste multe file, a zis: „O, Preafrumoas\ [i Preacinstit\
Mireas\! Câ]i vr\jma[i s-au str\duit s\ te murd\reasc\. Dar nu M-ai tr\dat
pe Mine, Mirele T\u! Nenum\rate erezii te-au amenin]at, dar piatra pe care
ai fost zidit\ nu s-a mi[cat, pentru c\ „portile iadului nu au biruit-o”.
Mai jos erau scrise toate p\catele oamenilor, pe care moartea le-a
g\sit ne[terse prin poc\in]a. {i erau a[a de multe, ca nisipul m\rii… Le-a
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citit Domnul nemul]umit [i a dat din cap suspinând. Nenum \rata mul]ime a
`ngerilor st\tea tremurând de frica dreptei mânii a Judecatorului.
Când Domnul a ajuns la jum\tatea acestui veac, a zis: „Sfâr[itul lui
este plin de putoarea p\catului, de lucrurile omene[ti, care sunt toate
mincinoase [i `ntinate: invidie, ur\, minciun\, hul\, du[m\nie, chefuri,
be]ii, desfân\ri, ucideri, avorturi, l\comie, iubire de argint, ]inere de minte a
r\ului. Dar ajunge! ~l voi curma la jum\tate! S\ `nceteze st\pânirea
p\catului! {i zicând aceste cuvinte pline de mânie, Domnul a dat
Arhanghelului Mihail semnalul pentru judecat \. Imediat, acela cu ceata lui
au luat prea str\lucitul [i negr\itul tron [i au plecat.
Era a[a de numeroas\ ceata aceea `ncât p\mântul nu o `nc\pea. {i
fugind, strigau cu glas de tunet: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Savaot! Plin
este cerul [i p\mântul de slava Lui [i de acest `nfrico[at strigat se cutremura
cerul [i p\mântul. Sfânt, Sfânt, Sfânt, mare [i `nfrico[at, minunat [i
prosl\vit este Domnul `n vecii vecilor.
Apoi a pornit Gavriil, cu ceata lui cântând; a urmat al treilea mare
Arhistrateg, Rafail cu ceata lui, `n\l]ând cântarea: Unul Sfânt, Unul Domn
Iisus Hristos, `ntru slava lui Dumnezeu Tat\l. Amin.
~n sfâr[it, s-a pornit [i ceata a patra. Comandantul ei era alb [i
luminos ca z\pada, cu privirea dulce. {i fugind, cânta cu putere:
Dumnezeu, Domnul dumnezeilor a vorbit [i a chemat p\mântul de la
r\s\ritul soarelui pân\ la apus. Din Sion m\re]ia frumuse]ii Lui. Dumnezeu
ar\tat vine, Dumnezeul nostru [i nu va t\cea. Foc `naintea Lui va merge [i
`n jurul Lui vifor mare! {i continua restul psalmului. Iar comandan]ii `i
r\spundeau: Vine Dumnezeu s\ judece p\mântul, c\ Tu st\pâne[ti peste
toate neamurile. Conduc\torul acelei o[ti se numea Uriil. Dup\ pu]in, au
adus `naintea Domnului Prea Cinstita Lui Cruce, care str\lucea ca un fulger
`nfrico[at [i rev\rsa o negr\it\ mireasm\. ~n urma lui veneau cu mult\
cinste cetele St\pâniilor [i ale Puterilor. Priveli[tea era de o m\re]ie
uimitoare. Nenum\ratele Puteri cântau cu o deosebit\ armonie. Unii ziceau
cu mult\ team\: ~nal]a-Te-voi Dumnezeul meu [i ~mp\ratul meu [i voi
binecuvânta Numele T\u `n veci! Al]ii ziceau: ~n\l]ati pe Domnul
Dumnezeul nostru [i va `nchina]i asternutului pi cioarelor Lui, ca Sfânt este.
Aliluia, Aliluia, Aliluia!
Apoi a dat dumnezeiasc\ porunc\ s\ vina iar\[i puternicul comandant
Mihail, s\ stea lâng\ tronul Domnului. ~n acea clipa, a ap\rut un `nger care
]inea o trâmbi]\. A luat-o Judecatorul `n mana Sa, a trâmbi]at de trei ori [i a
zis trei cuvinte; apoi a dat-o lui Mihail. „Mergi la Golgota, unde Mi-am
`ntins preacuratele mâini [i trâmbi]eaz\ [i acolo de trei ori!”
~ndat\ ce a plecat Mihail, Domnul a chemat ceata ~ncep\toriilor [i a
zis, adresându-se comandantului ei: „~]i poruncesc s\ iei dumnezeiasca ta
ceat\ [i s\ v\ `mpr\[tia]i `n toat\ lumea, ca s\ aduce]i pe nori pe sfin]i, de la
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r\s\rit [i de la apus, de la miaz\noapte [i de la miaz\zi. S\-i aduce]i pe to]i
ca s\ m\ `ntâmpine, când va suna trâmbi]a.
Dup\ toate acestea, Dreptul Judec\tor a aruncat o privire spre p\mânt
[i a v\zut negur\ [i `ntuneric, jale [i vai [i mult\ tânguire, din `nfrico[ata
tiranie a satanei. Turbeaz\ [i urla balaurul. A d\râmat totul [i le zdrobe[te
ca pe iarba. Pentru c\ vede pe `ngerii lui Dumnezeu c\ `i preg\te[te focul
cel ve[nic.
Dac\ a v\zut toate acestea, Judec\torul a chemat un `nger de foc cu
`nf\]i[are aspra [i `nfrico[at\, f\r\ mil\; era conduc\torul cetelor `ngerilor,
care supravegheaz\ focul iadului [i i-a zis:
„Ia cu tine toiagul meu, care leag\ [i zdrobe[te. Ia [i nenum\rat\
mul]ime de `ngeri din ceata ta [i pe cei mai `nfrico[a]i care execut \
pedepsele celor din iad. S\ merge]i la marea cea gânditoare ca s\ g\si]i
urmele domnului `ntunericului. Apuc\-l cu putere [i-l ]ine bine, lovindu-l
f\r\ mil\ cu toiagul, pân\ când va preda ceata duhurilor celor rele. Leag\-i
apoi tare pe to]i cu puterea toiagului Meu, dup \ porunca Mea [i, apoi
arunc\-i `n chinurile iadului cele mai groaznice [i f\r\ mil\”.
Când toate au fost gata, s-a f\cut semn Arhanghelului care ]inea
trâmbi]a, s\ trâmbi]eze puternic. Imediat s-a f\cut o t\cere de moarte ca [i
cum s-ar fi lini[tit toate.
La prima trâmbi]are s-au alc\tuit toate trupurile mor]ilor. La a doua,
Duhul Domnului a pus sufletele `n trupurile moarte. Spaim \ [i cutremur a
cuprins toate; cele cere[ti [i cele p\mânte[ti tremurau. Atunci a sunat a treia
oar\ [i cea mai `nfrico[at\ trâmbi]\, care a zguduit toat\ lumea, când mor]ii
au `nviat din morminte „`ntr-o clipa”. `nfrico[at\ priveli[te! Erau mai mul]i
decât nisipul marii. ~n acela[i timp se coborau din ceruri ca o ploaie dens \
spre Tronul Judec\]ii cetele `ngere[ti, zicând cu glas de tunet: Sfânt, Sfânt,
Sfânt Domnul Savaot, plin este tot p\mântul de frica [i de cutremur!
Tot p\mântul [i mul]imea nenum\rat\ a cetelor `ngere[ti st\teau
a[teptând. Tremurau plini de spaim\ `n fa]a `nfrico[atei st\pâniri
dumnezeie[ti, care se cobora pe p\mânt. {i pe când to]i priveau `n sus, au
`nceput cutremure, tunete [i fulgere `n Valea Judec\]ii [i `n v\zduh [i to]i
au fost cuprin[i de groaz\. Atunci t\ria cerului s-a strâns ca o carte [i a
ap\rut cinstita Cruce str\lucind [i scânteind ca soarele. ~ngeri o ]ineau
`naintea Domnului nostru Iisus Hristos [i Judec \torul lumii, care venea.
Apoi se auzea un imn, o cântare str\in\: Binecuvântat este cel ce vine `ntru
numele Domnului, Dumnezeu este Domnul, Judec\tor, St\pânitor [i Domn
al p\cii.
~ndat\ ce s-a terminat aceast\ puternic\ slavoslovenie, a ap\rut
Judec\torul pe nori, [ezând pe tron de foc. Cu preacurata Lui str\lucire
`nv\p\ia cerul [i p\mântul.
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Atunci, din mul]imea mor]ilor care `nviaser\, unii au `nceput s\
str\luceasc\ ca soarele [i `ndat\ au fost r\pi]i de nori `n v\zduh pentru
`ntâmpinarea Domnului lor. Cei mai mul]i, `ns\, au r\mas jos. Nimeni nu
i-a luat la cer. Se tânguiau cu amar c\ nu s-au `nvrednicit [i ei s\ fie r\pi]i
de nori [i mâhnirea [i durerea umpleau de am\r\ciune sufletele lor. Au
c\zut to]i `n genunchi `n fata Judec\torului [i apoi s-au ridicat.
~nfrico[atul Judec\tor se a[ezase deja pe Tronul judec\]ii [i `n jurul
Lui se adunaser\ toate puterile cere[ti cu frica [i cu cutremur. Cei ce
fuseser\ r\pi]i pe nori pentru `ntâmpinarea Lui, st\teau de-a dreapta; ceilal]i
se aflau de-a stânga Judec\torului. Cei mai mul]i dintre ace[tia erau iudei,
conduc\tori, Arhierei, preo]i, `mp\ra]i, mul]ime de monahi [i de mireni.
St\teau ru[ina]i [i se jeleau de pierzarea lor. Fe]ele lor erau tic \lo[ite [i
suspinau cu adânc\ mâhnire. O tânguire de moarte s-a l\sat peste to]i [i nici
o mângâiere nu le venea de nic\ieri.
Dar cei ce st\teau de-a dreapta Judecatorului erau veseli, lumino[i ca
soarele, cin[ti]i, sl\vi]i, albi ca lumina, parc\ aprin[i de o dumnezeiasc\
lumin\. Ca s\ `ndr\znesc s-o zic, sem\nau cu Domnul [i Dumnezeul lor.
Deodat\, `nfrico[atul Judec\tor [i-a aruncat privirea `ntr-o parte [i `n
alta. S-a uitat de-a dreapta bucuros [i a zâmbit. Când `ns\, s-a `ntors spre
stânga, s-a tulburat; s-a mâniat tare [i [i-a `ntors `ndat\ fa]a. Atunci, cu glas
puternic [i dumnezeiesc a zis celor de-a dreapta:
– Veniti, binecuvânta]ii P\rintelui Meu, de mo[teni]i ~mp\r\]ia care a
fost g\tit\ voua de la `ntemeierea lumii. C\ci am fl\mânzit [i Mi-a]i dat s\
m\nânc, am `nsetat [i Mi-a]i dat s\ beau, str\in am fost [i M-a]i primit, gol
[i M-a]i `mbr\cat, bolnav [i M-a]i cercetat, `n temni]\ [i a]i venit la Mine.
Atunci, aceia s-au mirat [i au `ntrebat:
– Doamne, când Te-am v\zut fl\mând [i ]i-am dat s\ m\nânci, sau
`nsetat [i Te-am ad\pat? [i când Te-am v\zut str\in [i Te-am primit, sau gol
[i Te-am `mbr\cat, [i când Te-am v\zut bolnav [i `n temni]\?
Amin zic vou\, `ntrucât a]i f\cut unuia din ace[ti fra]i ai Mei mai
mici, Mie Mi-a]i f\cut.
Apoi S-a `ntors [i c\tre cei „de-a stânga” [i le-a zis cu asprime:
– Duce]i-v\ de la Mine, blestema]ilor, `n focul cel ve[nic care este
g\tit diavolului [i slugilor lui. C\ci am fl\mânzit [i nu Mi-a]i dat s\
m\nânc, am `nsetat [i nu Mi-a]i dat s\ beau, str\in am fost [i nu M-a]i
primit, gol [i nu M-a]i `mbr\cat, bolnav [i `n temni]\ [i nu M-a]i cercetat.
– Doamne, i-au r\spuns aceia, nedumeri]i, când Te-am v\zut bolnav
[i `n temni]\ [i nu ]i-am slujit ]ie?
– Amin zic vou\, le-a r\spuns Domnul, `ntrucât nu a]i f\cut aceasta
unuia dintre ace[ti mai mici, nici Mie nu Mi-a]i f\cut. Pieri]i din ochii Mei,
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blestema]i ai p\mântului! ~n tartar, `n scrâ[nirea din]ilor, acolo va fi
plângere [i tânguire f\r\ de sfâr[it!
Cum a rostit Judec\torul aceast\ hot\râre, dinspre r\s\rit s-a pornit
un uria[ râu de foc care curgea vijelios spre apus. Era lat ca o mare `ntins\.
V\zându-l, p\c\to[ii din stânga s-au `ngrozit [i au `nceput s\ tremure de
spaim\ `n dezn\dejdea lor. Atunci, nemitarnicul Judec\tor a poruncit ca
to]i, drep]i [i p\c\to[i, s\ treac\ prin r\ul cel arz\tor, pentru ca s\ fie
`ncerca]i prin foc.
Au `nceput cei din dreapta, care au trecut to]i [i au ie[it ca aurul
curat. Lucrurile lor nu au ars, ci s-au ar\ta, prin `ncercare, mai luminoase [i
mai limpezi, iar ei s-au umplut de bucurie.
Apoi au `nceput s\ treac\ [i cei din stânga prin foc, ca s\ fie `ncercate
[i lucrurile lor. Dar fiindc\ erau p\c\to[i, fl\c\rile au `nceput s\-i ard\,
]inându-i `n mijlocul râului. {i lucrurile lor au ars ca pleava, iar trupurile au
r\mas `ntregi, ca s\ ard\ ani [i veacuri nesfâr[ite, `mpreun\ cu diavolii.
Niciunul nu a reu[it s\ ias\ din acel râu de foc. Pe to]i i-a ]inut focul, pentru
c\ erau vrednici de osând\ [i de pedeaps\.
Dup\ ce p\c\to[ii au fost preda]i iadului, `nfrico[atul Judec \tor S-a
ridicat de pe tron [i a pornit c\tre dumnezeiescul palat, `mpreun\ cu to]i
Sfin]ii S\i. ~l `nconjurau cu mult\ fric\ [i cutremur Puterile cere[ti, cântând:
Ridica]i capetenii por]ile voastre [i v\ ridica]i por]ile cele ve[nice [i va
intra ~mp\ratul slavei, Domnul [i Dumnezeul dumnezeilor, `mpreu n\ cu
to]i Sfin]ii Lui, care se vor bucura de ve[nic\ mo[tenire.
Alta ceata r\spundea [i zicea:
„Binecuvântat este Cel ce vine `ntru numele Domnului, cu cei pe
care i-a `nvrednicit Harul S\u s\ se numeasc\ fii ai lui Dumnezeu.
Dumnezeu este Domnul, `mpreun\ cu fiii Noului Sion [i S-a ar\tat noua”.
{i Arhanghelii, care mergeau dup\ Domnul, `l slavosloveau, cântând pe
rând o cântare cereasc\: Veni]i s\ ne bucur\m de Domnul [i s\ strig\m lui
Dumnezeu, Mântuitorul nostru, s\ `ntâmpin\m fa]a Lui cu m\rturisire [i `n
psalmi s\-i cântam lui.
Iar alta ceata r\spundea armonios: Dumnezeu mare este Domnul [i
~mp\rat mare peste tot p\mântul. C\ `n mâna Lui sunt marginile
p\mântului [i `nal]imile mun]ilor ale Lui sunt. Acestea [i multe alte cânt \ri
armonioase cântau `ngerii, `ncât to]i care le auzeau se bucurau de o negr \it\
bucurie. Astfel cântând, au intrat Sfin]ii cu Domnul Iisus Hristos la osp \]ul
cel ceresc din dumnezeiescul palat [i inimile lor s \ltau de bucurie. {i `ndat\
por]ile palatului s-au `nchis.
Atunci, ~mp\ratul ceresc a chemat pe mai marii `ngerilor. Primii au
venit Mihail, Gavriil, Rafail, Uriil [i conduc\torii cetelor. Au urmat apoi
cei doisprezece lumin\tori ai lumii, Apostolii. Lor le-a dat Domnul slav\
str\lucit\ [i dou\sprezece tronuri ca de foc, ca s\ stea cu mult\ cinste lâng\
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`nv\]\torul lor, Hristos. Chipul lor scânteia de o negr \it\ lumin\ ve[nic\ [i
hainele lor str\luceau [i erau luminoase ca chihlimbarul; [i c \peteniile
`ngerilor `i cinsteau. Apoi li s-au dat [i dou\sprezece coroane minunate,
`mpodobite cu pietre de mult pret, care str\luceau cu o lumina orbitoare [i
`ngeri sl\vi]i le ]ineau deasupra capetelor lor.
Au venit apoi `naintea Domnului cei [aptezeci de Apostoli. De
asemenea [i ace[tia au primit cinste [i slav\, dar cununile celor doisprezece
erau mai minunate.
Acum a venit rândul mucenicilor. Ace[tia au primit cinstea [i slava
marilor o[ti `ngere[ti care s-au pr\bu[it din cer `mpreun\ cu Lucifer. Adic\,
Mucenicii au devenit `ngeri [i conduc\tori ai cetelor `ngere[ti. ~ndat\ li s-a
adus o mul]ime de coroane care au fost puse pe sfintele lor capuri. Cum
str\luce[te soarele, a[a str\luceau [i coroanele. Astfel, Sfin]ii Mucenici,
`ndumnezei]i, se bucurau de o nespus\ bucurie.
Apoi a intrat ceata sfânt\ a Ierarhilor, preo]ilor, diaconilor [i a
celorlal]i clerici. Au fost `ncununa]i [i ei cu cununi ve[nice, potrivit cu
râvna, r\bdarea [i lucrarea lor. Cunun\ de cunun\ se deosebea `n slava ei,
precum se deosebe[te stea de stea. {i mul]i preo]i [i diaconi erau ma i sl\vi]i
[i mai lumino[i decât mul]i arhierei. Lor li s-a dat [i câte o biseric\, pentru
ca s\ aduc\ pe jertfelnicul cel `n]eleg\tor, Sfânta Jertf\ [i slujbe bine
pl\cute lui Dumnezeu.
A intrat apoi cuvioasa ceat\ a monahilor. Chipul lor rev\rsa o tainic\
mireasm\ [i scânteia ca soarele. Domnul i-a `mpodobit cu [ase aripi [i prin
puterea Sfântului Duh au devenit asemenea cu `nfrico[a]ii Heruvimi [i
Serafimi [i au `nceput s\ cânte cu glas de tunet: Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul
Savaot, plin este tot p\mântul de slava Lui! Slava lor este mare, negr\it\, [i
cununile lor felurit `mpodobite [i luminoase; potrivit cu luptele [i cu
sudorile lor, au primit [i cinstea.
A urmat apoi ceata proorocilor. Lor le-a d\ruit ~mp\ratul Cântarea
Cântarilor, Psaltirea lui David, timpane [i hore, lumin\ nematerialnic\,
str\lucitoare, negrait\ bucurie [i slavoslovia Duhului Sfânt. Atunci,
St\pânul dumnezeiescului osp\] le-a cerut s\ cânte ceva. {i au cântat o
cântare a[a de melodioas\, `ncât to]i s\ltau de fericire. Dup\ ce sfin]ii au
primit aceste daruri din Preacuratele mâini ale Mântuitorului, a[teptau
acum pe acelea pe care ochiul nu le-a v\zut [i urechea nu le-a auzit [i le
inima omului nu s-au suit.
A intrat apoi toat\ ceata oamenilor care s-au mântuit `n lume: s\raci [i
domni, `mp\ra]i [i supu[i, robi [i liberi. Au stat to]i `naintea Domnului,
Care a desp\r]it dintre ei pe cei milostivi [i cura]i [i le -a dat desf\tarea
Raiului din Eden, palate cere[ti [i luminoase, cununi de mult pret, sfin]enie
[i bucurie, sceptruri [i tronuri [i `ngeri ca s\-i slujeasc\.
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Apoi au venit to]i cei ce din dragoste pentru Hristos s -au f\cut „s\raci
cu duhul”. Acum au fost sl\vi]i foarte mult. Din `ns\[i mâna lui Hristos au
primit cunun\ str\lucit\ [i mo[tenirea `mp\r\]iei cerurilor. Apoi „cei ce
plâng p\catele lor” [i-au primit marea mângâiere a Sfintei Treimi. Pe urm\,
„cei blânzi” [i f\r\ r\utate, care au mo[tenit cerescul p\mânt, unde se afl\
dulcea]a [i mireasma Duhului Sfânt. {i ei au fost cuprin[i de o negr \it\
bucurie [i pl\cere, v\zând c\ s-au `nvrednicit s\ mo[teneasc\ p\mântul cel
fericit; cununile lor ca de trandafiri, scânteiau.
Au urmat cei „fl\mânzi [i `nseta]i de dreptate”. Lor le-a dat plata
drept\]ii ca s\ se sature [i cu buna lor a[ezare s-au bucurat, v\zând c\
~mp\ratul Hristos este `n\l]at [i sl\vit de `ngeri.
Apoi au intrat „cei prigoni]i pentru dreptate”. Lor le-a d\ruit sfânta
slavoslovie [i preaminunat\ via]\. S-au a[ezat pentru ei tronuri minunate,
pe care s\ stea `n ~mp\r\]ia cerurilor. Coroanele lor erau de aur sfânt [i
nematerialnice [i str\luceau a[a de tare, `ncât de slava lor s\ se bucure [i
cetele `ngere[ti. Au intrat apoi, ceata celor „prigoni]i pentru Hristos”,
Marele Dumnezeu [i Mântuitorul sufletelor noastre. Pe ei i-a a[ezat pe
tronuri de aur [i au fost l\uda]i de Dumnezeu.
Dup\ ace[tia a intrat marea mul]ime de p\gâni, care nu au cunoscut
legea lui Hristos, dar din fire au ]inut-o, ascultând de glasul con[tiintei lor.
Mul]i str\luceau ca soarele de nevinov\]ia lor [i cura]ia lor [i Domnul le-a
dat Paradisul [i cununi luminoase [i `mpletite cu trandafiri [i crini. Dar
pentru c\ au fost lipsi]i de Dumnezeiescul Botez erau orbi. Pentru c \
Sfântul Botez este lumina [i ochiul sufletului. {i nu vedeau deloc slava lu i
Dumnezeu. De aceea cine nu este botezat, de[i mo[tene[te bucuria Raiului
[i [imte ceva din mireasma [i dulcea]a lui, nu vede nimic.
Dup\ ace[tia, a v\zut Cuviosul Nifon o ceata de sfin]i care erau
copiii cre[tinilor. To]i p\reau s\ fie ca de treizeci de ani. Mirele i-a privit cu
fa]a vesel\ [i le-a zis:
- Haina Botezului este `ntr-adev\r f\r\ pat\, fapte `ns\ deloc. Vou\
ce s\ va fac?
Atunci ei au r\spuns cu `ndr\zneal\:
- Doamne, am fost lipsi]i de bun\t\]ile Tale cele p\mânte[ti, cel pu]in
s\ nu ne lipse[ti de cele cere[ti!
A zâmbit Mirele [i le-a dat bun\t\]ile cele cere[ti. Au primit [i
cununa nevinov\]iei [i a ner\ut\]ii [i toate o[tile cere[ti i-au admirat. Era
minunat s\ auzi pe sfin]ii `ngeri, care bucurându-se nespus de vederea
tuturor cetelor sfin]ilor, cântau dulci cânt\ri.
Dup\ toate acestea, vede Nifon c\ vine `naintea Mirelui o
dumnezeiasc\ Mireas\. ~n jurul ei se rev\rsau miresme cere[ti [i mir
dumnezeiesc. Pe preafrumosul ei cap purta o neasemuit\ diadem\
`mp\r\teasc\, care scânteia. ~ngerii o priveau uimi]i [i sfin]ii cople[i]i.
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Harul Sfântului Duh o `mbr\ca `n hain\ aurit\ [i prea`nfrumuse]at\. Intrând
`n dumnezeiescul palat, o `nso]eau o mul]ime nenum \rat\ de fecioare, care
cântau cu slavoslovenii [i imne m\re]ia lui Dumnezeu.
Când a ajuns lâng\ Mirele Hristos, marea ~mp\r\teas\ s-a `nchinat de
trei ori `mpreun\ cu toate sfintele fecioare. Atunci „Cel Preafrumos” a
v\zut-o [i s-a bucurat. {i-a plecat capul [i a cinstit-o ca pe Preacurata Sa
Maica. Aceasta s-a apropiat cu mult\ evlavie [i cinste [i a s\rutat
nemuritorii [i neadormi]ii S\i ochi, precum [i `ndureratele Sale mâini.
Dup\ dumnezeiasca s\rutare, Domnul a dat fecioarelor hain\ str\lucitoare
[i cununi prea luminoase [i apoi au venit toate puterile cere[ti cântând [i
fericind-o [i sl\vind-o.
Atunci, Mirele s-a ridicat de pe Tronul S\u, având de-a dreapta s\ pe
Maica Sa, iar la stânga, pe cinstitul Proroc [i ~naintemerg \torul S\u, a ie[it
din palat [i a mers la dumnezeiescul osp\], unde se aflau bun\t\]ile pe care
ochiul nu le-a v\zut, urechea nu le-a auzit [i la inima omului nu s-au suit,
preg\tite pentru to]i cei ce au iubit pe Dumnezeu. ~n urm\ veneau to]i
sfin]ii. Ace[tia, cum au v\zut bun\t\]ile, s-au umplut de o nespus\ bucurie
[i au `nceput s\ umble pr\znuind la minunatul osp\]. Dar pe acestea robul
lui Dumnezeu Nifon nu a mai putut s\ le descrie. De[i l-am silit de multe
ori, nu mi-a spus m\car cât de pu]in.
- Nu pot, fiule, zicea suspinând, s\ `nf\]i[ez cu limba sau s\
asemuiesc cu vreun lucru p\mântesc lucrurile acelea. Erau mai presus de
orice cugetare [i `nchipuire, dincolo de toate cele v\zute [i nev\zute.
Deci, dup\ ce Domnul a `mp\r]it sfin]ilor toate bun\t\]ile cele
negr\ite [i nemaiauzite, a poruncit Heruvimilor s\ `nconjoare ve[nicul
osp\], a[a cum zidul `nconjoar\ un ora[. A poruncit apoi ca Serafimii s\
`nconjoare pe Heruvimi, Domniile pe Tronuri, `ncep\toriile pe Domnii,
St\pâniile pe `ncep\torii [i `n sfâr[it Puterile cerurilor pe St\pânii. Precum
un zid `nconjoar\ un ora[, a[a [i cetele cere[ti se `nconjurau una pe alta.
De-a dreapta osp\]ului veacurilor st\tea cu mare cinste Arhanghelul
Mihail cu ceata lui; la stânga Gavriil cu ceata lui, Uriil st \tea [i Rafail la
r\s\rit. Toate acestea s-au f\cut cu porunca Domnului nostru Iisus Hristos,
a Marelui Dumnezeu [i a Mântuitorului tuturor sfin]ilor. Aceste patru cete
erau foarte mari [i `mpreun\ cu cetele preacuratelor Puteri `nconjurau
osp\]ul lui Dumnezeu cu mare str\lucire.
Când toate acestea s-au terminat, atunci ~nsu[i Dumnezeu Omul Iisus
s-a supus „Celui ce-I supusese toate” [i I-a predat toat\ st\pânia [i domnia
[i puterea, care o luase de la El. Apoi El a intrat la dumnezeiescul osp \], ca
Mo[tenitor al Tat\lui, ~mp\rat [i Arhiereu `mpreun\ mo[tenitor cu to]i
sfin]ii.
La sfâr[itul tuturor tainelor pe care le-a v\zut Sfântul Nifon, a v\zut [i
cea mai `nfrico[at\ descoperire. ~nsu[i Tat\l Fiului Unul-N\scut,
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N\sc\torul, Lumina cea neapropiat\ [i negr\it\, a r\s\rit deodat\, luminând
deasupra preacuratelor Puteri, deasupra tuturor cerurilor [i a cete lor cere[ti.
Lumina peste preacuratul osp\] cum lumineaz\ soarele lumea. A[a
str\lucea Tat\l milostivirilor. {i precum buretele absoarbe [i ]ine vinul, a[a
[i sfin]ii se umpleau de nespusa Dumnezeire a Tat\lui [i ~mp\ratului,
ne`ntrerupt cu El `n veci. De acum nu mai era pentru ei nici noapte, nici zi.
Exist\ numai Dumnezeu [i Tat\l, Fiul [i Duhul, lumina [i hrana, via]a [i
str\lucire, bucurie, veselie [i desf\tare `n Duhul Sfânt.
Apoi s-a f\cut o adânca t\cere. Ochii Sfântului Nifon au primit o
lumin\ curat\, neamestecat\ ca s\ vad\. Primei cete, care `nconjur\ osp\]ul,
i s-a rânduit s\ s\vâr[easc\ o cântare ne`ntrerupt\ [i nesfâr[it\. Ea a fost
cuprins\ de o negr\it\ [i nespus\ bucurie. ~ndat\ dumnezeiasca [i
`nfrico[ata ceat\ a `nceput o negr\it\ slavoslovenie. Inimile sfin]ilor s\ltau
de bucurie [i desf\tare. De la prima cântare de slavoslovenie a trecut la
ceata a doua a serafimilor. A `nceput atunci [i aceea s\ cânte cu mult\
m\iestrie o cântare tainic\. Ca o `n[eptit\ dulcea]\ r\suna slavoslovia [i `n
urechile sfin]ilor, care se bucurau negr\it cu toate sim]urile lor. Ochii
vedeau lumina cea neapropiat\, mirosul lor mirosea mireasm\ Dumnezeirii,
urechile lor auzeau dumnezeiasca cântare a preacuratelor Puteri, gura lor
gusta Trupul [i Sângele Domnului Iisus Hristos, nou, `ntru ~mp\r\]ia
Cerurilor, mâinile lor pip\iau ve[nicele bun\t\]i [i picioarele lor s\ltau la
osp\]. Astfel, toate sim]urile lor se s\turau de negr\it\ bucurie.
Dup\ pu]in, a doua ceata a transmis acea dumnezeiasc\ cântare cetei
a treia, la a patra [i pân\ la cea din urm\, producând cu dulcea]a cântarii,
pl\cere [i bucurie `n inimile sfin]ilor. {i era uimitor c \ cetele nu cântau
mereu aceea[i cântare, ci era o felurime nem\rginit\ de cânt\ri [i noutate `n
cânt\rile pe care le cântau. Când cele [apte cercuri ale cetelor au completat
preacurata lor slavoslovie, a `nceput ceata Arhanghelilor cântarea cea `ntreit
sfânt\: a cântat Mihail [i a r\spuns Gavriil; apoi a cântat Rafail [i a r\spuns
Uriil. Se auzea o armonie extraordinar\. Cei patru stâlpi de foc,
Arhanghelii, erau mai presus; cântarea lor era `nfl\c\rat\ [i p\trunz\toare.
Mi[ca]i de acea negr\it\ dulcea]\ au `nceput atunci [i to]i sfin]ii de la
cerescul osp\] s\ cânte m\re]iile lui Dumnezeu. Astfel pretutindeni,
`nl\untru [i afar\ r\suna cântare `ngereasc\. Cântare Preasfânt\ care
`nfl\c\ra sfintele inimi cu o fericit\ pl\cere `n vecii nesfâr[i]i. Dup\ ce le-a
v\zut pe toate acestea de trei ori Fericitul Nifon când se afla `n mare r \pire
[i vedere, a auzit glasul lui Dumnezeu, zicându-i:
„Nifone, frumoas\ a fost prooroceasca ta vedenie. Scrie dar cu
am\nuntul toate cele ce ai v\zut [i auzit, pentru ca a[a se vor `ntâmpla. }i
le-am ar\tat ]ie pentru c\ `mi e[ti prieten credincios, fiu al Meu iubit [i
mo[tenitor al `mp\r\]iei Mele. ~ncredin]eaz\-te deci acum, când te-am
`nvrednicit s\ vezi `nfrico[atele taine, de marea Mea iubire de oameni fa]\
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de cei ce se `nchin\ cu smerenie `mp\r\]iei [i St\pânirii Mele. Pentru c\ Eu
m\ bucur s\ privesc spre cel blând [i smerit [i care se cutremur\ de
cuvintele Mele.
Dup\ ce i-a spus aceasta, Domnul l-a eliberat de acea `nfrico[at\ [i
prea minunat\ vedenie care `l st\pânise timp de dou\ s\pt\mâni. Când [i-a
venit `n sine, st\tea `ngrozit [i se tânguia `ndurerat. Lacrimile `i curgeau
[iroaie [i zicea:
„Vai de mine tic\losul! Ce-l a[teapt\ pe bietul meu suflet! Vai de
mine mi[elul! Oare `n ce stare m\ voi afla acolo, eu p\c\tosul? Cum m\ voi
`ndrept\]i fa]\ de Judec\torul? Ce scuz\ voi aduce pentru p\catele mele [i
unde voi ascunde mul]imea f\r\delegilor mele? O, intinatule [i
tic\losule!… Suspin nu am, nici lacrimi [i nici poc \in]a nu aflu; milostenie
deloc, ner\utatea [i blânde]ea se afl\ foarte departe de mine. Vai mie! Ce s\
fac eu nevrednicul [i intinatul? De unde s\ `ncep s\-mi mântuiesc sufletul?
Haina Botezului am `ntinat-o, botezul l-am murd\rit, sufletul mi l-am
`nnoroiat, mintea mi-am `ntunecat-o, via]a mi-am cheltuit-o „`n petreceri [i
be]ii”. O, p\c\tosul de mine! Nu [tiu ce voi face. Ochii mei privesc
lucrurile cele de ru[ine, urechile ascult\ cântece lume[ti, mirosul adulmec\
dup\ miresme, gura `mi este pornit\ spre l\comie. Vai mie, tic\losul!
Mâinile mele se bucur\ `n p\cate; trupul meu dore[te s\ se t\v\leasc\ `n
noroiul f\r\delegii [i caut\ paturi moi [i mâncare aleas\.
O, o, nelegiuitul, `ntunecatul [i `mpu]itul! Unde s \ merg nu [tiu! Cine
m\ va scoate din acel foc amar? Cine m\ va izb\vi din `ntunericul cel mai
dinafar\ al `nfrico[atului tartar? Cine m\ va izb\vi de scrâ[nirea din]ilor?
Vai, vai mie scârbosul [i nelegiuitul! Mai bine era s\ nu m\ fi n\scut!…
O, de ce slav\ m\ lipsesc eu `nnegritul! De ce cinste [i de ce cununi!
Ce bucurie [i veselie voi pierde fiindc\ m-am robit de p\cat! Ticaloase
suflete, unde `]i este umilin]a, unde luptele, unde virtu]ii le? Vai ]ie
`ntinatule! ~n ce loc te vei afla `n ziua aceea? Ai f\cut vreun bine ca s\ placi
lui Dumnezeu? Vei merge `n v\paie. Cum vei r\bda vaiul [i scrâ[nirea? O,
`ntinate suflete, cum ai poftit s\ te t\v\le[ti mereu `n necura]ie, cum ai slujit
necontenit pântecelui?
Nelegiuitule [i stricatului, ce ru[ine vei suferi `n fa]a lui Dumnezeu?
Cu ce ochi te vei uita la dumnezeiasca Sa fa]\? Spune-mi! Spune-mi! Ai
v\zut acele prea minunate priveli[ti pe care Domnul le va `nf \ptui cândva.
Spune-mi deci, o, suflete, ai vreo fapt\ vrednic\ de acea slav\? Cum vei
intra acolo, dup\ ce ai `ntinat dumnezeiescul Botez? Vai de tine, tic\loase
suflete al meu. Vei mo[teni focul cel ve[nicie [i unde va fi atunci p \catul [i
tat\l lui ca s\ te mântuiasc\? Ci, Doamne Dumnezeul meu, mântuie[te-m\
de foc, de scrâ[nirea din]ilor de tartar…
Cu aceste cuvinte se oc\ra pe sine Fericitul, rugându-se. ~n zilele
urm\toare, `l vedeam c\ se plimb\ târându-[i picioarele, ofta cu amare
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suspinuri, tânguire [i lacrimi. Se gândea la lucrurile minunate pe care le
v\zuse [i f\cea tot ce se putea ca s\ le câ[tige.
Adeseori, când se gândea mai adânc [i mai curat la vedenia sa, ie[ea
din sine. Ardea dup\ vederea Duhului Sfânt [i zicea:
„O, ce bucurie, ce slav\, ce str\lucire a[teapt\ pe sfin]i `n ceruri! Cum
m\ mai tem s\ nu fiu lipsit de ele!”
Suspina adânc [i ad\uga: „Doamne, ajut\-m\ [i mântuie[te
`ntunecatul meu suflet!”
CERBOAICA S|LBATIC|
Ce s\ spunem despre virtu]iile Cuviosului? ~i d\duse Dumnezeu
atâta credin]\ [i dragoste, `ncât ruga cu `ndr\zneal\ pe Preamilostivul
Dumnezeu [i pentru idolatrii elini, pentru eretici [i evrei, ca s \ le deschid\
ochii sufletului s\ vad\ [i s\ `n]eleag\ `ntreit\ lumin\ a Sfintei Treimi.
Atâta smerenie [i blânde]e `i d\duse harul Sfântului Duh, `ncât se socotea
c\ `ntineaz\ lumea cu persoana sa. De aceea, când vorbea cu cineva despre
ceva de suflet folositor sau orice altceva, se socotea pe sine `n mintea s \
sub picioarele celui cu care vorbea. Vorbea cu inim\ zdrobit\ [i cu duh
umilit. Dac\ vreodat\ p\rea mânios, cu greu rostea cuvânt aspru, dar cu
inima era plin de duhovniceasc\ miere.
Asculta]i o dovad\ minunat\ a virtu]ii sale, pe care am v\zut-o cu
ochii mei:
Am mers odat\ `n vizit\ la casa unui demnitar care avea mare evlavie
c\tre Cuviosul Nifon. Acela, precum se obi[nuie[te la oamenii mari, avea o
mul]ime de cerbi, `ntre care era [i o cerboaic\ s\lbatic\ din fire [i agresiv\.
Dac\ se `ntâlnea cu vreun om, se ridica `n doua picioare [i `l l ovea cu
picioarele dinainte [i cu capul. Deci, precum am zis, am mers odat \ la acel
om bogat pentru folos sufletesc. Cum am intrat `n curte, ne -am `ntâlnit cu
animalul care se afla tocmai pe unde trebuia s\ trecem noi.
Când ne-a v\zut ca venim, s-a aruncat asupra mea, c\ci mergeam
`nainte. Cuviosul, `n]elegând c\ cerboaica era `nfuriat\, a s\rit repede `ntre
noi ca s\ m\ apere. {i numai cât a atins-o cu mana, aceea s-a `mblânzit ca o
oaie. V\zând-o Sfântul c\ s-a `mblânzit [i c\ i se supune, i-a p\rut r\u ca a
lovit-o [i a c\zut la picioarele ei cu mult\ smerenie, zicând: "Am gre[it,
iertare, iertare, iertare!" La rândul ei, cerboaica, v\zând ce face Cuviosul, sa ru[inat [i a luat-o la fug\, ca [i cum ar fi fug\rit-o cineva. Foarte mirat,
atunci, `i zic Cuviosului:
- Spune-mi, P\rinte, de ce ai f\cut aceasta [i te-ai smerit `n fa]a unui
animal?
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- Pentru ca s\ `nve]i puterea tainic\ a smereniei [i c\ aceasta este
toiagul cel mai mare al lui Dumnezeu. Când ne smerim fa]\ de to]i [i ne
socotim pe noi `n[ine foarte p\c\to[i, ca gunoiul, atunci coboar\ din cer
acest toaig [i ne st\ `n ajutor, zdrobind pe vr\jma[ii no[tri, pe cei ce ne
urâsc, pe diavoli, pe fiare, totul. Dar când `ncepem s\ ne `ngâmf\m, s\ ne
umplem de mândrie, de slava de[art\, atunci toiagul se `ntoarce asupra
capului nostru [i ne love[te, ca s\ ne poc\im [i s\ dobândim inima `nfrânt\
[i duh umilit.
~n momentul când zicea aceasta, ne-am `ntâlnit cu o b\trân\, care
avea o falc\ umflat\ din pricina durerii de din]i. A `nceput s\ roage pe
Sfântul ca s\-i aduc\ pu]in\ u[urare.
- Noi, mama, i-a r\spuns Cuviosul, suntem oameni p\c\to[i [i cu
cuvântul [i cu lucrul. Dumnezeu s \ te miluiasc\! A intrat apoi `n biseric\, a
luat undelemn de la cândela Macii Domnului [i a uns umflatur \. ~ndat\
b\trâna s-a vindecat [i a mul]umit din tot sufletul Milostivului Dumnezeu [i
robului S\u.
"CRUCEA, SLAVA ~NGERILOR
{I DRACILOR ~NFRICO{|TOARE RAN|"
Un cre[tin evlavios mi-a povestit minunata `ntâmplare de mai jos:
"~ntr-o sâmb\t\ seara, pe când se ruga `n pronausul bisericii Sfântului
Atanasie, `n timpul privegherii Duminicii, a venit [i robul lui Dumnezeu,
Nifon. C\ se obi[nuia totdeauna s\ se fac\ priveghere sâmb\t\ spre
Duminic\, `n bisericile sfin]ilor.
Am v\zut atunci, a continuat credinciosul, o mul]i me de tineri
`mbr\ca]i `n alb, mergând `mpreun\ cu el, unii `nainte, al]ii `n urm\,
`nconjur\ndu-l [i bucurându-se. ~ns\ era, lucru `nfrico[at c\ cei dinaintea
lui purtau o cruce, mare cât Cuviosul, care str\lucea ca aurul curat. Cruci
tot a[a de str\lucitoare se aflau la dreapta [i la stânga, `naintea [i `n urma
capului Cuviosului. Erau legate `ntre ele [i-l `nconjurau ca un zid. Când
Dumnezeu voia s\-l `ncerce cu vreo ispita, atunci crucile se dep\rtau [i
l\sau o mica deschidere `ntre ele, pe unde vr\jma[ii puteau s\-[i arunce
s\ge]ile lor.
Mul]ime de `ngeri [i de diavoli urm\reau lupta. Cuviosul `[i `n\l]a
mâinile c\tre Dumnezeu cel Prea`nalt [i cu mintea curat\ se `n\l]a c\tre El
[i st\tea a[a rugându-se adânc. Iar satana, v\zându-l [i temându-se de
mânia lui Dumnezeu, a zis c\tre o[tirea sa tremurând: "S\ fugim, b\ie]i, de
la acest Nifon, c\ [i-a ridicat mintea la cer [i se roaga c\tre Cel Mare
`mpotriva noastr\. S\ ne ascundem mai `nainte de a se cobora asupra
noastr\ mânia Lui [i a ne chinui! {i `ndat\ s-au f\cut nev\zuti. Iar, fericitul,
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dup\ rug\ciune, s-a coborât pe p\mânt, venindu-[i `n sine [i nemaiavând
r\zboi, se bucura de Preabunul Dumnezeu, care-l acoperea. Atunci [i
`ngerii plecau veseli, iar cinstitele Cruci se apropiau din nou `nchizând
intrarea [i `nt\reau pe Cuvios.
De multe ori - a continuat omul povestirea - voind diavolul cu
mul]imea de draci s\-l ispiteasc\ cu vreo patim\, nu izbuteau nimic, c\ci
a[a cum era `ngr\dit cu puterea Sfintei Cruci, Cuviosul râdea [i-i scuipa.
Astfel, `ntuneca]ii diavoli fugeau ru[ina]i, iar el [i mai mult sl \vea pe
Dumnezeu, Care `i d\ruise atâta putere `mpotriva nev\zu]ilor vr\jma[i.
CUM C|L|TORESC SUFLETELE SPRE CER
Odat\, pe când se ruga [i avea privirea a]intit\ spre cer, a str\lucit
peste el lumina dumnezeiasc\. Atunci i-a ap\rut un `nger `mbr\cat `n alb,
cu ve[mânt de diacon. }inea o c\delni]\ de aur cu care a t\mâiat `ntâi spre
cer [i apoi pe Nifon. Deodat\ s-au deschis por]ile cerului [i `ngerii lui
Dumnezeu urcau [i coborau ca albinele, ducând sufletele oamenilor care
mureau. Duhurile viclene din v\zduh se sileau s\ le prind\ [i s\ le arunce
jos, dar `ngerii se `mpotriveau cu t\rie, lovindu-i [i salvând sufletele.
Atunci vede Sfantul un suflet, `n\l]ându-se la cer; dar când s-a apropiat de
vama desfrân\rii, mai marele v\mii a `nceput s se agita cu mare mânie.
- Cu ce drept, striga el, lua]i voi acest suflet care este al meu?
~ngerii `ns\, i-au r\spuns:
- Dovedeste-ne ce putere ai asupra acestui om.
- Pân\ la moarte, a r\spuns atunci diavolul, s-a t\v\lit cu voia `n tot
felul de necura]ii. {i nu numai atâta, ci [i judeca pe ceilal]i. Ce f \r\delegi
mai grozave ca acestea vreti?
- Da, au aprobat `ngerii, era robit de aceste p\cate, dar s-a lep\dat de
ele `nainte de moarte.
- Nu, nu-i a[a cum zice]i voi, a strigat diavolul, ci a murit nepoc \it.
Pân\ la urma suflare a f\cut f\r\delegi, f\r\ s\-[i spovedeasc\ vreodat\
p\catele. A fost [i este al nostru `n toate!
Atunci, unul din `ngeri, i-a zis:
- Nu-i cazul, desigur, s\ te credem pe tine, care e[ti cu totul cufundat
`n minciun\. S\ chem\m pe `ngerul lui p\zitor [i el ne va spune tot
adevarul.
L-au chemat, pentru c\ `i p\zise [i trupul celui mort pân\ la
`nmormântare [i, `ndat\ ce a venit, l-au `ntrebat:
- Spune-ne, frate, acest suflet s-a poc\it de p\catele sale sau a murit
cu ele? Spune-ne tot adevarul.
Atunci `ngerul a r\spuns:
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- Eu nu sunt om, nici duh r\u ca s\ spun minciuni, dar va `ncredintez,
`naintea lui Dumnezeu c\, din clipa când s-a `mboln\vit [i chiar mai
`nainte, s-a gândit la moarte. A `nceput atunci s\ plâng\ [i s\-[i
m\rturiseasc\ p\catele sale preotului, `naintea lui Dumnezeu. Necontenit
ridica mâinile sale spre Cel Prea`nalt, cerând mil\. Dac\ Dumnezeu vrea, `l
va ierta. Dac\ nu, slav\ judec\]ii Sale celei drepte!
Auzind aceasta `ngerii, au râs de diavol [i smeritul suflet a sc \pat de
cursa vr\jma[ilor s\i.
Dup\ pu]in, a v\zut Sfântul alt suflet `n\l]ându-se. Diavolii `l
`nvinuiau mult, aducându-i aminte, unul câte unul, cuvintele rele [i
injur\turile pe care le zisese oamenilor când tr\ia.
~ngerii, dimpotriv\, ziceau ca are unele n\dejdi de mântuire.
Deoarece, de pilda, adeseori când se gândea s\ fac\ vreun r\u, `ndoit se
c\ia, se oc\ra, [i se osândea pe sine. Adeseori suspina cu amar [i l\crima.
Din când `n când d\dea [i pu]in\ milostenie la s\raci. Pe acestea avându-le
`n vedere, `ngerii luminii sus]ineau c\ Dumnezeu va milui pe acest suflet.
Atunci, diavolii `nfuria]i au zis:
- Acesta, `n tinere]ea sa, a f\cut fapte necuvenite unui cre[tin; s-a
intinat cu tot felul de p\cate, chiar [i sodomice[ti. Unde mai pui mânia [i
ura lui? {i lucru mai grav, a f\cut [i ucidere. Deci, dac\ [i acesta se poate
mântui, atunci, lua]i din toat\ lumea pe to]i p\c\to[ii p\mântului [i
mântui]i-i de-a valma. C\, noi degeaba ne mai ostenim [i ne tulbur\m!
- Dar, necura]ilor, pe toate aceste p\cate ale tineretii le-a p\r\sit [i
Dumnezeu l-a iertat. Iar când a mai f\cut vreun p\cat, l-a cura]it prin
spovedanie [i poc\in]a. Deci, ce mai vre]i, fiare s\lbatice? S\ fie osândit
acest suflet? Cu nepu]int\, deoarece p\catele spovedite de oameni cu
lacrimi [i smerenie [i pe care nu le-au mai f\cut, Dumnezeu le iart\. Tot
p\catul descoperit se [terge. Numai p\catele nespovedite, pe care le iau cu
ei, le pedepse[te Dreptul Judec\tor.
Astfel, `ngerii au ru[inat pe duhurile r\ut\]ii [i au intrat pe por]ile
cerului. A sc\pat, deci, [i aceast\ f\ptur\ a lui Dumnezeu din ghearele
diavolilor [i Cel ce d\ mântuirea `n dar, i-a d\ruit [i lui mântuire.
Iar\[i a v\zut fericitul un alt suflet urcându-se la cer. Acela era
foarte credincios [i tem\tor de Dumnezeu. Toat\ via]a [i-o petrecuse `n
cura]ie, modestie [i multe milostenii [i era iubitor fa]\ de to]i. Demonii din
v\zduh `l amenin]au scrâ[nind din din]i, iar el, bietul, insp \imântat de
grozavia lor, a alergat `n bra]ele `ngerilor care coborau s\ ia alte suflete.
Când a ajuns la cer, acel suflet sfânt s-au adunat `n jurul lui mul]ime
de `ngeri, care l-au `mbr\]i[at [i s\rutat cu dragoste, zicând cu bucurie:
"Slav\ lui Dumnezeu, Care a izb\vit [i acest suflet de `nfrico[a]ii [i
necura]ii diavoli!"
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Era o bucurie s\-i vezi. C\ci a[a fac `ntotdeauna puterile cere[ti; se
bucur\ [i se veselesc pentru tot cre[tinul care se mântuie[te. Când au ajuns
la Tronul Harului, l-au adus la picioarele Domnului Iisus [i El i-a
`nvrednicit s\ se `nchine Tat\lui S\u [i s\ se umple de Harul Duhului Sfânt.
Apoi l-a dat lui Mihail, mai marele a[ez\mântului, ca s\-l conduc\ la
ve[nic\ odihn\, ceea ce el a [i f\cut.
Mai jos, `ns\ robul lui Dumnezeu a v\zut cum diavolii târau un suflet
`n iad. Era al unui rob care se spânzurase. ~n urm\ venea `ngerul lui,
tânguindu-se cu amar pentru pieirea lui [i zicând cu lacrimi:
- O, prea viclenii `ntuneca]i, care pun pe oameni s \ fac\ toate relele!
Iat\, st\pânul acestui rob, ascultându-i pe ace[tia, se mânia, `l b\tea cu
cruzime [i-l l\sa s\ moar\ de foame. Iar el nenorocitul, s-a dezn\d\jduit, a
luat o funie [i s-a spânzurat, facându-se pe sine jertfa satanei. Vai mie,
acesta pe care mi l-a `ncredin]at la botezul s\u Atot]iitorul, ca s\-l p\zesc,
mi l-a r\pit deodat\ spurcatul drac [i l-a `nghi]it! Cum m\ voi `nf\]i[a
`naintea Domnului meu, eu `ntristatul [i am\râtul! {i cum m\ voi uita la
F\c\torul meu, mâhnit pentru pierderea acestui suflet?
Pe când zicea el acestea cu durere, a ap\rut un alt `nger din cer, care
i-a zis:
- Tat\l nostru, Domnul Savaot, `]i porunceste s\ mergi la Roma, unde
acum se boteaz\ copilul unui osta[. Prime[te-l [i p\ze[te-l prin Duhul
Sfânt, care ]i l-a dat odat\ cu Botezul. {i eu voi pedepsi pe st \pânul acestui
rob, ca s\ se `nve]e s\ nu se mai `nfurie, nici s\ mai loveasc\ pe robii s\i
sau s\-i lase s\ moar\ de foame.
Acestea le-a zis `ngerul din partea lui Dumnezeu [i s-a `n\l]at la cer,
iar celalalt a plecat la Roma, dup\ porunca lui Dumnezeu. ~n acea clipa,
Nifon vede un suflet care era dus cu mult\ tulburare. O mul]ime de diavoli
strigau [i se sileau s\ r\peasc\ nefericitul suflet. Era sufletul unui cleric
care traise o via]a necinstit\. Ba [i ucidere f\cuse! Slujbele le scurta [i pe
cele rânduite nu le f\cea. Banul bisericii `l cheltuia pentru petrecerile ce le
f\cea cu tovar\[ii s\i.
Nenorocitul suflet nu a putut trece mai departe de vama a patra.
Diavolul [i-a `ntins cu furie mâinile, l-a smuls de la `ngeri [i l-a aruncat la
p\mânt. Apoi l-au luat `n primire al]i diavoli, l-au coborât `n adânc [i l-au
predat mai marelui `ntunericului ca s\ stea acolo legat, cu sufletele
p\catoase asemenea lui, pân\ `n ziua `nvierii de ob[te. Dup\ aceea,
`ntuneca]ii [i necura]ii, se l\udau [i se mândreau `ntre ei, zicând:
- Iata, am biruit [i clerici de-ai Nazarineanului [i i-am pus sub
picioarele noastre!
Atunci, unul din ei a zis cu tristete:
- Ce ne mai l\ud\m c\ am câ[tigat un nenorocit! Iat\, sunt o mul]ime
de preo]i care str\lucesc `n virtute [i de care nu putem nici s\ ne apropiem.
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Dac\ n-ar avea semnul Crucii `n fa]a [i `n spate [i `n jurul lor, [i ajutorul lui
Iisus, atunci ai vedea puterea noastr\. De ce s\ ne temem de lemnul pe care
a fost pironit Nazarineanul? De semnul caderii celei mai de jos?
- Nu ne temem de lemn, ci de `nfrico[atul tr\znet care tr\sne[te din
el. {i ce este mai r\u, nu numai din lemn iese tr\znetul care ne arde ci [i
când cre[tinii se pecetluiesc cu acest semn!
Atunci al]i demoni au zis cu r\utate:
- De unde ai `nv\]at tu toate acestea?
- Este `n Constantinopol un ne`mp\cat du[man al nostru, care se
cheama Nifon. L-am ispitit din tinere]ile lui [i eu [i al]ii de-ai no[tri. L-am
luptat zile `ntregi cu ispite [i a[a de tare l-am aprins `ncât `n cele din urma a
c\zut `n p\cat. Eu `nsumi i-am scris c\derea lui cu mult\ mândrie. Acela,
`ns\, `ndat\ s-a poc\it, a `nceput s\ se osândeasc\ pe sine [i s\ se
tânguiasc\: "O, de acum viermii `mi vor mânca trupul! La amar\ pedeaps\
voi fi aruncat! Vai de mine, p\catul acesta m\ arunc\ `n foc!" {i, zicând
acestea, s-a f\cut furios ca un nebun.
Noi am râs `n ciuda lui, dar el, foarte bine cuno[tea vicle[uguri le
noastre [i a strigat: "Acum o s\ v\ ar\t eu, spurca]ilor diavoli! S-a ridicat
`ndat\ [i a f\cut asupra noastr\ semnul Nazarineanului. {i vai, un foc a
trecut prin inimile noastre [i am disp\rul de groaz\ `ntr-o clipa! Numai unul
din noi a `ndr\znit s\ stea mai departe, ca s\ vad\ ce face. L-a v\zut intrând
repede `n biseric\, a f\cut trei metanii [i a zis: "Doamne, eu sunt om
p\c\tos, tân\r de ani, care se lupt\ cu patimile [i cu aprinderea c\rnii.
Nu-mi socoti acest dintâi p\cat, Tu e[ti Domn [i St\pân [i po]i ierta numai
cu cuvântul gre[elile mele".
Numai cât a rostit aceste cuvinte [i un `nger l-a [i `ncununat pentru
c\in]a lui. Pe lâng\ toate acestea, a continuat diavolul, acela, `nfuriat asupra
trupului s\u, a `nceput a se p\lmui peste obraz cu toat\ puterea. Apoi, iar\[i
[i-a ridicat mâinile la cer [i se ruga lui Dumnezeu, zicând:
"~nfrico[atule Dumnezeu, Tu care ai n\scut pe Fiul T\u Cel UnulN\scut [i st\pâne[ti toate cu `nfrico[atul T\u Duh, auzi-m\ pe mine
necuratul [i pedepse[te pe nelegiui]ii care râd de mine. Pentru c \ numai Tu
e[ti f\r\ de p\cat, iau eu sunt `ntinat [i stric\cios".
Atunci `ngerul care `l `ncununase, a luat `ndat\ o funie [i ne-a legat
pe to]i la un loc. Apoi, luându-ne unul câte unul, ne-a b\tut cu mii de
lovituri. De urletele [i vaiurile noastre s-a speriat lumea. ~n timp ce ne
lovea, zicea: "S\ nu mai aib\ vreodat\ pricin\ robii lui Dumnezeu de a se
lovi peste cap!
Dup\ ce ne-a chinuit `ndeajuns acel nemilostiv `nger, ne -a slobozit
cu nenum\rate suferinte. {i, de atunci oriunde v\d pe acest Nifon, m\ fac
nev\zut, pentru ca m\ tem de lemnul Crucii.
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Când [i-a terminat diavolul de spus peripe]iile, ceilal]i au `nceput s \-l
batjocoreasc\ [i s\-l numeasc\: nenorocit, tic\los, [i fricos. Nifon, care
asculta cele ce ziceau necura]ii diavoli despre el, râdea de ei.
Dup\ pu]in, vede un `nger care cobora spre Constantinopol. ~n maini
]inea o sabie de foc. ~n acel ceas, cineva tragea s\ moar\ [i se chinuia
jalnic. Era un c\m\tar nemilostiv. Pe deasupra, bârfise mult pe Nifon. ~l
f\cea eretic [i f\]arnic. Zicea, de ce face cutare [i cutare lucru? De ce
gr\ie[te a[a [i a[a? Nu se vedea tic\losul pe sine, ci se ocupa de al]ii...
A venit, deci, `ngerul focului, [i a stat lâng\ patul lui, uitându-se spre
cer, ca [i cum a[tepta ceva [i, `ntr-adev\r s-a auzit un glas: "Love[te
degrab\ pe antihrist [i desf\ cu sil\ stricatul suflet din leg\tura trupului. Cât
a tr\it acest nebun, niciodat\ nu a `mplinit voia Mea, ba [i pe robul Meu
Nifon l-a osândit. Love[te-l cu putere! s\ nu mai sugrume pe s\raci cu
c\m\taria lui!"
Cum a auzit acest glas, `nfrico[atul `nger a lovit cu toat\ puterea pe
tic\losul c\m\tar, care `ndat\ [i-a dat sufletul, scrâ[nind din din]i [i r\cnind
din adâncul s\u. {i `ngerul i-a luat sufletul [i l-a dus `n chinuri groaznice,
coborându-l la iad...
Atunci, Sfântul Nifon [i-a revenit `n sine. Inmarmurit [i mâhnit de
cele ce v\zuse, cugeta [i zicea `ntru sine: "O, cât\ tic\lo[ie se ascunde `n
noi, nevrednicii [i p\c\to[ii! Cât de jalnic [i de amar ne terminam via]a! {i
apoi vine judecata [i `nfrico[atul foc, unde mergem pentru ve[nicie. Cu tot
dinadinsul trebuie s\ ne grijim de mântuire, silindu-ne spre bine. Numai a[a
vom binepl\cea lui Dumnezeu de nu vom c\lca poruncile Lui! {i, `ndat\ a
`nceput s\ se roage:
"Doamne Dumnezeul meu, `n Tine `mi pun n\dejdea mea;
izb\ve[te-m\ de cei ce m\ prigonesc [i m\ mântuie[te. Dac\ nu m\
izb\ve[ti [i nu `mi mântuie[ti Tu, Hristoase, sufletul cu Duhul T \u cel
Sfant, `l va r\pi vicleanul st\pân al `ntunericului, leul care mugeste. Fericit
este tot cel ce ascult\ de Tine, Care Te-ai f\cut s\rac [i neputincios pentru
mântuirea noastr\. Pentru c\ `l vei izb\vi `n ceasul mor]ii de duhurile
r\ut\]ii, care sunt vame[i r\i [i judec\tori nedrep]i [i cercet\tori nemilostivi
[i caut\ s\ `nghit\ bietul lui suflet. Izb\ve[te-m\, St\pâne `nfrico[at [i
Atotputernic, Care mi[ti toate [i de care se cutremur\ toate! Mântuie[te de
ace[ti tirani neamul nostru cre[tinesc! Miluie[te, sfinte, p e cei ce [i-au pus
n\dejdea `ntru Tine [i iarta pe cei ce p\c\tuiesc greu [i am\r\sc necontenit
milostivirea Ta!
Se gândea cu lacrimi la nefericitul acela c\m\tar, c\ruia `i luase
sufletul acel `nger r\zbun\tor cu sabia sa de foc. Cugeta cât de am\rât\
moarte avusese, f\r\ nici un ajutor de la Dumnezeu, desi, din dobânda din
care o lua, d\dea câte ceva la s\raci. Pentru c\, precum spunea Nifon, când
se chinuia nefericitul lui suflet, c\m\tarul a strigat: "Adu-]i aminte,
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Doamne, de milostenia pe care am dat-o s\racilor!" Dar, s-a auzit un glas
care i-a zis:
"Da, nevrednicule, ai b\ut sângele s\racilor [i ai ad\pat cu el al]i
s\raci, pentru aceasta s\ te mântuiesc? Sau pentru ai clevetit pe cel ce `mi
slujeste Mie? Acesta, zi [i noapte se roag\ pentru p\c\to[i, ba [i pentru tine
nu `nceteaz\ a m\ ruga. Iar tu, de ce l-au vorbit de r\u? ~nva]\ deci acum,
c\ nu trebuia s\ judeci pe nimeni!
Pe toate acestea le-a povestit Nifon cunoscu]ilor s\i, sf\tuindu-i:
"Lua]i aminte, fiilor, s\ nu judeca]i pe cineva, mai ales când acela
este [i el om al lui Dumnezeu. V\ rog, p\zi]i-v\ de acest p\cat! Uita]i-v\ la
voi [i v\ vede]i p\catele voastre. Din aceast\ sim]ire, degrab\ vom putea
trece la poc\in]a. Unii din robii lui Dumnezeu sunt v\di]i, al]ii necunoscu]i.
Pe cei ce au curajul s\ se fac\ v\zu]i, `i judec\ mul]i, dar vor fi aspru
pedepsi]i `n ziua judeca]ii.
Dumnezeu, pe cei ce dispre]uiesc slava omeneasc\, `i pune `naintea
tuturor s\ m\rturiseasc\ cu `ndr\zneal\ credin]a lor [i s\ foloseasc\ pe
mul]i: a[a s\ lumineze lumina voastr\ `naintea oamenilor, le zice, ca v\zând
aceia faptele voastre cele bune s\ pream\reasc\ pe Tat\l vostru, Care este
`n ceruri. Dimpotriv\, celor `nclina]i spre slava de[art\ le zice: Cei ce fac
faptele drept\]ii pentru a pl\cea oamenilor [i nu Mie, amin v\ zic vou\,
[i-au primit plata lor. Pentru c\ cel ce se mândre[te, nu va fi miluit. Având
deci, fiilor, acestea `naintea ochilor, s\ nu judec\m pe nimeni [i s\ nu lu\m
aminte la cel ce vorbe[te de r\u, fie c\ judec\ pe un drept sau pe oricine
altul. Nu judeca]i ca s\ nu fi]i judeca]i ne porunce[te Domnul. Tu, care stai
pe tron s\ nu dispre]uie[ti pe robul t\u, ca nu cumva `n el s\ se afle Duhul
lui Dumnezeu [i s\ te faci astfel, f\r\ s\ [tii, lupt\tor de Dumnezeu!
Zicând acestea Cuviosul, `nc\ o dat\ i-a rugat pe ucenici s\ se vad\
fiecare pe sine [i s\ nu judece pe nimeni [i nici bani cu cam\t\ s\ nu dea.
Pentru c\ ce-i folose[te omului s\ se numeasc\ cre[tin, dac\ are mul]i bani
[i-i da cu cam\t\? Acesta, `n primul rând, nu-[i pune n\dejdea `n
Dumnezeu; al doilea, este `nchin\tor la idoli; al treilea, sufer\ de iubirea de
argint [i, zi [i noapte este chinuit de griji. Nici somnul nu -l prinde, iar la
urm\ vine [i moartea. O, ce nebunie!...
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DOUA T|M|DUIRI MINUNATE
~n acel moment a venit cineva [i i-a zis:
- Ai aflat, p\rinte, ca fiica cut\rei doamne, care ]i-a f\cut bine, sufer\
de o boala grea? Dac\ po]i, mergi degrab\ s\ o miluie[ti, pentru c\ aproape
`[i da sufletul.
- Eu s\ o miluiesc? Ce spui, fiule? l-a mustrat sfântul. Numai
Dumnezeu are mil\! Dac\ un orb conduce pe un alt orb, cad amândoi `n
pr\pa[tie. Totu[i s\ mergem, pentru c\ Hristos a zis: Bolnav am fost [i M-

a]i cercetat.

~ndat\ ce a ajuns la bolnav\, a lacrimat [i a `nceput a se ruga `n tain\.
~n timp ce Cuviosul se ruga, bolnava care era pe moarte [i -a ridicat mâinile
spre Dumnezeu. Oamenii care erau de fa]\ au `nceput a zice: "Doamne,
miluie[te!" {i `ndat\, cu ajutorul lui Dumnezeu, boala a disp\rut, fata [i-a
f\cut cruce [i sl\vea pe Dumnezeu. Frica a cuprins pe cei de fa]\ [i au
mul]umit preabunului doctor al sufletelor [i al trupurilor.
De aici, Nifon a mers s\ viziteze o alt\ sor\, care `l cinstea mult [i
care `i slujea adesea. {i aceasta era grav bolnav\ [i se ruga lui Dumnezeu
ca s\ se fac\ bine cu rug\ciunile Cuviosului. Arunci Nifon i-a zis:
- Mai de grab\ s\ multume[ti lui Dumnezeu, fiica mea, pentru c\
Dumnezeu pe cine iubeste `l cearta [i bate pe fiul care `l prime[te. Dar
pentru c\ vrei s\ g\se[ti s\n\tatea [i o doresti mult, iat\, mâine diminea]a
vei fi bine la picior. Pentru aceasta s\ mul]ume[ti Domnului Hristos!
Zicând acestea, a plecat [i `n adev\r bolnava, cu harul lui
Dumnezeu, a doua zi diminea]\ a fost s\n\toas\ [i a mul]umit singurului
izb\vitor [i doctor adev\rat.
CÂND BOALA MÂNTUIE{TE
Abia ajuns la chilia sa, i-au adus Cuviosului Nifon un alt bolnav,
care se numea Nicon.
- Sunt bolnav, se tânguia el, m\dularele `mi sunt paralizate [i
cârtesc. Am cheltuit mult cu doctorii [i, precum vezi, nu m-am folosit. Te
rog, cere lui Dumnezeu s\-mi dea vindecare.
- Limba ta, fiule, [i cugetul t\u cel r\u ]i-au pricinuit toate acestea!
l-a mustrat sfântul. Ai fost un stricat, pornit spre be]ie [i spre osândirea [i
ponegrirea altora. Apoi, ai f\g\duit lui Dumnezeu c\ te faci monah [i nu ]iai ]inut f\g\duin]a. Ai mers pân\ acolo ca te-ai `ntors la relele cele dintâi.
Pentru toate acestea, Iubitorul de oameni Dumnezeu, ]i-a trimis o mic\
pedeaps\, aceast\ paralizie. Dac\ o rabzi f\r\ cârtire, cu poc\in]\ [i
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spovedanie, Dreptul Judec\tor te va milui `n ziua judec\]ii. Nu ]i-e de folos,
fiule, s\ te faci bine, ca nu cumva acum vindecat, `n via]a viitoare s \ te
`nghit\ focul. Fiindc\ v\d c\ [i scris deasupra capului t\u: Moarte grabnic\,
Doamne ajuta!
- Ce vrea s\ spun\, p\rinte, acest "Doamne ajuta!" a `ntrebat
paraliticul.
- Ajuta ca s\ nu se piard\ sufletul, a explicat sfântul. Pentru c\ [i
acum ai r\mas `n acelea[i patimi. Deci, nu mai judeca, fiule, te sf\tuiesc
acest lucru. ~]i doresc mântuirea [i vreau s\ te `ndrept cu aceste sfaturi.
- Ai toat\ dreptatea, a r\spuns acela, dar ce s\ fac? Trebuie mult\ sil\
ca s\ le tai pe toate acestea, iar eu sunt bolnav [i cu sufletul [i cu trupul.
- Nu [tii, i-a zis sfântul, c\ci cu sil\ se ia ~mp\r\]ia cerurilor [i ca
"silitorii o r\pesc pe ea"? Poste[te [i roag\-te! Pu]in timp mai ai. Moartea
este aproape! N\d\jduiesc, `ns\, c\ci prin milostivirea lui Dumnezeu vei
avea c\l\torie bun\.
Trebuie s\ mai [tii c\ patimile sunt diavoli [i nu fug decât cu
rug\ciune [i cu post, dup\ cuvântul Domnului. Cu aceste arme, deci,
`ntrarmeaz\-te [i tu `mpotriva lor [i `i vei birui.
Cu aceste sfaturi l-a p\r\sit `n pace. Iar paraliticul, cu ajutorul lui
Dumnezeu, a f\cut ceea ce i-a zis sfântul [i dup\ pu]ine zile a c\l\torit spre
cer. Iubitorul de oameni i-a primit `ntoarcerea lui mai mult decât prime[te
pe cei ce `mb\trânesc `n nevoin]\.
MOARTEA P|C|TO{ILOR ESTE CUMPLIT|
Odat\, Cuviosul Nifon st\tea `n strana bisericii. Chilia lui era
aproape de biseric\ Sfintei Ipatia [i mul]i credincio[i se adunase `n jurul lui
s\ se foloseasc\. Unul l-a `ntrebat despre diferitele feluri de mor]i: cum unii
mor cu tulburare [i al]ii cu pace, al]ii `n `nstr \inare, al]ii `n pustiuri iar al]ii
`n mare. Ba, unii zic c\ fiec\ruia `i este scris [i unde s\ moar\.
- Ceea ce este de neap\rat\ trebuin]\, fra]ilor, a `nceput Cuviosul,
este s\ ne poc\im de p\cate [i s\ cerem mil\ de la Dumnezeu prin poc\in]\.
Cât despre toate celelalte, sunt judec\]i ale lui Dumnezeu [i este foarte
primejdios s\ ne ocup\m de ele. Mai bine s\ plângem [i s\ ne tânguim
pentru p\catele noastre, ca s\ afl\m mil\ [i s\ ne `nvrednicim a dobândi o
f\râm\ de mântuire. Vin zile rele "`n care nimeni nu mai poate lucra". Deci,
`nainte de a sosi, s\ lucram binele ca s\ tr\im `n veci.
- ~n]elept este acest cuvânt, au spus cei de fa]\. Totu[i, dac\ nu este
nepotrivit\ `ntrebarea noastr\, v\ rug\m s\ ne da]i un r\spuns.
- Atunci, Nifon le-a povestit:
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- Aveam un prieten pe care `l chema Teofil. De multe ori fericea
tic\lo[ia mea, ne[tiind c\ nelegiuirile mele `ntreceau [i pe ale demonilor.
Din tinere]e, de multe ori vorbeam cu el, [i-i spuneam cuvinte de suflet
folositoare, dar nu am izbutit s\-l câ[tig la bine. Auzea numai [i, mul]umea.
Dar din câte auzea nu s\vâr[ea nici una. Lucra `ntr-un atelier [i, munca lui
era s\ cântareasc\. Era ranchiunos [i du[m\nos `n cuvinte. Nu avea u[a de
`ngr\dire buzelor sale. Nu se temea deloc de Dumnezeu, de aceea lucra cu
p\cat. La cântar era foarte necinstit, mâncând astfel osteneala s\racilor. A
venit `ns\ [i secera care avea s\-l secere din via]a.
Cu o luna `nainte de moarte s-a `mboln\vit de dizenterie. ~i ie[iser\
afar\ m\runtaiele [i se chinuia, muscându-[i buzele [i limba pân\ ce [i-a
t\iat-o cu din]ii. A[a de aspr\ era Judecata lui Dumnezeu, c\ [aptesprezece
zile s-a fr\mântat [i s-a rostogolit `n pat, scrâ[nind din din]i. {i -a smuls, fir
cu fir, barba, care r\m\sese goal\ ca palma. Apoi, `[i numara degetele, `[i
mi[ca jalnic capul, holba ochii [i cerea mângâiere, dar nu afla. {i iar\[i `[i
mi[ca capul, `[i smulgea p\rul, num\ra degetele [i gemea.
Era o priveli[te jalnic\ [i tare `nfrico[atoare, uitându-te la el cum a
mai rezistat la acea teribil\ chinuire. Pân\ la urm\, [i-a mâncat [i buzele, a
r\mas f\r\ p\r pe cap [i continua s\-[i numere degetele, s\ geam\ [i s\
scrâ[neasc\ din din]i. Un `nger nev\zut st\tea lâng\ el. ~[i scosese din teac\
o `nfrico[ata sabie [i chinuia pe nefericitul Teofil.
A[a s-a chinuit [i s-a luptat cu moartea [aptesprezece zile, precum
am zis, num\râdu-[i cu degetele nedrept\]ile de la cântar. {i, `ngerul
pedepsitor i-a zis:
- Tic\losule, n-ai avut nici o mil\! Pe to]i i-ai furat cu cântarul t\u,
lucrând necinstit. Te-ai dep\rtat [i de dreapta credin]\ [i, pe deasupra, la tot
pasul injurai `nfrico[atul Nume al lui Dumnezeu. {i de ce `njurai [i bârfeai
pe to]i oamenii cin[ti]i? De ce, când te `mpart\[eai cu Sfintele Taine,
scuipai f\r\ team\ pe p\mânt? De ce ai nedrept\]it [i `n[elat la cântar pe
s\raci? Iat\, acum ce-]i aduc toate acestea! Dac\ nu se aduce aici cântarul,
`naintea tuturor, sufletul T\u nu va ie[i [i te vei chinui necontenit.
El `ns\, având limba t\iat\, nu putea cere cântarul, ci numai socot ea
pe degete, mi[cându-[i capul. {i nimeni din ei nu `n]elegea ce vrea. Numai
un om sfânt [i v\z\tor, care se afla acolo, a auzit pe `nger, a `n]eles [i a
trimis s\ se aduc\ un cântar. Cel ce tragea s\ moara, numai cât a v\zut
cântarul, a suspinat adânc, a `nceput a da din cap cu putere, ca [i cum
m\rturisind c\ci cu acesta f\cuse toate nelegiuirile sale [i `ndat\ [i-a dat
sufletul. ~ngerul judec\tor i-a luat sufletul [i l-a predat judeca]ii lui
Dumnezeu.
- Ce `nv\]\tur\ scoatem, deci dintr-o astfel de moarte? a `ntrebat
Nifon. Potrivit cu faptele, a venit [i pedeapsa. Fiindc \ era a[a de p\c\tos [i
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nelegiuit, ca [i mine tic\losul, a fost pedepsit de aici, pentru ca dup \
`nfrico[ata judecat\ s\ sufere mai pu]in chin.
Auzind acestea cei de fa]\, au suspinat gândindu-se fiecare la
p\catele sale.
- V-a]i sp\imântat de judecat\ lui Dumnezeu, a ad\ugat Cuviosul,
precum a p\]it de multe ori preablândul David. Asculta]i `nc \ o `ntâmplare
asemenea.
Dar, `nainte de a `ncepe, Cuviosul s-a ridicat [i le-a f\cut metanie,
zicând:
- Ierta]i-m\, fra]ilor, c\ v\ `ntinez cu p\catele mele. Nu sunt vrednic
nici s\ stau lâng\ voi. {i totu[i stau. Ba [i mai mult. Eu cel orb vreau s \ v\
pov\]uiesc, cu slava mea cea de[art\, pe voi, care vede]i.
Cei care erau de fa]\ au fost impresiona]i de aceste cuvinte [i au
c\zut la picioarele lui cu c\in]\. Se temeau ca nu cumva Dumnezeu, v\zând
marea lui smerenie, s\ pogoare foc [i s\-i arda, de vreme ce [tiau c\ el este
sfânt iar ei sunt p\c\to[i.
MOARTE AMAR|, CURA}IREA SUFLETULUI
Dup\ ce Cuviosul a ridicat pe oamenii care c\zuser\ la picioarele lui
[i i-a pus s\ [ad\, a `nceput o minunat\ povestire.
"Tr\ia `n Constantinopol un tân\r cu numele Vasile. Era viclean,
stricat [i foarte r\utacios. ~n fiecare seara mergea la locuri necinstite.
St\pânul lui, pe care-l chema Patriciu, dimpotriv\, era un om ales, milostiv,
miluind [i d\ruind cui avea nevoie, precum porunce[te Scriptura. Vasile,
slujitorul s\u, avea optsprezece ani. Adesea st\pânul s\u `l trimitea cu
treburi, iar el, cu acest prilej, umbla prin locuri stricate, `ntinându -[i
frumuse]ea trupului [i a sufletului. Dar, Dumnezeu, Care nu voie[te
moartea p\c\tosului, iata cum a iconomisit mântuirea lui:
S-a f\cut foamete `n toat\ regiunea aceea. Cu foametea a venit [i o
iarn\ aspr\, `ncât zilnic mureau `n ora[ ca la o mie de oameni. Era a[a de
mare mul]imea mor]ilor, `ncât nici s\-i mai `ngroape nu dovedeau. {i,
fiindc\ bântuiau teribil foametea [i gerul iernii, amândou \ relele `mpreun\,
st\pânii erau nevoi]i s\ dea drumul slujitorilor [i robilor lor. Ba unii,
ajunseser\ s\-[i vând\ [i copiii, ca s\ câ[tige un ban pentru a-[i cump\ra
mâncare. Lucrurile fiind grele pentru to]i, fire[te erau [i pentru Patriciu de
care am pomenit [i care a fost nevoit s \ renun]e [i el la slujitorii lui. "Cu ce
s\ m\ hranesc eu, copiii [i slujitorii mei?" se gândea el, pentru c \ avea
mul]i.
Astfel, `mpreun\ cu ceilal]i slujitori ai s\i, a dat drumul [i tân\rului
Vasile. Acesta, chiar din prima zi, [i-a vândut haina `ntr-o cârcium\ [i [i-a
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mâncat banii. {i `n pu]in\ vreme [i-a vândut [i a cheltuit tot ce avea. ~n cele
din urma a ajuns s\ cer[easc\, umblând de colo pân\ colo [i jelindu-se. A[a
de grozav a suferit de frig, c\ mai s\-i `nghe]e sângele. {i chinurile i se
`nr\ut\]eau din zi `n zi. Acum `ns\, nu mai zicea nimic, ci numai sl\vea pe
Dumnezeu, zicând: "Slav\ }ie, Doamne!"
Cine ar fi putut descrie chinurile sau iutimea foamei [i spaima cu
care rabda viteje[te mul]umind lui Dumnezeu? A r\bdat mult acest chin,
pân\ când, `ntr-o zi, a c\zut epuizat `ntr-o uli]\ a ora[ului. Z\cea suspinând,
tremurând, aproape mort de foame. Din pricina gerului teribil `i `nghe]aser \
picioarele de tot, `i c\zuser\ [i degetele, pentru c\ putreziser\ vinele [i
nervii. Iar el, minunatul copil, cu adev\rat `mp\rat, piatr\ necl\tit\, stea
luminoas\, pe toate le suferea f\r\ murmur, ca un alt Iov, f\r\ s\ cârteasc\
`mpotriva lui Dumnezeu. ~l chinuia foamea, `l sfâ[ia frigul, r \nile `i
`nghe]aser\, ca era gol [i produceau nesuferit\ durere. Cu un cuvânt, `l
cuprinseser\ toate chinurile. Iar el continua s\ sl\veasc\ pe iubitorul de
oameni Dumnezeu. Atunci, cu adev\rat, nu era cine s\-i ajute, pentru c\
to]i `[i jeleau lipsurile [i greut\]ile lor.
Dup\ un timp, s-a `ntâmplat s\ treac\ pe ulita un om credincios cu
numele Nichifor. L-a v\zut [i i s-a `ndurerat sufletul. ~ndat\ a poruncit
slujitorilor s\i s\-l ridice [i s\-l duc\ la casa sa. Acolo, cu mâinile sale i-a
preg\tit pat, l-a culcat, l-a `ngrijit cu toat\ inima [i i-a rânduit o slujnic\ s\-l
`ngrijeasc\, fiindc\ avea neaparata nevoie de ajutor, de vreme ce tot trupul
`i era ars de ger.
Au trecut astfel, stând dou\ s\pt\mâni la Nichifor [i a sosit ceasul ca
Vasile s\ c\l\toreasca spre Domnul [i Dumnezeul s\u. Era `ntr-o sâmb\t\
pe la orele 9 diminea]a. Cum se afla `ntins pe pat, ca de obicei, Vasile a
`nceput a [opti:
"Bine, bine... Au venit cei frumo[i... Domnul v-a trimis... Bine a]i
venit!... A[tepta]i pu]in [i mergem...
- Hai degrab ca te cheama Domnul! - i-a zis cineva nev\zut.
- Va rog, bunilor prieteni ai lui Dumnezeu..., [opti iar\[i Vasile, ave]i
pu]in\ r\bdare... Un om mi-a imprumutat zece bani... {i trebuie s\-i dau
`napoi... s\ nu g\seasc\ pricin\ st\pânul din v\zduh, ca s\ m\ duc\ `n adânc
[i s\-mi pierd sufletul...
Atunci `ngerii s-au oprit, pentru c\ Domnul le poruncise s\-i ia
sufletul cu oarecare bucurie [i mângâiere. ~ndat\ credinciosul Nichifor a
chemat un slujitor c\ruia i-a dat banii, poruncindu-i s\-i duc\ celui ai c\ruia
erau. ~n clipa aceea Vasile a ridicat mâinile, sl\vind pe Dumnezeu, Care
este iubitor de oameni [i [i-a dat sufletul `n mâinile `ngerilor.
Vede]i, fiilor, a `ncheiat Cuviosul Nifon, cum voia lui Dumnezeu
iconomise[te lucrurile pentru folosul nostru? Cerceteaz \ Preabunul r\zboiul
l\untric al fiec\ruia [i-i r\spl\te[te pe m\sur\. Pentru c\, adeseori se
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`ntâmpl\ ca pe dinafar\ omul s\ se arate p\c\tos, dar `n\untrul s\u poate se
osânde[te pe sine fa]\ de al]ii cu bun\voin]\ [i smerenie. Adic\, mul]i
`n\untrul lor fac ceea ce este pl\cut lui Dumnezeu, de[i pe dinafar\ se arat\
p\c\to[i. Iar Dumnezeu, care vede cele ascunse, la sfâr[it nu -i las\ s\ piar\.
Iar dac\ unii, pe din\untru fiind plini de ur\ [i r\utate, lucreaz\ la vedere
binele, nu le folose[te deloc. Pentru c\ prin ei se z\d\rnice[te lucrarea lui
Dumnezeu.
Acel tân\r, Vasile, face parte din prima categorie. Fiin]a lui era
luminata de o lumin\ l\untric\; comp\timea pe to]i pe care `i vedea ca
sufer\. Acesta era harul lui tainic, chiar dac\ la vedere avea unele p\cate.
De aceea Dumnezeu, la sfâr[it nu l-a l\sat s\ piar\, ci l-a mântuit `n felul `n
care a]i auzit.
DREAPTA JUDECAT| A LUI DUMNEZEU
Atunci fra]ii au zis c\tre Cuviosul:
- ~n]elepte [i pline de `nv\]\tur\ au fost aceste cuvinte. Ne-am
convins de ceea ce zice Domnul: dac\ r\mâne]i `ntru Mine, [i Eu voi
r\mâne `ntru voi. De aceea, fiindc\ [i sfin]ia voastr\ sunte]i cu totul "`n
Hristos", ave]i `n sine [i Duhul Lui. De aceea v\ rug\m, l\muri]i-ne `nc\ o
nedumerire: cum se `ntâmpl\ c\ `ntr-o corabie s\ `ntre oameni de diferite
locuri [i din pricina unei furtuni s\ se `nece to]i? Au fost oare predestina]i
to]i s\ aiba acest sfâr[it amar?
- Grea este `ntrebarea voastra, a r\spuns Cuviosul. Numai Dumnezeu
[tie. Dar, cu ajutorul Lui, am s\ v\ spun ceva `n leg\tur\ cu aceasta.
"Mai demult tr\ia un corabier cu numele Teognost, care avea multe
corabii mari cu destui marinari. C\l\torea, f\cea comert, transporta oameni
[i f\cea tot ce cade `n treaba unui marinar. F\cea `ns\ [i multe nelegiuiri,
care nu pl\ceau lui Dumnezeu. Punea ap\ `n vin, fura unele m\rfuri [i
altele. Dac\ vreodat\ se `ntâmpla s\ aiba vreun c\l\tor bogat, marinarii nu
ezita s\-i ia banii [i s\-l arunce `n mare; cu alte cuvinte, erau cu totul
nemilostivi. Numai unul dintre to]i, `ndat \ ce f\cea r\ul, se c\ia pentru un
moment de neru[inata nelegiuire. Dar, st\pânit de nenorocita obi[nuin]\,
când tovar\[ii s\i `mp\r]eau câ[tigul murdar, `[i lua [i el por]ia sa.
Preabunul, Dumnezeu, Care doreste mântuirea noastr\, a tuturor, o
a[tepta [i pe a lor. Dar vicleanul diavol, nu se mul]umea de r\ul pe care
aceia `l f\ceau, ci `i impingea la [i mai mari r\ut\]i.
Când `ns\ Domnul a v\zut c\ nu se mai l\sa de rele, ci tot mai mult
fac r\u gr\m\dindu-[i foc pe capetele lor, a hot\rât ca s\-i piard\ degrab\;
[i, aceasta tot din iubirea de oameni, pentru ca s\ nu-[i `ngreuneze osânda,
tr\ind pe p\mânt [i nelegiuind. {i asculta]i ce s-a `ntâmplat:
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~ntr-o zi s-au oprit `n portul Seridos. Au vândut marfa din corabie [i
s-au `nbarcat cu mult câ[tig s\ plece spre locul lor. Ajungând, au tras
corabia la uscat ca s-o repare, cum fac de obicei cor\bierii. Dup\ ce au
terminat, s-au sf\tuit `ntre ei s\ mearg\ la Constantinopol. Unul din ei, `ns \
i-a rugat, spunând c\ nu poate s\ mearg\ cu ei de data aceasta, deoarece `i
n\scuse femeia de trei luni un fiu [i n-ar fi voit s\ plece `nainte de a-l
boteza. {i, fiindc\ tovar\[ii lui `l sileau, el a pl\tit un alt marinar ca s\
mearg\ `n locul lui. Cel care r\masese acasa era acela despre care v-am
spus c\, singurul dintre to]i, când f\cea o nelegiuire f\cea `n adâncul inimii
lui pu]in\ poc\in]a.
Deci, dup\ ce ceilal]i au plutit `n larg, deodat \ s-a pornit ca din senin
o furtun\ teribil\. Sp\imânta]i, [i-au continuat totu[i c\l\toria cu mult\
aten]ie, dar `n toiul zgomotului [i a furtunii, ca [i l ovit\ de un toiag
nemilos, corabia s-a sf\râmat `n ]\nd\ri. to]i s-au scufundat `n mare [i s-au
`necat. Lucru [i mai `nfrico[at este faptul, c\ [i cel care r\masese acasa
s\-[i boteze copilul, a c\zut mort `n aceea[i clipa când tovar\[ii s\i se
`necau. Iar marinarul angajat, ce minune, s-a ag\]at de o scândura [i a
sc\pat. A sosit pân\ aici [i a povestit totul cu de-am\nuntul.
Ce s\ zici de toate acestea? Cum au pierit to]i deodat\? Este evident
c\ au fost pedepsi]i de Dumnezeu pentru p\catele lor. A[a cum, to]i
`mpreun\ f\cuser\ r\ul, a[a `mpreun\ suferiser\ teribilul `nec. Cât despre
cel ce murise acasa, este drept c\ f\cuse, chiar [i trecator, pu]in\ poc\in]a.
De aceea [i-a dat sufletul pe uscat, acas\. Dreapta judecat\ a lui Dumnezeu
nu l-a l\sat s\ se `nece cu tovar\[ii s\i, ci i-a dat un sfâr[it mai bun. Pe când
pe cor\bierul angajat, Dumnezeu, care [tia c\ nu are nici o leg\tur\ cu
f\c\torii de rele, l-a salvat cu scândura.
De aceea, fiilor, s\ fugim de p\catul cel prea r\u, care a n\scut [i
na[te durerea [i `ntreg noianul nenorocirilor neamului omenesc.
RUG|CIUNE CU C|LDUR|
Dup\ toate acestea a mers la chilia sa. V\zându-l l\crimând, l-am
`ntrebat pricina, iar el mi-a zis:
"Am v\zut, fiule, când m-am `ntors de la biseric\, un om b\tând f\r\
mil\ animalul sau a[a de tare, ca bietul animal mugea tare `naintea omului
[i m-am `ntristat amarnic. Dac\ [i animalele noastre, fie ele [i cai, ne
osândesc, ce vom face noi p\c\to[ii `n ziua judec\]ii, când vom da seam\
de toate faptele noastre? Vom auzi atunci: Nu ai miluit, nu vei fi miluit! A
intrat apoi `n chilia sa, s-a `ntors spre r\s\rit, [i-a ridicat mâinile [i s-a
rugat:
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"St\pâne Doamne, iart\-mi p\catele [i m\ `nvrednice[te [i pe mine
iubirii Tale de oameni, ca s\ m\ p\zesc curat de toat\ `ntin\ciunea
trupeasc\ [i sufleteasc\ `n toate zilele vie]ii mele. Doamne, Iisuse
Hristoase, judec\ pe cei ce m\ judec\ [i `mblânze[te pe cei ce m\
r\zboiesc. Apuc\ arma cu pav\za [i stai `n ajutorul meu; scoate sabia [i
`nvârte-o `naintea celor ce m\ mânesc, zicând de-a pururi sufletului meu:
nu te teme, mântuirea ta sunt Eu, F\c\torul [i Ziditorul t\u! S\ se ru[ineze
[i s\ se `nfrunte to]i cei ce caut\ s\ m\ `nghit\ pe mine, f\ptura Ta. Da,
Doamne, Iisuse Hristoase, spune aceste cuvinte robului T\u ca s\ se bucure
sufletul meu.
Odinioar\, slujitorul T\u Moise Te-a rugat s\ `nceteze dreapta Ta
amenin]are, gata s\ se reverse peste fiii lui Israil. ~nsu]i Tu, Doamne, [i
acum, auzi-m\ pe mine p\c\tosul cu necurmata Ta `ndelung\ r\bdare.
Harul T\u, Preamilostive, s\ m\ lumineze! Pacea Ta, mult `ndurate, s\ m\
`nfieze `n dar. ~n]elepciunea Ta, ~ntreit Sfinte, s\ se reverse din gura mea;
[tiin]a Ta, Nemuritorule, s\ nimiceasc\ cugetele mele cele rele. Duhul T\u
cel bun s\ m\ pov\]uiasc\ la p\mântul drept\]ii! Mângâitorul, Duhul T\u
s\ r\mân\ cu noi, care Te iubim, iubitorule de oameni. Pacea lui Dumnezeu
Tat\l, `n]elepciunea Fiului [i harul Sfântului Duh s \ se s\l\[luiasc\ `ntru
mine. Da, Preaputernice Doamne al puterilor cere[ti, prive[te spre mine
s\rmanul! C\ci numai de la Tine am primit pân\ acum toate darurile [i nu
prin ostenelile mele..."
~nainte de a-[i termina rug\ciunea [i, pe când zicea cu lacrimi aceste
din urm\ cuvinte, a venit diavolul s\-l loveasc\. Dar, n-a izbutit, deoarece
marea putere a lui Dumnezeu `nt\rea pe Cuviosul. Cr\pând de ciuda,
vicleanul a strigat:
"O, `mpietritule cu inima, care cu viclenele tale vr\ji `mi z\d\rnice[ti
toate me[te[ugurile mele! Ce s\-]i fac ]ie, care `n tot ceasul mereu, m\ birui
cu ajutorul puterilor cere[ti? O, cum `mi nimice[ti puterile mele! Vai [i
iar\[i vai! Acela pe care l-am avut rob, mi l-a pus acum Nazarineanul
st\pân peste capul meu..."
Apoi satana s-a f\cut nev\zut, iar Nifon [i-a urmat mai cu c\ldur\
rug\ciunea sa:
"Doamne Dumnezeul meu, Tu, Care ai umplut v\zduhul cu aer [i-l
luminezi cu razele soarelui, umple [i inima mea de dulcea]a Ta.
Dumnezeule cel Mare [i `nfrico[at, `naintea puterii C\ruia se cutremur\
toate, pe Care `l slavesc serafimii cei cu câte [ase aripi [i heruvimii cei cu
ochi mul]i, auzi-m\ pe mine p\c\tosul [i nimicul, [i-mi lumineaz\ sufletul
[i trupul. S\ se umple inima, mintea [i toate sim]urile mele de lumina cea
cereasc\. Arat\-m\ Doamne, vas curat, vrednic de s\l\[luirea Sfântului
Duh. D\ruie[te-mi cura]ia Ta, pacea Ta [i `n]elepciunea [i blânde]ea Ta,
sfin]enia [i lini[tea Ta, Duhul T\u cel bun s\ m\ lumineze, ca un
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Dumnezeu bun ce e[ti [i arat\-m\ mai pesus de necuratele patimi. Nu voi
`nceta, Doamne, s\ rog cu c\ldur\ p\rinteasca Ta dragoste [i milostivire.
Tu ai f\cut sfintele [i cere[tile o[tiri, Heruvimii [i Serafimii, Tronurile [i
Domniile, ~ncep\toriile [i Scaunele, St\pâniile [i Puterile, pe Mihail [i
Gavriil, pe Rafail [i Uriil [i pe to]i preacura]ii `ngeri, pe care singur Tu `i
st\pâne[ti. Iart\-m\ pe mine, care, mult mânii marea [i necuprinsa mul]ime
a milostivirii Tale. Eu sunt putoarea p\catului, s\la[ul patimilor, urâciunea
care urâ]e[te `ntreaga omenire.
Mântuie[te-m\ St\pâne, de gheen\ [i de foc, mântuie[te-m\ de
scrâ[nirea din]ilor, izb\ve[te-m\ de tartarul cel `nghe]at, pentru c\ a Ta este
mila, sfinte f\r\ de moarte, P\rinte mai presus de ceruri. {i precum ai
primit darurile lui Abel [i jertfa lui Avraam, prime[te [i rug\ciunea mea, pe
care o strig cu glas de laud\ `n ceasul acesta. Ajut\-m\ pe mine c\zutul `n
stricata mea via]a. Prime[te-mi aceast\ rug\ciune la `n]eleg\torul T\u
jerfelnic, `n Ierusalimul cel de sus. Pomene[te-m\, Doamne, totdeauna
`mpreun\ cu sfintele [i cere[tile Tale puteri, cele preafrumoase [i smerite,
de care a[a de mult se bucur\ sufletul meu..."
Atunci a str\fulgerat `n jurul lui o lumin\ din cer [i a sim]it o
negr\it\ mireasm\. {i i s-a ar\tat Domnul Iisus Hristos, Care i-a zis cu
adânca iubire:
"Bucura-te, Nifone! S\ se bucure duhul T\u [i s\ salte inima ta [i s\
se veseleasc\ sim]urile tale, c\ci Eu te voi mântui. Bucur\-te dar! Am
poruncit sfin]ilor `ngeri s\ te pomeneasc\ totdeauna, la toate jertfele pe care
le aduc f\r\ `ncetare Tat\lui Meu. A[a cum [i tu pomene[ti `n rug\ciunile
tale pe rând, toate cere[tile puteri, a[a [i fiecare din ele pomene[te numele
T\u [i se roag\ Tat\lui Meu Care se vesele[te de `ngereasca lor mireasm\,
ca s\ te izb\ve[ti de me[te[ugirile diavolului. S\-mi fii recunosc\tor, deci
c\ ]i-am dat acest dar! Bucur\-te!"
Zicând aceste cuvinte, Domnul S-a `n\l]at cu slav\ la ceruri. Iar
dreptul, sim]ind o negr\it\ bucurie, a r\mas uitându-se spre `n\l]ime [i
[optind o profund\ rug\ciune de pream\rire:
MAREA SLAVOSLOVIE
"Sfânt, Sfânt, Sfânt Domnul Iisus Hristos, Fiul Tat\lui, Mielul lui
Dumnezeu Care ridica p\catul lumii.
Binecuvântat e[ti, Cel preasl\vit [i prea`n\l]at `ntru to]i vecii,
dumnezeiasca str\lucire [i pecete a lui Dumnezeu, Tat\l. Unul e[ti Tat\l,
Cel f\r\ de `nceput [i Fiul Care S-a n\scut mai `nainte de veci negr\it din
Tine, Cel ce se `mbrac\ cu lumina ca [i cu o hain\, prea vesel\ frumuse]e.
Slav\ }ie, Dumnezeule, Cel mare [i `nfrico[at, pe Care Te cinste[te toat\
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f\ptura, de care tremur\ toate, de care se bucura toate! Tu e[ti iubirea cea
ve[nic\ a Tat\lui, vl\starul cel plin de sev\ purt\toare a tot binele. Tu, cu
un semn mi[ti z\voarele p\mântului; Tu vesele[ti fe]ele `ngerilor, cu mil \
dragostei Tale. Tu e[ti odihna Duhului, Tu e[ti ochiul uria[ neadormit,
Dumnezeul meu [i Om, Unul, dar [i `ndoit: `nfrico[at Fiu, frumuse]ea
frumuse]ilor, Sfântul sfin]ilor, nem\rginit [i negr\it. Slav\ }ie!...
Tu st\pâne[ti de la r\s\rit pân\ la apus [i peste toate cele ce se afl\
pe p\mânt [i `n cer; Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt, Dumnezeu Care sus]ii toat\
f\ptura v\zut\ [i nev\zut\, Care conduci [i chivernise[ti, Care hr\ne[ti [i
ad\pi toat\ nenum\rata f\ptur\ cu atotputernicia Ta.
Deschide-voi gura mea [i-}i voi, vorbi, Dumnezeule `n]elepte [i
ve[nice, nef\cut, negr\it, neajuns, nepip\it\ minte, cuvânt, pace, dulcea]\
mireasm\, har, m\rg\ritar, stea, r\s\rit, str\lucire, temelie, ne`n]eles,
lumin\, adâncul adâncurilor, bogat care s\race[ti, putere, t\rie, st\pânire,
ne`nceput, d\t\tor de via]a, artist, creator neobosit, care rânduie[ti [i strici,
care `n]elepte[ti [i faci nebuni, atot]iitor, st\pânitor [i Mire.
Bucura-Te, Tu, Care mi-ai d\ruit cer [i p\mânt nou! Cum s\ Te
numesc? F\c\tor [i creator al veacurilor? Cum s\ Te chem? Nem\surat\
dragoste a Tat\lui? Cum s\-]i zic }ie, Celui ce ]ii `n palma Ta s\raca mea
pulbere? Sfinte, ~ntreit Sfinte, Te sl\vesc!... Amin!"
Dup\ aceast\ slavoslovie [i lauda, inima Cuviosului s -a veselit [i s-a
`ndulcit, cum nu se poate spune. {i, mai ales, fiindc \ a auzit de la Domnul
ca a poruncit arhanghelilor s\-l pomeneasc\ `n jerfa lor cea f\r\ de sânge [i
cereasc\. De aceasta, mai ales, se bucura Cuviosul, s\rb\torea [i se suia
din slav\ `n slav\.
CONVORBIREA CU UN ~NGER
Odat\, am vizitat cinstita biseric\ a celui dintre sfin]i P\rintelui
nostru Nicolae, care se afl\ lâng\ palatul Aftonia. Când am ajuns, Cuviosul
a `nceput a se ruga Domnului, l\udându-L [i bucurându-se de tainice
vederi.
Dup\ ce s-a rugat `ndeajuns, l-am auzit vorbind cu cineva. M-am
mirat, fiindc\ [tiam c\ nu mai intrase nimeni `n biseric\.
Voiam s\ aflu cu cine vorbea, dar nu l-am `ntrebat, deoarece, `ntre
timp, a venit preotul [i `ncepuse Sfânta Liturghie. ~n timp ce to]i cei
prezen]i cântau, Cuviosul `[i pironise privirea spre Sfânta Mas \ [i a[a se
bucura, `ncât fa]a i se f\cuse ca trandafirul.
Dup\ ce `ncepuse slujba, Cuviosul [i-a ridicat mâinile [i a `nceput a
se ruga cu mult\ c\ldur\ [i putere. Apoi a fost cuprins de o dumnezeiasc\
r\pire, `ncât dorea s\ zboare lâng\ Sfintele Taine. Dar, pentru a nu smin]i
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pe cineva [i din respect pentru sfânta slujb\, [i-a st\pânit pornirea inimii [i
a r\mas nemi[cat la locul s\u, sl\vind pe Dumnezeu.
Dup\ sfâr[itul slujbei, pe drum, l-am rugat s\-mi spun\ cu cine
vorbea `n biseric\. Iar el, ca un p\rinte iubitor, n-a ascuns nimic de fiul s\u.
De aceea, fra]ilor [i p\rin]ilor mei duhovnice[ti, voi povesti tot ceea ce
mi-a spus el, spre slava lui Dumnezeu.
Acela cu care vorbea Cuviosul `n biseric\ era `ngerul care p\zea
Sfântul jertfelnic. {i, iat\ ce i-a spus Cuviosului:
- De mult doream s\ te v\d pe cuvio[ia ta [i m\ rugam lui Dumnezeu
s\ vii o dat\ aici s\ te rogi [i, cu acest prilej s\ te cunosc [i m\ bucur cu
pl\cere de rug\ciunea ta.
- Dar, preasfinte, a zis cu mirare Nifon, de unde m\ [tii [i cum de ai
atâta dorire ca s\ vezi un b\trân putred de p\cate?
- De aceia te doream, a r\spuns `ngerul, ca s\-]i cunosc aceast\
smerenie. Pentru c\ despre aceasta am auzit chiar [i `n cer, c\ Domnul
nostru Iisus Hristos ]i-a dat acest dar.
- Dar cum ai auzit tu aceasta? Este cu pu]int\ s\ se vorbeasc\ `n cer
despre un lep\dat ca mine!
- ~]i spun numai adev\rul, iubite al lui Dumnezeu. Viclenie nu se afl\
`n gura mea. Precum vezi, slujesc acest jertfelnic. Când plec la altarul
ceresc ca s\ duc lui Dumnezeu rug\ciunile cre[tinilor, ajung la urechile
mele ceea ce `ngerii lui Dumnezeu spun despre tine: c\ Nifon este iubit de
cel Prea ~nalt pentru c\, cu adânca lui smerenie, face pulbere pe diavoli. Ca
pomene[te `n rug\ciunile sale pe fericitele Puteri [i, de aceea Domnul a
poruncit la to]i `ngerii [i arhanghelii s\-l pomeneasc\ ne`ntrerupt la jertfa
lor cea `n]eleg\toare. Acestea le-am auzit despre tine `n cer [i de aceea
aveam mare dorin]\ s\ te cunosc. Iat\ deci, ce am auzit despre tine de la
Domnul.
- A[adar, preastr\lucite astru, aceasta spui c\ le-ai auzit despre mine!
Poate c\ le-ai auzit despre un alt oarecare Nifon, deoarece despre mine
numai acest lucru este adev\rat: c\ nu am f\cut nici un bine!
Dup\ aceasta `ns\, `ngerul [i mai mult a fericit smerenia b\trânului [i
s-a f\cut nev\zut. Iar, Nifon, dup\ plecarea `ngerului vorbea `ntru sine: "Ia
aminte, smerite Nifone, or fi bune [i l\udabile ostenelile tale, dar te
asemeni cu o corabie plin\ de bun\t\]i care c\l\tore[te pe mare. Cine [tie
dac\ vei ajunge la liman s\ te `ntâlne[ti cu Hristos sau te vei primejdui [i -]i
vei pierde buna `nc\rc\tur\! [i atunci, o, ce nenorocire! Te asemeni [i cu un
ogor gata de seceri[, dar cine [tie dac\ vei ajunge la seceri[ sau dac\
p\s\rile cerului nu vor mânca spicele, iar paiele, le a[teapt \ focul. Acestea
le vorbea `n sine fericitul [i s-a a[ezat `n strana.
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ASCULTAND SFANTA LITURGHIE
Dar ce vedea când a `nceput Sfanta Liturghie?
"A v\zut coborându-se foc din cer, care a acoperit jertfelnicul [i pe
liturghisitor, f\r\ ca acela s\-[i dea seam\ de acestea. Apoi, când a `nceput
s\ cânte cântarea cea `ntreit\, au coborât patru `ngeri [i au cântat `mpreun\
cu el. La Apostol, s-a ar\tat preafericitul Pavel [i `ndruma pe citet. Iar la
Evanghelie, fiecare cuvânt ce iesea din gura preotului era ca o f lac\r\.
Apoi, a `nceput tainicul "Aliluia". Atunci glasurile tuturor se `mpleteau ca o
funie de foc care ajungea pân\ la cer.
Pu]in `nainte de Vohodul mare, când trebuia s\ ias\ preotul cu
Sfintele Daruri, vedea c\, odat\ se deschide cerul [i se revars\ o negr\it\
mireasm\. ~ngerii coborau cântând imne [i slavoslovii Mielului lui
Dumnezeu, Iisus Hristos, Fiul Tat\lui. Imediat s-a ar\tat un prunc preacurat
[i preadulce la vedere. L-au adus heruvimii pe palmele lor [i L-au a[ezat pe
Sfântul Disc, unde se aflau Sfintele Daruri. ~n jurul Lui s-au adunat
mul]ime de `ngeri `mbr\ca]i `n haine albe, care luminau cu frumuse]ea lor
str\lucitoare.
Preotul, când s-a apropiat s\ ia sfintele pentru a face Vohodul mare,
le-a ridicat [i le-a a[ezat pe capul s\u. ~nainte mergeau doi heruvimi [i doi
serafimi, urma]i de nenum\ra]i `ngeri, care cântau cu bucurie negr\it\
cântari de lauda. ~ndat\ ce preotul a pus Sfintele Daruri pe Sfânta Mas\,
`ngerii le-au acoperit cu aripile lor. Cei doi heruvimi st\teau de-a dreapta
iar cei doi serafimi de-a stânga.
Dup\ Crez, când a binecuvântat Sfintele [i a zis: Prefacându-le cu
Duhul T\u cel Sfânt, Cuviosul vedea un `nger c\ ia cutitul [i junghie
Pruncul. Sângele `l vars\ `n Sfantul Potir, iar Preacuratul Trup `l taia tainic
[i-l a[eaz\ pe Sfântul Disc. Apoi preotul a `n\l]at preacuratele Taine,
zicând: "Unul Sfânt, Unul Domn, Iisus Hristos, `ntru slava lui Dumnezeu
Tatal. Amin!"
~n acel moment, un cre[tin a `ntrebat pe sfânt:
- De ce zice Sfintele Sfin]ilor?
- Ni se adreseaz\ noua, fiule [i ne spune: "Cine este sfânt, s\ se
apropie!"
Atunci, acela care era ne`nv\]at, a `ntrebat iar:
- {i ce este sfin]enia, p\rinte?
- Uite, fiule, dac\ e[ti imoral s\ nu `ndr\zne[ti s\ te apropii de
aceasta Mare Taina. Dac\ batjocore[ti [i osânde[ti pe aproapele t\u s\ nu te
apropii de Trupul lui Hristos. Dac\ ai du[m\nie cu cineva, s\ nu te atingi,
ci, mai `ntâi cerceteaz\-te pe sine-]i cum e[ti [i apoi apropie-te. Dac\ e[ti
virtuos, mergi; dac\ nu e[ti, stai departe!
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Aceasta le-a zis `n]eleptul c\tre cel ne`nv\]at [i apoi a t\cut, pentru c\
deja preotul zisese: "Apropia]i-v\!"
Acum Nifon observa fe]ele celor ce se `mp\rt\[eau. Ale unora se
`nnegreau [i se f\ceau ca ale arapilor; ale altora, `ns\, str\luceau ca soarele
de `ndat\ ce primeau Sfântul Trup [i Sânge al Domnului nostru Iisus
Hristos. V\zând aceasta deosebire, a suspinat [i a dat din cap.
~ngerii urm\reau `n chip nev\zut. Când cineva credincios se apropia,
`i puneau cunun\ pe cap. Când `ns\, venea vreun p\c\tos, se `ntorceau de la
el. Astfel, se `mp\rt\[ea cu nevrednicie [i pleca cu totul `nnegrit.
Dup\ ce s-au `mp\rt\[it to]i, s-a f\cut sfâr[itul `n prezen]a sfin]ilor
`ngeri [i s-a terminat Sfânta Liturghie, atunci, din nou, Dumnezeiescul
Prunc era `ntreg pe palmele Heruvimilor, care L-au ridicat la cer, a[a cum `l
coborâser\, cântând cântari [i laude.
Aceste preaminunate lucruri, fra]ilor, le-a v\zut Cuviosul `n biseric\
[i mi le-a povestit pe drum, pân\ am ajuns la casa noastr\.
Multe taine i-a descoperit Domnul. Dac\ le scria pe toate, cum zice
[i Sfânta Evanghelie, mi se pare ca nici `n toat\ lumea nu ar `nc\pea c\r]ile
scrise. Amin. Numai pu]ine voi aduce aminte, pentru slava lui Dumnezeu.
ORA{ {I PUSTIE
De multe ori, Cuviosul pleca singur din ora[ [i mergea `n p \r]ile
dinspre nord. St\tea acolo `ntr-o des\vâr[ita t\cere, vorbind cu Dumnezeu.
Totdeauna iubea singur\tatea [i uneori `mi zicea, zâmbind:
- Mari bucurii duhovnice[ti ascunde lini[tea, fiule, [i noi o l \s\m [i
locuim `n gura diavolului, pierzând atâtea minun \]ii pentru pl\cerea vie]ii
prezente.
- P\rinte, am `ntrebat eu, sfin]ia ta, care str\luce[ti cu harul lui
Dumnezeu `n acest ora[, ce ai p\gubit din aceasta?
- Numai Dumnezeu [tie, fiule, ca atâta m-a ispitit satana `ncât, ca s\
zic a[a, ca om p\tima[ ce sunt, mult S-a ostenit Domnul meu, Iisus Hristos,
ca s\ dezlipeasca gândurile viclene din mintea mea. Uneori, cu `ns \[i gura
Sa m\ sfatuia [i m\ `nv\]a pe mine smeritul. Altadat\, a trimis pe Duhul
S\u `n chip de porumbel alb, Care a stat pe um\rul meu, [optindu-mi la
ureche taine dumnezeie[ti. {i cu toate acestea, vicleana obi[nuin] \ m\
tragea la p\cat. Adeseori, venea fericitul Pavel [i m\ sfatuia s\ m\ feresc de
patimile murdare. Astfel, cu mult\ sil\ m-au scos din gura balaurului. Am
f\cut atâtea fapte rele, fiule, c\ numai Dumnezeu, singurul Atotputernic, a
putut s\ m\ izb\veasc\ de ele. Eram `nc\ tân\r [i robit de patimi.
~ntr-o zi, pe când m\ aflam `ntr-o biseric\ a Maicii Domnului, am
fost cuprins deodat\ de spaim\ [i fric\ [i am auzit un glas care `mi zicea:
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"Nifone, pân\ când? Ajunge, multe rele ai f\cut!" Era a[a de puternic
glasul, c\ tremura stran\ de unde eram [i, m-a `nfrico[at.
Deci, fiule, dac\ Dumnezeu a spus despre mine c\ sunt p\c\tos, eu
ce s\ mai spun? {i chiar de mi-ar fi dat atâta putere `ncât s\ creez un alt cer
[i p\mânt - ceea ce nu este cazul - [i s\-mi zic\: "Iat\ lucrul lui Nifon!",
eu, socotind nelegiuirile mele, nu voi `nceta a crede c \ acestea m-au f\cut
un diavol viclean.
Cum, deci, `mi spui c\ tr\ind `n ora[ nu m-am p\gubit? Dac\ ai [ti
faptele mele cele rele, n-ai mai sta o clipa lâng\ mine. ~nchipuie[te-]i c\,
odat\ am c\zut `ntr-un p\cat mare [i `nsu[i Domnul a venit s\ m\ alunge
din biseric\, amenin]ându-m\ c\ nu m\ voi mântui cu cele ce fac. Atunci,
eu am c\zut la Preacuratele Sale picioare [i, s\rutându-Le, am zis cu glas
`ndurerat:
- Doamne, nici la nem\rginita Ta milostivire nu voi g\si mântuire?
Iar El, biruit de nem\surata Lui iubire de oameni, m-a ridicat [i mi-a zis cu
mil\:
- Da, vei g\si mântuire la milostivirea Mea, `ns\, ori de câte ori
cazi, `ntoarce-te la Mine [i zi cu smerenie: "Am p\catuit!" [i Eu, te voi
vindeca de patimi [i-]i voi sta `n ajutor. A[a mi-a gr\it Cel nem\rginit `n
mil\ [i negr\it `n milostivire [i S-a f\cut nev\zut.
Aceste cuvinte ale Cuviosului au f\cut ca [i inima mea s\ se
smereasc\. M\ gândeam la ele [i ziceam: "Vai de mine, tic\losul! Dac\ un
lumin\tor a[a de mare are o atât de smerit\ p\rere de sine, cum m\ aflu eu,
care nici urm\ de virtute nu am?
Acest obicei de a se socoti nimic `naintea lui Dumnezeu, `l avea
totdeauna sfântul. Umblând prin locuri singuratice, se oc \ra pe sine:
"Tic\losule, nu-]i ajunge c\ `n ora[ `ntinezi pe oameni cu faptele tale rele,
ai venit [i aici `n câmp, s\ umpli locul cu putoare [i s\ usuce iarba de
p\catele tale?
Atunci, se cobora cu mintea sa `n iad [i se lega pe sine `mpreun \ cu
satana, acolo jos, zicând: "A[a-]i trebuie, `ntinatule, te-am legat jos
`mpreun\ cu dracii, pentru ca s\ `n]elegi c\ ai f\cut lucruri mai rele decât
ei!" [i curgeau lacrimi din ochii lui, pentru c\ se temea s\ nu fie ve[nic `n
iad.
Altadat\, pe când se g\sea iar\[i afar\ din ora[, [i-a ridicat mâinile s\
se roage. Deodat\ se deschid cerurile [i vede pe Domnul, [ezând pe scaunul
slavei `nconjurat de Apostoli [i de mul]ime de `ngeri. A r \mas uimit
v\zându-i. Ar fi zburat ca o pas\re, dac\ ar fi putut, arzând de dorul de a fi
lâng\ ei. Dar [i aceia `l priveau cu bucurie, zicând `ntre ei:
Iat\, iubitul nostru prieten Nifon, cu ce bucurie [i dragoste ne
prive[te! Este drept ca [i noi s\-l pomenim `n sfintele noastre slujbe! A[a
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vorbeau preacura]ii `ngeri. Iar el, cople[it de dulcea] \, când [i-a revenit `n
fire, era plin de fericire [i `mpletea laude [i cântari `n cinstea lor.
"O, cât de mult iubesc sfin]ii `ngeri neamul cre[tinesc! Ne ajut \ la tot
lucrul bun. Cum dar, s\ nu ne bucur\m de ei [i s\ nu-i dorim necontenit?
Ei, care sunt pietre de mult pret, m\rg\ritare str\lucitoare, frumuse]e mai
presus de ceruri, flori neve[tejite. Necontenit mijlocesc pentru noi [i
`nduplec\ pe Iubitorul de oameni s\ ne scape [i s\ ne izb\veasc\ de focul
cel ve[nicie. Zi [i noapte stau lâng\ noi. Când mânc\m, ne `nt\resc [i ne
ap\r\; când dormim, ne acoper\ cu aripile lor; când lucr\m sau umbl\m pe
mare [i c\l\torim, se afla ve[nicie lâng\ noi, ocrotitori [i ajut\tori `n
toate!...
NECAZURILE {I BUCURIILE DRACILOR
~n Constantinopol se afl\ o biseric\ pe care a zidit-o Nifon. Este
f\cut\ cu mult gust [i podoab\, vrednic\ de Preasfânta N\sc\toare de
Dumnezeu. Minunata ei `nf\]i[are se datore[te [i materialelor alese din care
este f\cut\.
~ntr-o diminea]a, pe când Cuviosul cânta Utrenia `mpreun \ cu
poporul, vede cu ochii sufletului, trecând pe drumul de lâng \ biseric\, pe
mai marele demonilor, cu chip am\rât [i `nconjurat de doisprezece diavoli.
Auzind slavoslovia poporului, acele `nfrico[ \toare f\pturi s-au
tulburat [i s-au aprins de invidie. Apoi, mergând s\ ispiteasc\ pe Cuviosul,
au `nceput a plânge c\tre mai marele lor:
- Vezi, cum este sl\vit Nazarineanul de c\tre robii Sai? {i, pe cei ce
mai `nainte `i aveam `nchinatori de idoli [i ne cântau troparele noastre,
acum i-a r\pit. Unde este oare faimoasa noastr\ putere? Vai, cât de jalnic
am fost biruiti! To]i ne stau `mpotriv\, to]i ne batjocoresc! Puterea noastr\
s-a zdrobit [i `mp\r\]ia tat\lui nostru s-a nimicit. Cât\ vreme satana era
liber [i `mpreun\ cu noi `n lupte, aveam [i noi `ndr\zneal\ [i curaj [i
speriam oamenii. Dar de când Iudeul l-a legat `n iad [i-l calc\ ca pe
struguri, s-a sl\b\nogit neamul nostru [i `mp\r\]ia noastr\ s-a nimicit. Ba,
ce este [i mai r\u, este c\ se apropie sfâr[itul lumii [i, ce va fi cu noi
tic\lo[ii?
Acestea erau necazurile demonilor. Iar mai marele `ntuneca]ilor le -a
r\spuns:
-V-a]i indispus auzind c\ este sl\vit R\stignitul `n casa Mariei?
Aceasta este o ran\ mic\. Alteori ne-a lovit mai r\u. Dar de ce v\ nec\ji]i?
De multe ori ace[tia, care acum laud\ pe Nazarineanul, ne cinstesc [i pe
noi. {i, dac\ lucrul acesta nu se vede prea limpede, a[tepta]i [i v\ voi ar\ta
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cum ne slujesc ei cu devotament, pentru ca s\ vi se bucure inima [i s\
râde]i.
I-a luat [i i-a dus `ntr-o alt\ parte a ora[ului. Cum au ajuns, au
`nceput s\ fac\ galagie [i s\ semene vrajba. Un diavol a aruncat `n urechea
[efului lor un gând urât [i acela `ndat\ a `nceput a gr\i cuvinte murdare [i a
juca, iar tovar\[ii lui r\spundeau jucând [i lovindu -[i cu zgomot picioarele.
Acest lucru `l voiau [i diavolii, care au `nceput s \ d\n]uiasc\ `mpreun\ cu
acei nenoroci]i.
- Vede]i, ce v-am spus? zice triumf\tor mai-marele demonilor. Exist\
[i oameni care ne cinstesc pe noi. S\ ne bucur\m acum când suntem sl\vi]i!
Ajungând `ndat\ `n pia]\, au `ntâlnit un om care cânta din scripc\,
`nso]it de o mul]ime de oameni care `l ascultau cu bucurie. F ericitul Nifon
`ns\, a v\zut c\ to]i ace[tia erau lega]i strâns cu mâinile la spate de un
diavol, care `i tr\gea `n urma cânt\re]ului. Diavolii de mai `nainte, cum au
v\zut pe unul de ai lor târând atâta popor, s-au bucurat cu veninoas\
bucurie [i au `nceput [i ei s\ tulbure [i s\ ajute pe oameni; pe unii dându-i
s\ joace, pe al]ii s\ cânte, zicând cuvinte murdare.
~n acest timp, un om bogat care privea la fereastra casei, ascultând
`ndemnul unui diavol, a strigat la cântaret, chemându -l s\-i cânte `n fa]a
casei lui. Ceilal]i au aplaudat, b\tând din palme, iar necura]ii s-au bucurat
din inima.
~n sfâr[it, bogatul a dat cânteretului o moneda de argint, pe care el a
luat-o [i apus-o `n buzunar. Dar diavolii i-au luat moneda [i au trimis-o la
tartorul lor din iad, zicându-i:
"Ia-o, [i s\ zici tat\lui nostru cel mare, pe care l-a legat
Nazarineanul: ]i-o trimite boierul Lazios prin Iptistu cântare]ul [i slujitorul
t\u, care ]i se `nchin\ st\pânirii tale. Noi, fiii t\i, lupt\m `mpotriva
cre[tinilor, du[manii no[tri. ~mpreun\ cu moneda i-au dat [i mul]i al]i bani,
pe care Iptistu `i adunase de la lume. Pe ace[ti bani `i primeau viclenii
diavoli ca jertfe idole[ti, de aceea erau foarte mândri. Deci, s-a coborât
trimisul diavolilor la balaurul din inima iadului [i i-au adus necuratele
daruri pe care acela le-a luat, zicând foarte mul]umit:
"Primesc jertfele de la idolatri, dar mai mult m\ bucur de cele de la
cre[tini.
Zicând acestea scârbosul, dup\ ce a notat `n catastif banii jertfi]i
pentru ei, i-au trimis `napoi la cânt\re].
- ~nt\ri]i cu mai mult\ vitejie lupta, a poruncit tartorul, ca s\ biruim
pe to]i strica]ii nazarineni! (nu `ndrazneau vr \jma[ii s\ numeasc\ cu alt
nume pe Domnul nostru Iisus Hristos decât numai Nazarineanul Iisus).
Diavolul a plecat repede s\ duc\ porunca balaurului. Totodat\ a pus
banul `n buzunarul cânt\re]ului f\r\ ca el s\-[i dea seam\ de aceasta, apoi
`mpreun\ cu ceilal]i diavoli s-au `mpr\[tiat ca s\ ispiteasc\ pe al]ii.
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V\zând acest lucru, Sfântul Nifon s-a `ntristat mult [i a l\crimat
pentru `n[elarea [i pieirea cre[tinilor. Pentru c \ Dumnezeu `i d\ruise darul
ca s\ vad\ cu ochii cei duhovnice[ti cele nev\zute, ca v\zute. Apoi a zis
despre cei ce cânta cântece murdare c\, a[a cum trâmbi]a adun\ pe osta[i [i,
precum rug\ciunea curat\ adun\ pe `ngerii lui Dumnezeu, a[a [i muzicantul
adun\ `n jurul lui pe necura]ii diavoli. {i, cel ce se vesele[te cu chitare [i cu
lire, acela cinste[te pe slujitorii balaurului celui mare.
Ce vom r\spunde `n ziua judec\]ii noi, care suntem robi]i dracilor,
când Dumnezeu va veni s\ piard\ p\mântul [i s\ dea fiec\ruia dup\ faptele
lui?
De aceea, Cuviosul sf\tuia pe to]i s\ se fereasc\ de me[te[ugirile
satanei [i s\ nu-[i dea banii jertf\ lui. C\ci astfel, vor fi munici]i ve[nicie
`mpreun\ cu el.
- Dac\ ai un ban, zicea el, `mprumut\-l lui Hristos [i vei lua `nsutit [i
via]a ve[nic\ vei mo[teni. Pentru ce s\ dai satanei banii t\i, `mplinindu-]i
pl\cerile, f\r\ s\ ai altceva de câ[tigat decât numai vaiul iadului? C \ zice
Scriptura: Au jerfit dracilor [i nu lui Dumnezeu. S\ nu p\r\sim, fra]ilor, pe
Dumnezeu, Care ne-a re`nnoit prin apa [i prin duh! S\ nu uit\m pe Cel ce
ne hr\ne[te [i ne poarta de grij\, ci s\-i aducem rod de recuno[tin]\ sufletul
[i trupul, mintea [i inima, pentru c\ El a murit [i a `nviat pentru noi. S\-i
binepl\cem facând virtutea cu ajutorul lui.
DARURILE LUI HRISTOS
{I NERECUNO{TIN}A OAMENILOR
Când Cuviosul se afla `nc\ pe prima treapt\ a poc\in]ei [i nu
`mplinise `nc\ trei ani de când a l\sat via]a cea rea, i-a venit un gând r\u:
"De atâta vreme m\ rog Domnului meu Iisus Hristos [i n-am primit
nici un dar de la El. Se vede ca mi-am `ntinat Sfântul Botez cu multe
nelegiuiri [i de aceea m\ nesocoteste Dumnezeu". Dup\ aceste gânduri s-a
mâhnit pu]in [i apoi a adormit, acolo unde se afla. Atunci a v\zut `n somn,
ca se g\sea `ntr-o biseric\ imens\ [i se ruga lui Hristos. Cum st\tea cu fa]a
spre r\s\rit [i cu mânile ridicate, a v\zut `naintea lui un tron minunat. ~n
jurul lui st\teau heruvimi [i serafimi [i mu]ime de `ngeri `mbr \ca]i `n alb.
~n timp ce sta uimit, vede pe tron pe cineva, care era curat, luminos [i
foarte blând. Nifon a `n]eles c\ este Hristos, Fiul lui Dumnezeu.
Atunci [i-a ridicat privirea [i mâinile spre El [i s-a rugat: Doamne
Dumnezeul meu, ascult\ rug\ciunea mea [i nu trece cu vederea ruga mea [i
restul psalmului. El [i-a plecat capul [i a primit rug\ciunea Cuviosului.
Sfântul `i ceruse s\ scape de duhul nep\s\rii [i s\-l alunge departe. Când
Nifon a terminat rug\ciunea, Domnul [i-a ridicat capul [i a `ntors fa]a s\
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spre el, ar\tând prin aceasta ca i-a auzit rug\ciunea [i a primit-o. Apoi, i-a
zis:
- M-ai mâhnit ast\zi, Nifone, când te-ai indispus zicând: "De atâtea
ori am rugat pe Domnul [i nu mi-a dat nici un dar!" Fie, dar nu spui tu `n
fiecare zi: "Doamne, s\ nu fiu sl\vit `n aceasta via]a"? De ce dar, te superi?
Apoi, nu te gânde[ti c\ ]i-am dat atâtea daruri? Apa [i aerul pe care-l
respiri, nu este un dar? Apoi, [i Preacuratul Trup [i Preacinstitul Sânge pe
care vi l-am dat, nu sunt daruri? Copacii câmpului, p \s\rile cerului [i pe[tii
m\rilor, acestea nu sunt daruri? Apoi, n-am murit [i n-am fost `ngropat
pentru mântuirea voastra? Toate acestea, oare ce sunt? Cine altul v -a f\cut
atâta bine? Iar voi ce mi-a]i dat ca s\ cump\ra]i aceste daruri? M-a]i
r\stignit pe cruce, M-a]i p\lmuit, M-a]i ad\pat cu o]et [i fiere [i toate
celelalte pe care le [tii...
Mai ales tu, Nifone, nu uita c\ ]i-am iertat multe [i grele p\cate. Ai
bagat de seam\ c\ am ridicat capul la rug\ciunea ta? A[a fac la fiecare care
se roag\, chiar dac\ el nu m\ vede. Vrei, deci, un dar [i mai mare? Iat\, de
acum [i pân\ la sfâr[itul veacului vei fi mângâiere [i ajutor celor ce sunt pe
moarte [i mul]i `[i vor u[ura mântuirea cu chemarea numelui t \u. Iat\ c\ [i
diavolul nep\s\rii, de care m-ai rugat s\ te izb\vesc, acum este legat...
~ntorcându-se Nifon, vede un taur legat de coarne [i `mpiedicat. Era
a[a de strâns legat c\ nu putea s\ se mi[te nicidecum. Numai ochii s\lbatici
[i-i `ntorcea `ncoace [i `ncolo cu furie, ca [i cum ar fi vrut s \ sfâ[ie pe
Cuviosul. Nifon a `n]eles c\ acesta era duhul cel `ntunecat care de multe ori
`i adusese moleseal\, din vârsta copilariei. Ori de câte ori voia s \ mearg\ la
biseric\ sau la alt lucru bun, `i venea o team\, iar `n somn `i apareau tot
felul de `nchipuiri insp\imântatoare.
Când robul lui Dumnezeu s-a trezit din aceasta `nfrico[at\ vedenie, a
r\mas uimit. Se gândea c\ s-a `nvrednicit s\ vad\ pe Domnul cu
neasem\nata Sa frumuse]e Dumnezeiasc\ [i inima lui era plin\ de fericire.
{i mai ales, pentru c\ iubitorul de oameni `l izb\vise de teribilul duh al
fricii, care a[a de mult `l chinuise. ~ns\, se minuna cum Domnul se plecase
s\-i aud\ rug\ciunea [i cum `l mustrase, adic\ `l `n]elep]ise pentru acel gând
care `i venise. De atunci, precum zicea, n-a mai avut team\ [i frica, pentru
ca Domnul `i era Atotputernic ajutor.
SFATURI C|TRE UN TÂN|R
Odat\, pe când se afla `n biseric\ Maicii Domnului Halcopratia, s-a
apropiat de el un copil foarte cuminte, care mergea totdeauna neobosit la
sfintele slujbe.
- P\rinte, `l `ntreba copilul, ce s\ fac ca s\ dobândesc mântuirea?
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- Tu, b\iatul meu, e[ti un suflet nevinovat. Cum ceri s\ auzi cuvinte
de mântuire de la un b\trân care a putrezit `n p\cate?
- Cuvântul lui Dumnezeu, p\rinte, zice: "~ntreab\ pe p\rintele t\u [i
el te va `nv\]a". De aceea [i eu cer de la tine s\ aud cuvânt bun. S\ nu m\
treci cu vederea pe mine netrebnicul!
- Ce te gânde[ti, l-a `ntrebat atunci sfântul, s\ te faci monah sau s\
placi lui Dumnezeu `n via]a obi[nuit\?
- M\ gândesc, p\rinte, s\ m\ `nv\] mai `ntâi `n via]a aceasta obi[nuit\
[i apoi ce va rândui Dumnezeu.
- Dac\ vrei, fiule, s\ locuie[ti `ntre oameni, trebuie s\ fii atent la
urm\toarele lucruri: s\ nu osânde[ti pe nimeni niciodat\, s\ nu râzi de
cineva, s\ nu te mânii, s\ nu dispre]uie[ti. P\ze[te-te mult s\ nu zici:
"Cutare tr\ie[te `n p\cate sau cutare face desfrâu". C\ci aceasta
`nsemneaz\: "S\ nu judeca]i!" Pe to]i oamenii s\-i vezi cu acela[i ochi, cu
acela[i dispozi]ie, cu acela[i gând, cu inim\ simpl\. Pe to]i s\-i ai ca pe
Hristos. Nu-]i pleca urechea la omul care osânde[te pe al]ii, nu te bucura [i
nu aproba cele ce zice, ci ]ine]i gura `nchis\ [i fii z\bavnic la vorb\ [i
grabnic la rug\ciune. Dar nici pe cel ce judeca pe altul s\ nu-l osânde[ti
`ntru tine. Chiar dac\ el face un lucru r\u, tu vezi-]i lipsurile tale [i
osânde[te-te numai pe sine-]i.
- Cele ce-mi spuneti, a zis b\iatul, sunt pentru cei spori]i; dar eu,
nimicul, cum voi putea ajunge ca bine s\ plac lui Dumnezeu?
- Tinere]ea, fiule, dac\ are smerenie [i nevinov\]ie, ajunge! Nimic
altceva nu-]i cere Dumnezeu. De aceea, fiule, s\ fii nevinoavat [i smerit.
Socote[te-te pe tine mai prejos decât to]i; atunci `ntr -adev\r vei tr\i
`mpreun\ cu Hristos. Sile[te-te de asemenea s\ nu-]i `nchipui `n mintea ta
c\ ai ajuns la m\sura sfin]ilor ci, s\ zici adesea: "Suflete al meu, tu [tii c\
am `ntrecut [i pe diavoli cu p\catele [i nici o fapt\ bun\ nu am f\cut pân\
acum pentru Dumnezeu. Vai de mine, tic\losul, ce voi face `n ziua
judeca]ii?"
De aceea, totdeauna s\ socote[ti rug\ciunea ta ca un p\cat. Pentru c\
atunci p\c\tuim mai r\u, când socotim c\ rug\ciunea noastr\ este sfânt\ [i
curat\. Chiar dac\ cineva ar face semne [i minuni, trebuie s\ nu se
socoteasc\ drept, pentru c\, f\r\ `ndoial\, va p\catui `n rug\ciunea sa, fie `n
mi[c\rile inimii, fie cu `mpra[tierea gândurilor, când adic \, una zice cu
gura, iar mintea se afl\ `n alt\ parte. De aceea, adu-]i aminte [i zi adesea:
De cele ascunse ale mele cur\]e[te-m\ [i de cele str\ine fere[te pe robul
T\u!
Trebuie apoi s\ mai ai `n vedere [i acest lucru. Niciodat\ s\ nu fii
mul]umit cu lucrurile tale cele bune, nici s\ te `ncrezi `n tine din pricina lor.
Nu [tii dac\ sunt pl\cute sau neprimite `naintea lui Dumnezeu. De aceea,
mai bine s\ ai `n El `ncrederea ta [i `n puterea Lui, socotindu-te pe tine
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gunoi netrebnic. O, fiule, câte p\cate facem noi [i nu le stim! Când vezi pe
aproapele t\u gre[ind, tu s\ pui asupra ta gre[eala lui. Chiar dac\ cineva te
oc\r\[te, te osânde[te sau te dispretuie[te pân\ la `njosire, tu smere[te-]i
gândurile [i osânde[te-te pe sine `nsu]i ca p\c\tos [i nevrednic de a trai.
Deci, prin toate acestea, vei dobândi `ndreptare [i mântuire.
Atunci, tân\rul l-a `ntrebat iar\[i:
- P\rinte, cum poate omul s\ biruiasc\ o ispita diavoleasc\?
- Biruin]a a toat\ ispita este t\cerea [i smerenia. Toate lucrurile celui
smerit sunt cunoscute de Dumnezeu [i l\udate de c\tre `ngerii Lui. De
aceea, sunt `nfrico[ate [i temute diavolilor. Fii, deci smerit, cu inima
`nfrânt\, ca s\ doreasc\ Duhul Sfânt s\ s\l\[luiasc\ `ntru tine [i s\-]i dea
putere s\ nesocote[ti toate grijile vie]ii, pentru c \ observ c\ acestea te
`ndep\rteaz\ mai mult de calea lui Dumnezeu, ocupându-te cu lucruri
nefolositoare. Acestea, fiule, nu ne vor ajuta cu nimic `n ziua judec \]ii. Nu
ne-a adus Dumnezeu `n aceasta via]a ca s\ ne pierdem pe noi insine cu
grijile [i treburile netrebnice, `n[ela]i de diavolul, fereasc \ Dumnezeu!
D\ruie[te-te pe sine-]i cu totul lui Dumnezeu, grijindu-te numai de
suflet [i El va avea grij\ de trebuin]ele tale cele trupe[ti. Fiindc\, oricât
te-ai `ngriji de trup `n aceast\ via]\, nu po]i ad\uga la statura ta un cot, cum
zice Domnul. Ce folos avem de la lucrurile lumii, chiar dac\ am izbuti s\ le
adun\m pe toate `n magaziile noastre? La sfâr[itul vie]ii toate r \mân aici iar
noi, goi de toat\ virtutea, ne s\l\[luim `n groap\. Ce câ[tig material ne
poate mântui atunci? Desigur, nici unul; ci ne va `nconjur \ pretutindeni
vaiul, durerea [i iadul cel ve[nic. De aceea s\ ne rug\m necontenit, cu
mult\ aten]ie [i lini[te. Gânde[te-te, fiule [i pune bine `n inima ta toate cele
ce-]i spun; leap\d\ grijile [i tr\ie[te `n]elepte[te [i bine pl\cut Domnului [i
Dumnezeului t\u!
Cu aceste sfaturi, fericitul a trezit o adânc\ umilin]\ `n inima
tân\rului, care, voind s\ plece, a c\zut la picioarele lui, rugându-l s\-l
binecuvânteze. La fel a f\cut [i Nifon; a c\zut [i el la picioarele baiatului,
apoi l-a binecuvântat pentru plecare.
Tân\rul acesta era fiul unui demnitar de la palat. De atunci, cea mai
mare parte din timp [i-o petrecu `mpreun\ cu Cuviosul, care nu primise
`nc\ cinstea arhieriei. I-a aflat [i chilia [i adesea mergea la el, hrânindu-se
cu dumnezeiasca sa `nv\]\tur\, mai "dulce decât mierea [i fagurul". Astfel,
[i-a hranit sufletul s\u [i, de tân\r, s-a f\cut vas ales `n mâinile lui
Dumnezeu. A binepl\cut lui Dumnezeu cu faptele sale [i, când a venit
ceasul, [i-a `ncredin]at sufletul `n mâinile Lui [i s-a odihnit `n
dumnezeiasc\ fericire. Iar numele acelui tân\r era Neofit.
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RUG|CIUNEA UMILIT| DE TOAT| NOAPTEA
Odat\, `n Sfântul [i Marele Post, ziua de luni din prima s\pt\mâna,
Cuviosul Nifon a petrecut-o `n rug\ciune, zicând aceste cuvinte:
"St\pâne Doamne, Dumnezeul cerului [i al p\mântului, al celor
v\zute [i celor nev\zute, pleac\ ochii [i ia aminte la mine pierdutul [i
p\c\tosul, care iar\[i stau `naintea Ta, zdrobit [i dezn\d\jduit de mul]imea
p\catelor. Miluie[te, Milostive, pe cel `ntinat cu sufletul [i cu trupul; iart \mi nem\surata mul]ime a p\catelor pierz\toare de suflet! Nu m\ lep\da din
pricina lor, de la fa]a Ta [i din ocrotirea Ta, Tu cel mare [i `nfrico[at `n
toat\ lumea. Ci, precum ai binecuvântat pe Avraam, pe Isaac [i pe Iacov,
binecuvânteaz\-m\ [i pe mine, Atotputernice! Sfinte[te-mi sufletul [i
trupul, mintea [i inima, buzele, ochii [i urechile, cur \]ind toate sim]urile
mele, de mul]imea gândurilor celor rele.
O, Doamne, Dumnezeul sfin]itelor Puteri, ale ~ncep\toriilor [i
St\pâniilor, care `nconjoar\ sfin]itul T\u tron [i Te laud\ [i Te sl\vesc
ne`ncetat; nu m\ trece cu vederea, de[i sunt cu totul p\tima[ [i `mpu]it. Nu
m\ p\r\si, Doamne, pe mine nimicul [i trândavul, ci ajut\-m\ ca un mult
milostiv ce e[ti. Tu, Doamne, Care ai `nso]it pe Iacov `n Egipt, care ai
izb\vit pe robul T\u Iosif de ura fra]ilor s\i [i de pornirea p\c\toas\ a
egiptencei [i l-ai f\cut `mp\rat `n Egipt, f\-m\ [i pe mine `mp\rat peste
toat\ `ntin\ciunea trupului [i a duhului. Mântuie[te -m\ de p\catul
desfrân\rii [i de toate patimile cele murdare [i spurcate!
Auzi-m\, Sfinte, Cel Prea`nalt, Tu, Care ai sl\vit preadulcele T\u
nume `n fa]a robului T\u Iov, f\-m\ s\ sl\vesc [i eu puterea `mp\r\]iei
Tale, Bunule. Tu Care prin Moise ai mântuit pe poporul israelitean din
robia Egiptului [i l-ai pov\]uit prin stâlp de foc [i prin nor `n p\mântul
f\g\duin]ei, Tu e[ti acela[i [i acum. Doamne, Dumnezeule a toate, tinde
mâna Ta cea tare dintru `n\l]imea Ta cea sfânt\ [i m\ binecuvânteaz\,
Hristoase [i Mântuitorul meu, via]a [i lumina mea; vesele[te -m\ cu
dumnezeiasc\ Ta dragoste, trimite pe purt\torul de lumin\ Duhul T\u cel
Sfânt [i Mângâietorul Dumnezeu [i m\ binecuvânteaz\. {i, toate p\catele
pe care le-am f\cut, mici sau mari, de voie sau f\r\ de voie, ca un
Dumnezeu bun, iart\-le [i [terge-le.
Milostive[te-Te, miluie[te, `ndur\-Te, las\ [i sterge toate
f\r\delegile mele. Afund\ patimile mele `n marea acestei vie]i zadarnice [i
m\ pov\]uie[te spre nep\timire ca `ntr-un alt p\mânt al f\g\duin]ei, `n via]a
cea ve[nic\. ~n locul stâlpului de foc, lumineaz\-m\ cu Duhul T\u cel
Sfânt; `n loc de nor, lumineaz\-mi inima cu razele Dumnezeirii Tale [i `n
loc de Moise, ~nsu]i Tu, Unule-N\scut, Fiule [i Cuvântule al lui Dumnezeu,
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du-m\ `n m\re]ul palat de sus al frumuse]ilor [i tainelor [i m \ mântuie[te de
gheena focului, Iubitorule de oameni [i Preamilostivul meu ocrotitor.
Doamne, Dumnezeul puterilor, Tu, Care ai primit sângele
proorocului T\u Zaharia ca o sfânt\ jertf\, prime[te [i cuvintele tic\loasei
mele inimi `n jerfelnicul T\u cel `n]eleg\tor [i f\r\ de sânge. Lumineaz\m\, str\luce[te-m\, `nmiresmeaz\-m\ [i f\-m\ nep\timitor. Tu, care ai
trimis pe Sfin]ii T\i Apostoli `n toat\ lumea zicându-le: Mergând, `nv\]a]i
toate neamurile, botezându-le `n numele Tat\lui [i al Fiului [i al Sfântului
Duh, Tu Doamne, cu rug\ciunile lor, `n]elep]e[te, sfin]e[te, `nmoaie,
`ndulce[te `mpietritul meu suflet, care necontenit sufer\ de mul]imea
f\r\delegilor.
Tu, care ai rânduit pe Sfântul Petru corifeu al Sfin]ilor Apostoli [i
purt\tor de chei al `mp\r\]iei cerurilor, deschide-mi [i mie, cu rug\ciunile
lui, u[a milostivirii Tale. ~nt\re[te-m\ pe piatra cea necl\tit\ a poruncilor
Tale, pe piatra care Tu e[ti, Hristoase Dumnezeul [i Mântuitorul meu. C \ci,
zice: au b\ut din piatra cea duhovniceasc\ ce urma, adic\ piatra Care este
Hristos. Pe aceast\ piatr\, `nt\re[te-m\, Doamne, ca s\ nu m\ cl\teasc\
vicleanul balaur, pe mine robul T\u, care `]i cânt\: Sfânt e[ti Doamne [i pe
Tine te lauda toate puterile cere[ti.
Tu, Hristoase Dumnezeul meu, Care ai f\cut pe Pavel dulce [i
curg\tor de miere, `nv\]\tor al lumii, f\-m\ [i pe mine, cu rug\ciunile lui,
luminat gr\itor de Dumnezeu, pl\cut [i `mpodobit cu `n]elepciune.
~nnoie[te-m\ cu Duhul T\u cel Sfânt [i m\ f\ ca [i pe Pavel, vas ales, de
pre] [i afierosit Dumnezeirii Tale.
Preasl\vite [i `nfrico[ate, Doamne, auzi-m\ [i pe mine tic\losul [i
p\c\tosul, Iisuse preacurate Fiul Tat\lui, Tu, care ai dat lui Moise tablele
cele scrise de Dumnezeu, adeverind taina rugului, f\ s\ sufle [i `n mine
Duhul T\u cel Sfânt [i s\ m\ arate deplin duhovnicesc "plin de har [i de
adev\r" de `n]elepciune [i de cuno[tin]\ de Dumnezeu.
Tu, Care ai dat lui Iisus al lui Navi trâmbi]ele cu care ai d \râmat
zidurile Ierihonului, d\ruie[te-mi [i mie cu `mbel[ugare `n]elepciunea Ta,
ca s\ m\ hr\neasc\ duhovnice[te [i trupe[te [i s\ biruiesc pe viclenii
diavoli [i s\-i zdrobesc ca pe "vasele olarului".
Tu, Care e[ti Preot `n veac dup\ rânduial\ lui Melchisedec, pentru
rug\ciunile acestui fericit b\rbat, f\-m\ urm\tor al pildei lui, `ncât, precum
Tu ai fost ve[nicului Tat\ "ascult\tor pân\ la moarte [i moarte pe Cruce" ,
a[a s\ m\ fac [i eu de bun\ voie ascult\tor poruncilor Tale pân\ la moarte.
Tu, Care ai luat pe calea v\zduhului pe Proorocul Ilie cu car de foc,
ia-m\ [i pe mine, D\t\torule de via]a, pe focul bun\voin]ei Tale. Tu, Care
ai d\ruit lui Elisei `ndoit harului lui Ilie, d \ruie[te-mi [i mie acest har. Tu,
Care ai izb\vit pe Proorocul Ieremia din groap\ cu noroi, izb\ve[te-m\ [i
pe mine, Iisuse, Hristoase, din noroiul dezm\]ului [i al z\d\rniciei.
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Tu, Care ai aprins focul dragostei Tale `n toate sim]urile lui David,
facându-l s\ ard\ fericitul, de sfântul T\u nume, m\ rog necuprinsei Tale
Dumnezeiri, Iubitorule de oameni, arde [i inima mea [i m \runtaiele mele [i
aprinde de dorul T\u toat\ fiin]a mea, `ncât, ars de focul Mângâietorului,
s\-]i cânt, Atotv\z\torule, Care cercetezi inimile [i r\runchii. S-a aprins
inima mea `n\untrul meu [i `n cugetul meu s-a aprins foc. Adic\ acel
dumnezeiesc foc, Mângâietorul Dumnezeu, Duhul Adev\rului. Tu, Care ai
ar\tat pe Proorocul Isaia, trâmbi]\ tun\toare cu mare glas, f\-m\ [i pe mine
trâmbi]\, care s\ trâmbi]eze cu tarie tainele iubirii Tale.
Tu, Care `ncununezi, cinste[ti, sfin]e[ti cetele proorocilor, ale
apostolilor [i ale tuturor sfin]ilor T\i, mântuie[te cu rug\ciunile lor, pe tot
sufletul cre[tinesc [i mai ales, ajut\ la to]i monahii care se afla `n ispit\.
Odihne[te pe to]i care vin la Tine din aceast\ via]a trec\toare. Usureaz\,
Doamne [i greutatea celor care nu Te-au cunoscut [i d\ vreme de poc\in]\
celor desfrâna]i [i `ngâmfa]i, dintre care cel dintâi sunt eu, tic \losul [i
necuratul.
Binevoie[te fa]\ de to]i, pe to]i miluie[te-i, fie-}i mil\ de to]i, ca to]i
s\ te cunoasc\, Adev\ratul Dumnezeu, Hristos, Puterea lui Dumnezeu [i
`n]elepciunea lui Dumnezeu. Pentru ca prin gurile tuturor s \ se sl\veasc\
Preacinstitul [i de mare cuviin]\ Numele T\u, al Tat\lui, al Fiului [i al
Sfântului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor. Amin!
POTRIVNICE O{TI
Când a sfâr[it rug\ciunea, Nifon a auzit un glas care i-a zis:
"~ntoarce-te `napoi spre apus!" S-a `ntors imediat [i a v\zut o adunare mare
de negri. Unul din ei de o `n\l]ime uria[\ [i foarte `ntunecat la chip, a
`nceput s\ numere `n grab\ o[tirea lui [i s\ o a[eze dup\ felul p\catelor.
Apoi a dat porunc\ c\peteniilor de o[tire s\ `nceap\ r\zboiul cu curaj [i
m\iestrie, zicându-le: "Puterea mea va fi cu voi; s\ v\ uita]i la mine [i s\ nu
va teme]i!"
~ntre timp au venit din iad [i al]i diavoli, care aduceau arme [i
uniforme deosebite pentru fiecare. Num\rul culorilor [i planurilor erau de
365, deoarece precum se zice, atâtea sunt `n general patimile [i p\catele cu
care, noi tic\lo[ii oameni, sup\r\m pe Iubitorul de oameni, Dumnezeu.
Dup\ ce duhurile cele rele au luat armele [i s-au preg\tit, a `nceput
balaurul s\ dea fiec\rei cete sfaturi vr\jitore[ti pentru diferitele patimi.
Apoi i-a trimis la bisericile cre[tine[ti din toat \ lumea. Iar când a trimis o
ceata c\tre Bizant, s-a ar\tat foarte tulburat.
"N-am nici o putere acolo, a [optit el dezn\d\jduit, deoarece
Doamna Bizan]ului (Maica Domnului) ocrote[te ora[ul ei, nu -l p\r\se[te
86

Via]a [i `nv\]\turile Sfântului Ierarh Nifon

nici o clipa [i-l p\ze[te ea `ns\[i. De aceea nazarinenii se `mb\rb\teaz\, mai
ales cei viteji [i nu las\ diavolii mei s\ se apropie. Apoi r\cnind `nfrico[at,
a num\rat treizeci de mii de draci [i i-a trimis `mpotriva Bizan]ului.
Nifon, cu fa]a spre apus, cum am zis, a v\zut toate acestea [i a
suspinat, v\zând uneltirile viclenilor diavoli. Atunci a auzit iar \[i acela[i
glas, zicându-i:
"~ntoarce-te acum, Nifone, spre r\s\rit!" {i `ntorcându-se, a v\zut un
câmp sc\ldat de lumin\ [i având o `ntindere nem\rginit\. Pe el se vedea o
mul]ime, mult mai mare, ca a acelor negri, de `ngeri albi, lumino[i [i
frumo[i la vedere, a[eza]i `n mii [i mii de cete. ~ntre ei, cineva preafrumos
[i mare] la vedere, preg\tea acele nev\zute o[ti, cum s\ lupte [i s\ apere pe
cre[tini. Apoi a trimis câte dou\ cete `n fiecare latur\ a Bisericii. Dup\ ce a
trimis `n toate p\r]ile o[tile sale, acel preafrumos `nger s-a `n\l]at la ceruri.
Atunci Cuviosul Nifon [i-a revenit `n sine din vedenie. Era uimit [i a zis,
dând din cap:
"O, câte ajutoare ne trimite Iubitorul de oameni, Dumnezeu [i noi nu
[tim! Iat\ [i `mpreun\ lupt\tori din cer ne trimite, iar noi tic\lo[ii, suntem
neglijen]i [i trândavi.
Apoi, l\crimând, s-a rugat:
"Preasfinte P\rinte, D\t\torule de via]a Doamne, d\-ne putere tuturor
`mpotriva duhurilor necurate, pe care, acum, eu `nsumi le -am v\zut. Pentru
ca, prin puterea [i cu ajutorul T\u, s\-i zdrobim [i s\ ne ar\t\m biruitori
`mpotriva duhurilor necurate. Apoi s\ primim luminoasa cunun\ din mâna
Ta, St\pâne Sfinte, ~ntreit Sfinte, Tat\, Fiu [i Duh Sfânt [i, s\ d\n]uim cu
pr\znuire `mpreun\ cu `ngerii T\i, `n jurul `nfrico[atului T\u Tron."
CONVORBIRE CU SINE ~NSU{I
Lacrimi curgeau iar\[i din ochii lui, pentru c\ se temea s\ nu-[i
piard\ sufletul din vreo sminteal\ a celor ce lucreaz\ f\r\delegea. Aceasta `i
era ne`ncetata grij\: cugetarea la vicleniile diavolilor [i alipirea necontenit \
de Dumnezeu.
De aceea, de[i Domnul `i descoperise taine multe [i mai presus de
fire, de[i `l socotea prieten al S\u iubit: Nu se va atinge de piatr\ piciorul
t\u [i, peste aspid\ [i vasilisc vei c\lca, peste leu [i peste balaur, cu toate
acestea el nu se `ngâmfa, pentru c\ se temea de gheena focului [i de
r\utatea duhurilor celor viclene. Aceast\ a[ezare a sa, s-a `nt\rit [i mai mult
`n urm\toarea `mprejurare:
~ntr-o zi, cum st\tea `n chilia sa [i cugeta la cuvântul lui Dumnezeu,
a fost `n[tiin]at de moartea unui cunoscut al s \u. Nefericitul acela murise pe
drum, pe când se `ntorcea de la ferma sa. ~ndat \ ce a aflat de aceasta, Nifon
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a `nceput a plânge [i a se tângui pentru el, pentru c \ `l [tia ca tr\ise `n p\cat
[i, tot `n p\cat murise. De acest lucru, sfântul s-a `ntristat adânc [i,
tulburându-se, a zis:
"Te jur suflete al meu, s\ umbli cu grij\ `naintea Dumnezeului
cerului [i al p\mântului! Umbl\ cu pricepere `n aceast\ via]\ [i tu, r\ule
trup! V\ rog s\ da]i binelui toat\ `ntâietatea! Altfel, v\ voi chinui
`ngrozitor. {i tu, ticaloase, Nifone, vezi cum umbli! Ia aminte, tic \losule, s\
nu te r\t\ce[ti [i s\ nu te pierzi! Dispre]uie[te cele prezente, c\ci nu avem
nimic aici! Toate sunt str\ine, toate stric\cioase, toate `n[el\toare; vis [i
umbr\, fum [i cenu[\. Ce-mi va folosi lumea [i cele din lume? Nu uita c\
bog\]ia este gunoi [i slava, putoare. {tii ca bunurile lume[ti sunt lan]uri,
mreje [i funii care `nl\n]uie sufletul! Fugi [i de mândrie; s\ nu zici
niciodat\ c\ ai f\cut vreun bine!
S\ [tii bine, c\ nu ne putem mântui f\r\ negr\it\ mil\ a lui
Dumnezeu! ~mbrac\-te `n f\ptura cea nou\, tic\loase suflete; adic\
rug\ciunea necontenit\ [i dragoste nef\]arnic\! Judec\-te pe sine-]i
necontenit [i te smere[te! Gânde[te-te c\ cincizeci de ani ai stat cufundat `n
iadul p\catului [i te a[teapt\ ve[nicul vai! Iar dac\ abia drep]ii se
mântuiesc, noi p\c\to[ii ce vom face?
Iat\ vine moartea [i ne ia s\ ne arunce `n foc! S\ alerg\m f\r\ z\bav\
la poc\in]a! Jalnic\ [i `nfrico[at\ stare ne a[teapt\, ticaloase suflete [i nici
nu ne grijim deloc. Lupt\-te, f\ ce po]i! Precum vezi, via]a trece ca fulgerul
[i judecat\ se preg\te[te. Ca s\ nu fii osândit smere[te-te, suflete al meu, f\
binele din r\sputeri! Multe bun\t\]i ni s-au preg\tit `n ceruri, dac\ ne facem
cu grija c\l\toria noastr\ p\mânteasc\. S\ mergem deci pe calea lui Hristos
cea sfânt\ [i fericit\!
Vezi, sfâr[itul este aproape [i `ngerii l ui Dumnezeu sunt gata s\ ne ia
`n negr\it\ bucurie, dac\ facem lucrurile lui Dumnezeu! {i apoi, ~mp\r\]ia
cea f\r\ de sfâr[it, cununi str\lucitoare, ve[minte luminoase, palate
dumnezeie[ti [i bucuria drep]ilor. Atunci ne vom bucura de bog \]ia Tat\lui,
de frumuse]ea Fiului [i de mireasm\ Duhului Sfânt. {i astfel, cin[ti]i [i
sl\viti vom pr\znui `n palatele lui Hristos. Acestea s\ le ai `n minte, suflete
al meu [i s\ faci binele ca s\ gu[ti bucuria [i fericirea `n s\la[urile cele
ve[nice ale lui Dumnezeu!"
Zicând acestea `ntru sine, Cuviosul, cu lacrimi, s-a hot\rât ca de
atunci s\ pomeneasc\ `n rug\ciunile sale pe prietenul s\u care murise subit,
pentru ca iubitorul de oameni Dumnezeu, s\-i fie milostiv tic\losului s\u
suflet.
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NENOROCIRILE {I PRUNCII NEVINOVA}I
~n acea vreme s-a ab\tut o groaznica moarte pe p\mânt. Mureau
oamenii subit [i p\r\seau jalnic aceasta via]a. Atunci, un prieten al
Cuviosului, cu numele Grigorie, l-a `ntrebat:
- Spune-mi, p\rinte, de ce ne-a venit acest r\u? L\mure[te-l te rog!
- Precum [tii, a r\spuns Cuviosul, facem multe p\cate [i am\râm pe
iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, c\lcând poruncile Lui. De aceea
ne-a trimis aceast\ coas\, ca s\ ne coseasc\. Deoarece este scris c\
neascultarea moarte lucreaz\. Ieri am v\zut un b\rbat `nfrico[at,
amenin]ând p\mântul [i zicând:
"Voi nimici pe to]i nelegiui]ii p\mântului, pe lacomi, pe to]i be]ivii,
pe iubitorii de argin]i, pe c\m\tari [i mai ales pe cei ce zac `n p\catele
sodomice[ti". {i câte alte lucruri mai grele a spus, nici nu pot s\ ]i le spun.
Ne-a amenin]at, c\ are s\ ne coseasc\ cu coasa [i s\ ne taie cu sabia, pentru
c\ nu avem poc\in]\ [i nici urm\ de `ndreptare. ~l ruga cu c\ldur\ [i
preasl\vita Sa Maic\ [i un episcop b\trân, dar El nu voia s\-i asculte,
zicându-le:
"Nu cumva, voi sunte]i mai milostivi ca Mine? Sau poate suferi]i mai
mult? Dar vede]i c\ aproape to]i s-au ab\tut de la legea dumnezeiasc\ [i
nimeni nu o mai ]ine!"
- Astfel, fiule Grigore, a ad\ugat Cuviosul, pe mul]i i-a lovit teribila
boal\, pentru c\ este scris: I-ai doborât din pricina stric\ciunii lor; iar
pentru cei s\n\tosi `n virtute, zice: A vindecat pe cei cu inima zdrobit \.
Deci, dac\ pe Pavel, marele lumin\tor, nu l-a crutat Dumnezeu, ci a
`ng\duit ca `ngerul satanei s\-l `mboldeasc\ ca s\ nu se `nal]e, pentru
mul]imea descoperirilor de care se `nvrednicise, cum s \ nu `ng\duie
diavolului s\ ne chinuie cu boal\, pe noi p\c\to[ii, pentru ca s\ ne `nve]e s\
fim smeri]i? Nu-i destul c\ suntem p\c\to[i, dar ne mai [i mândrim! Pentru
ace[tia zice, `n alt loc, Scriptura: C\ tot cel ce se `n\l]a `ntre oameni este
urâciune `naintea lui Dumnezeu!
Atunci, Grigore a `ntrebat iar\[i:
- Dar, aceasta ce mai este, preacuvioase? C\ am v\zut mul]ime de
prunci z\când [i chinui]i de boli grele? Oare ce mândrie [i ce p\cate au
nevinova]ii prunci, c\ s-a ab\tut pedeapsa asupra lor? Cum se `n]elege acest
lucru la prunci?
- Pentru c\ s-au `nmul]it f\r\delegile p\rin]ilor, se pedepsesc copiii
lor, pentru ca astfel ei s\-[i vad\ p\catele [i s\ se poc\iasc\.
- Da, a zis iar\[i Grigore, dar de ce este scris: Unul pentru p\catele
altuia, dar pe drept nu vei lua?
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- Ascult\, fiule, aici nu se poate s\ fie chinui]i copiii din cauza
p\rin]ilor lor, dar `n via]a viitoare vor avea cununi [i slav \ ve[nic\;
deoarece judecata lui Dumnezeu va fi potrivit\ cu faptele fiec\ruia. Vezi de
altfel, ca p\c\tuiesc oamenii [i Dumnezeu pierde viile [i ogoarele lor [i,
dac\ nu se poc\iesc, pierde [i animalele lor. Dac\ nici a[a nu se `ntorc,
love[te pe slugile lor, dac\ le au. {i dac\ nu `[i `n]eleg gre[eala lor, omoar \
pe copiii lor, care nu au gre[it cu nimic. Copiii, pentru nevinova]ia lor merg
la bucuria ve[nic\, iar p\rin]ii sufer\ pentru pierderea copiiilor lor. Este un
fel de `mboldire pentru oamenii care zac cople[i]i de grijile vie]ii [i `n tot
felul de p\cate.
Pentru c\ astfel `[i vor da seama c\ sunt p\c\to[i [i vor alerga la
poc\in]a, prin spovedanie; pentru c\ se afl\ mul]i `ngloda]i `n p\cate [i,
totu[i, nici nu se gândesc la p\catele lor. Se grijesc numai de cele
p\mânte[ti, iar de sufletul lor nici nu-[i amintesc. De aceea love[te
Dumnezeu pe mul]i nevinova]i, dar `i `ncununeaz \ pentru aceste lovituri, ca
s\ trezeasc\ pe ceilal]i.
Dac\ nici a[a nu se poc\iesc, vor r\mâne f\r\ r\spuns `n ziua
judec\]ii, `n fa]a a milioane de `ngeri [i de sfin]i [i `n fa]a nemitarnicului
Judec\tor, a Domnului nostru Iisus Hristos.
Grigore s-a minunat de r\spunsul `n]elept pe care Sfântul i l-a dat la
nedumerirea lui. Apoi a zis:
- Pe mul]i am auzit filosofând pe aceast\ tem\, `ns\ nimeni nu a
putut limpezi [i s\ dea o l\murire dreapt\. ~ntr-adev\r, cinstite p\rinte, a zis
c\tre Cuviosul, Duhul lui Dumnezeu a vorbit prin gura voastr \. Iar sfântul
i-a r\spuns cu smerenie.
- Dumnezeu, fiule, voind s\ nu te mâhneasc\ pentru buna ta
`ntrebare, m-a luminat ca s\-]i spun aceasta. Nu din pricina des\vâr[irii
mele, ci pentru via]a ta cea virtuoas\.
- Cu dreptate e[ti numit Nifone, iubit rob al lui Dumnezeu, a zis
iar\[i mirat Grigore, c\ci având minte pa[nic\ [i `n\lt\, prime[ti lumin\rile
Sfântului Duh [i, celor ce se tic\losesc `n `ntunericul necuno[tintei, le
d\ruie[ti. Ci, te rog spune-mi [i aceasta: Cum se face c\ `n vremea noastr\
s-au `nmul]it a[a de mult sfin]ii `n toat \ lumea? Mul]i str\lucesc ca soarele
`n vremea din urma. ~n primul rând Antonie, Macarie, Simeon, Pavel cel
simplu [i mul]i al]ii, pe care `i [tie Domnul; [i privirea Lui se odihne[te
peste ei. Cum se face ca ace[tia au devenit a[a de mari?
- Pân\ la sfâr[itul lumii, fiule, nu vor lipsi drep]ii Domnului
Dumnezeu, dup\ cum nici lucr\torii satanei nu vor lipsi. ~n zilele cele mai
de pe urma `ns\, adev\ra]ii slujitori ai lui Hristos se vor ascunde de oameni.
{i chiar dac\ nu vor face semne [i minuni ca ast\zi, vor c\l\tori necontenit
pe calea cea strâmt\, cu toat\ smerenia. Ace[tia vor fi `n ~mp\r\]ia lui
Dumnezeu mai mari decât p\rin]ii f\c\tori de minuni. ~n vremea lor nu va
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mai fi cineva care s\ fac\ semne minunate, deoarece, chiar, v\zându-l, nu
vor vrea s\ se `n]elep]easc\ `n luptele duhovnice[ti. ~n primul rând, cei ce
vor [edea pe scaunele bisericesti din toat\ lumea, vor fi cu totul str\ini [i
nici idee nu vor avea despre virtute. Dar [i `ntâist \t\torii monahilor vor fi la
fel. Vor fi robii pântecelui [i ai slavei de[arte, `ncât vor fi mai degrab \
sminteal\ pentru oameni decât pild\ de virtute, deoarece virtutea va lâncezi.
Va domni peste tot iubirea de argint, dar vai de monahii care se vor desf \ta
cu banii. C\ci ace[tia vor fi urâciune `naintea lui Dumnezeu [i nu vor vedea
fa]a Domnului. Monahii [i mirenii vor da bani cu cam\t\ [i nu vor vrea s\-i
`nmul]easc\ `n Dumnezeu, prin milostenie la s\raci. De aceea, dac\ nu se
las\ de aceast\ l\comie, vor fi arunca]i `n tartar [i `n muncile iadului. Deci
atunci, cum am zis mai `nainte, cei mai mul]i se vor r\t\ci din ne[tiin]\ pe
calea cea larg\ a pierz\rii.
- Vezi, fiule, ca un flecar ce sunt, ]i-am spus o mul]ime de lucruri.
Ci iart\-m\ pe mine, tic\losul [i nevrednicul [i nu `nceta a te ruga pentru
mine `ntinatul, care mi-am irosit tinere]ea [i b\trâne]ea `ntr-un noian de
rele.
Grigorie, `ns\, minunându-se de smerenia Cuviosului, a c\zut la
picioarele lui, cerând ca el s\ se roage pentru dânsul. Pentru ca [i el era un
om credincios, milostiv, cu mult\ dragoste, `n]elept [i, ideosebi, era iubitor
de monahi. Iubea foarte mult pe Cuviosul, fa]\ de care avea un respect
nem\rginit. ~i sem\na `n lini[te [i `n blânde]e, `n simplitate [i `n iubirea de
str\ini, `n smerenie [i `n general, `n toate. Astfel, nevoindu -se cu pricepere,
a sporit cu adev\rat [i `n harul lui Hristos, crescând din slav\ `n slav\.
CONVORBIREA CU UN DEMNITAR
~ntr-o zi, pe când fericitul Nifon se lini[tea `n chilia lui, a venit la el
un demnitar care i-a zis:
- Am venit, p\rinte, ca s\ iau oarecare folos de la sfin]ia ta. Pentru ca
mult se `ntristeaz\ sufletul meu de un gând, care nu [tiu de unde vine.
- Satana, te-a `n[elat, i-a r\spuns Cuviosul, ]i-a spus c\ nu o s\
prime[ti nici o plat\ de la Dumnezeu pentru copiii pe care i-ai botezat. {i,
totu[i, este fericit cel care boteaz\ copii! Zice Domnul `n Evanghelie: Cel
ce v\ prime[te pe voi, pe Mine m\ prime[te [i luând un copil `n bra]e, le-a
zis lor: cine prime[te acest copil `n numele Meu, pe Mine m \ prime[te [i
cine m\ prime[te pe Mine, prime[te pe Cel ce M-a trimis pe Mine. Cine
este, deci, mai fericit decât tine, care, prin copii, prime[ti pe Hristos [i, prin
Hristos, pe Tat\l ceresc? Mergi, fiule [i f\ binele ca [i pân\ acum. C\ci
lucrul t\u este binepl\cut `naintea lui Dumnezeu.
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S\ [tii c\ to]i copiii pe care `i prime[ti din cristelni] \, la a doua
venire, vor merge `naintea sufletului t\u pân\ la por]ile Raiului. Acest lucru
va fi mare cinste pentru tine [i mare ru[ine pentru duhurile r \ut\]ii din
v\zduh. ~ngeri purtând f\clii, la numar cu num\rul copiilor pe care `i
botezi, te vor conduce pân\ la tronul lui Dumnezeu [i de acolo pân\ la locul
odihnei tale. Te vor cinsti, adic\, `n acela[i chip precum [i tu, prin copiii
boteza]i, ai primit [i ai cinstit pe Hristos. Cristelni]a este ca o alt \ fecioar\,
care ]ine pe Hristos `n bra]ele sale. Deci, f\-te [i tu Simeon, ca s\ prime[ti
pe Dumnezeiescul Prunc sub chipul pruncilor nou lumina]i!
Omul a r\mas uimit de `nainte-vederea Cuviosului. ~nainte de a-[i
spune el gândul, i l-a ar\tat. Dup\ ce [i-a venit `n fire str\inul, a zis din nou
c\tre Sfântul:
- Te rog, p\rinte, de vreme ce-mi cuno[ti toat\ via]a mea l\untric\,
spune-mi de unde a venit acest gând spurcat, de la mine sau din alt\ parte?
- De la diavolul s-a n\scut, fiule, i-a r\spuns Cuviosul [i a venit ca
s\-]i tulbure gândul t\u cel bun. Ci bine ai f\cut c\ l-ai descoperit `nainte de
a-]i intra `n inima [i a deveni mai greu de dezr\d\cinat. ~ntr-adev\r, omul
are [i gânduri bune, dar [i mincinoase. Deci, dac\ omul `[i cerceteaz\
gândurile care `ntr\ [i ies din mintea lui, poate deosebi pe cele care le
seam\n\ vr\jma[ul [i s\ le izgoneasc\. Dar dac\ mintea omului se `ntunec\
de grijile [i pl\cerile vie]ii, atunci va fi inclinat spre r\u [i nu va putea
deosebi piatra de pâine. Un astfel de om nu se gânde[te niciodat \ cum sunt
faptele lui, nici nu `n]elege dac\ face binele sau r\ul. Diavolul `i ]ine mintea
`ntunecat\ ca s\ nu poat\ deosebi dulcele de amar, ci `i amestec\ pelin cu
miere. {i cine poate mânca o astfel de amestec\tur\?
Atunci vizitatorul a `ntrebat din nou:
- Dac\ a[a stau lucrurile, p\rinte, atunci cine se poate mântui?
- Noi singuri, este cu nepu]int\, a r\spuns Cuviosul. Dar Dumnezeu
poate face totul pentru mântuirea noastr\. Mul]i oameni dau daruri [i
onoruri `mp\ratului p\mântesc [i dobândesc ceea ce cer ei. Pe al]ii, `ns\,
chiar dac\ nu-i dau nimic, `mp\ratul `i ajuta [i-i miluie[te cu bun\
bun\voin]\. Tot a[a [i Dumnezeu, pe unii `i sl\ve[te pentru faptele lor, pe
al]ii `i miluie[te pentru poc\in]a lor adânc\, iar de al]ii se milostive[te
pentru rug\ciunile sfin]ilor S\i; pe unii `i `ncearc\ aici, iar `n lumea cealalt\
le d\ruie[te ve[nicele bun\t\]i, dac\ primesc cu r\bdare `ncerc\rile.
- Mai spune-mi, P\rinte, a `ntrebat din nou str\inul, cum unii care `[i
macin\ trupul cu `nfrânarea, sunt totu[i st\pâni]i de patimi, de mânie, de
du[m\nie, de ]inerea de minte a r\ului, de invidie [i ceea ce este mai r\u
decât toate, de nemilostivire [i desfrâu? [i dimpotriv \, sunt mul]i virtuo[i,
care m\nânc\ de toate [i beau vin [i cu toate acestea nu g\se[ti la ei urm\
de p\cat. Cum se `ntâmpl\ aceasta?
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- Precum mi se pare, a zis Cuviosul, cei care postesc mult [i nu se
folosesc deloc, din pricina limbii nu se folosesc, pentru c \ cel ce nu are frâu
la limb\, chiar dac\ poste[te toat\ vremea, cu nimic nu se folose[te. Te
porne[te diavolul s\ te mânii? Nu vorbi deloc [i a[a `]i vei st\pâni patima.
Sau te `mpinge la invidie? Nu osândi [i biruie[ti r \ul. Pentru c\ `n chip
firesc, osândirea altuia este rodul invidiei. {i iar \[i, dac\ vicleanul aprinde
pe cre[tin la desfrânare, s\ nu-[i deschid\ gura ca s\ vorbeasc\ cu femeie,
s\ se `nfrâneze de la mâncare [i de la b\utur\ [i, sigur, `l va ru[ina. S\ mai
ia [i un b\] [i s\ se loveasc\ pe sine [i durerea va izgoni lupta. E mai bine
s\ pierzi unul din m\dularele tale, decât `ntreg trupul s\-]i fie aruncat `n
gheena focului!
Dac\ cineva te injur\ sau `]i face alt r\u, adu-]i aminte ca [i pe
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, L-au scuipat, L-au lovit cu trestia [i L-au
batjocorit oamenii cei p\c\to[i. {i atunci, gânde[te-te c\ tu nu e[ti vrednic
nici s\ tr\ie[ti. Deci nu lua aminte la cel ce te `njur\.
Dac\ vreun s\rac `]i cere ceva din bunurile stricioase ale lumii, de
care ai nevoie, nu te zgârci s\ nu i le dai, ca s\ nu te lipse[ti de bun\t\]ile
cele nemuritoare [i ve[nice, pe care ochiul nu le-a v\zut, urechea nu le-a
auzit [i la inima omului nu s-au suit.
Dac\ vicleanul vr\jma[ `]i aduce slav\ de[art\, egoism, sau
`ngâmfare, arunc\-]i ochii la popoarele vechi [i vei zice: care `ngâmfa]i au
prosperat vreodat\? To]i care au fost `mpotriva lui Dumnezeu au pierit.
C\ci zice: Domnul sta `mpotriv\ celor mândri [i celor smeri]i le d\ har [i `n
alt loc: "[i-a pus necredinciosul numele [i cuno[tin]a sa mai sus de nori [i a
c\zut `n vaiul [i `n chinurile din adâncurile iadului." Aceste cuvinte s \ le
[opte[ti necontenit `n sufletul T\u [i vei r\mâne smerit.
Dac\ "mistretul s\lbatic", adic\ pântecele, `[i deschide pofta la
mânc\ruri `mbel[ugate, mergi la closet ca s\ `n]elegi putoarea lor.
~n ce prive[te virtuo[ii, care m\nânc\ de toate [i beau vin, fii cu
mult\ luare aminte fiule, oamenii evlaviosi la care vezi acestea sunt osta[i
`ncerca]i. Au biruit p\catele [i patimile [i acum sunt st\pâni pe ei `n[i[i [i
au primit harul nep\timirii. {i trebuie s\ [tii c\ darurile lui Dumnezeu sunt
statornice. De aceea cei ce le au, chiar dac\ m\nânc\ [i beau, toate le fac
f\r\ patim\. Deoarece, dup\ ce mai `nainte s-au `nfrânat [i s-au luptat,
acum sunt `mbr\ca]i cu armura lui Dumnezeu [i nu-i mai poate birui
cineva.
Postul este puternic\ arma pentru sufletul, dar trebuie [i rug\ciune
necontenit\, lini[te [i t\cere. Apoi, toate acestea au nevoie de cugetare
duhovniceasc\: dac\ nu ar fi legea Ta gândirea mea, atunci a[ fi pierit `ntru

smerenia mea.

Mergi, deci, fiule [i lupt\-te ca s\ iei harul nep\timirii cu `nfrânarea.
~n aceast\ stare, chiar dac\ m\nânci [i bei, te afli afar\ de patimi. S\ mai
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[tii apoi c\, cuvio[ii fac acestea numai `n fa]a altora, c\ci când sunt singuri,
]in rânduial\ evlaviei [i `n chiliile lor completeaz\ postul pe care l-au
dezlegat fa]\ de oameni.
EXIST| ~NVIEREA MOR}ILOR
Aceste sfaturi au f\cut pe om s\ se mire, ca [i cum nu ar mai fi auzit
niciodat\ astfel de `nv\]\tur\. De aceea a zis iar\[i c\tre Cuvios:
- V-a[ mai `ntreba [i altceva pe Sfin]ia voastr\, dar m\ tem s\ nu va
obosesc.
- Nu, fiule, nu-i oboseal\. Intreaba ce vrei!
- Am auzit doi oameni cerându-se cu privire la `nvierea mor]ilor.
Unul sus]inea c\ mor]ii cei din veac vor `nvia cândva [i va primi fiecare
dup\ faptele lui; cel\lalt zicea c\ nu este a[a, pentru c\ proorocul a zis:
"Mor]ii nu vor vedea via]a [i nici doctorii nu vor `nvia". Cu aceast \ p\rere
contrazicea pe cel\lalt care credea `mpotriv\. De atunci, acest gând a
progresat, pân\ s\ m\ fac\ s\ cred ca nu este `nvierea mor]ilor. Deci, spunemi ceva, robule al lui Dumnezeu, ca s\ m\ `nt\re[ti `n credin]\ [i s\ nu m\
mai chinui.
- Dar vei crede `ndat\ ceea ce vei auzi? l-a mustrat Sfântul. Ascult\,
fiule, pe acela[i prooroc care zice `n alt\ parte, "mor]ii vor `nvia [i cei din
mormânturi se vor scula [i se vor bucura cei de pe p\mânt". Crezi acestea?
- Cred, P\rinte, orice mi-ai spune, a r\spuns omul, de vreme ce am
`n]eles acum ca e[ti prooroc care cuno[ti gândurile oamenilor.
- Dar dac\ este a[a, a r\spuns Sfântul, tu cu un cuvânt d\râmi ceea ce
zide[te altul...
Fiindc\ nu [tiu bine `nv\]\tura Sfintei Scripturi, a r\spuns acela, cred
ceea ce aud. Totu[i, r\spunde-mi, robule al lui Dumnezeu, cum zice
proorocul c\ "mor]ii nu vor vedea via]a", iar dincoace zice "vor `nvia cei
mor]i". Acest lucru m-a pus iar\[i `n nedumerire.
- Ai pu]in\ r\bdare, fiule, [i Domnul `]i va r\spunde. Sigur, "mor]ii
vor `nvia". Aceasta trebuie s\ crezi. Iar când zice c\ "mor]ii nu vor vedea
via]a", trebuie s\ `n]elegi pe mor]ii suflete[ti, pe p\c\to[ii care se `nchina la
materie, deoarece Hristos este via]a. Deci, ce fel de via]a s\ vad\ la `nvierea
mor]ilor necredincio[ii care nu vor `nvia pentru paradis, ci pentru focul cel
ve[nicie?
A[adar, acum, dup\ ce ai primit r\spuns, crede c\ la sfâr[itul lumii
va fi [i `nvierea mor]ilor. De aceea, vai de omul care nu crede acestea.
- Dar cum, P\rinte, trupul acesta care s-a pref\cut `n ]\rân\, poate s\
se refac\ `n ceva `ntreg? Am nevoie [i pentru aceasta de o explica]ie!
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- Se vede ca e[ti interesat. Dar s\ te lini[tesc [i despre acest lucru.
Gânde[te-te la o vi]a de vie cu frunzi[ bogat [i cu rod, cât este de frumoas\.
Când `ns\ i se culeg strugurii, r\mân numai frunzele care `ncet, `ncet, cad [i
ele [i r\mâne goal\. O tulpin\ urât\, a carei frumuse]e de ieri a c\zut `n
p\mânt [i a putrezit. Ce se `ntâmpl\ apoi? Toat\ iarna este uscat\; sem\n\
cu mortul. Vine apoi [i timpul ei; o taie, o `ngrije[te [i `n chip tainic via
aceasta care este uscat\ [i goal\, se `mbrac\ din nou cu frumuse]e. Cresc
l\stari [i frunze noi [i se `mpodobe[te toat \ [i, `ncet, `ncet iar produce
struguri. {i a[a, pân\ `n iulie, devine cum era [i mai `nainte.
Explic\ deci tu, cine a f\cut toate acestea [i cu ce putere? Spune-mi,
cum din lemnul uscat iese strugurul gustos, care are [i must dulce, pe când
planta [i funzele ei au gust acru? Explic\-mi cum se `ntâmpl\ aceasta [i cu
ce putere! ~nv\]a c\ Cel ce `mbrac\ vi]a cu atâta frumuse]e, care
`mpodobe[te coarda uscata cu frunze [i rod, Acela poate, la a doua venire,
s\ `nvie s\n\toase [i vii trupurile mor]ilor. Fii, deci, fiule, de acum
credincios, urmând `nv\]\turile Sfin]ilor Apostoli, pentru ca s\ dobânde[ti
~mp\r\]ia lui Dumnezeu.
Cu aceste `nv\]\turi s-a `nt\rit foarte mult credin]a omului, care a
c\zut la picioarele Cuviosului zicând:
- Cred, P\rinte, toate câte m-ai `nv\]at cu atâta `n]elepciune. Dar m\
rog sfin]iei voastre [i st\rui, s\ m\ pomeni]i [i pe mine `n ne`ncetatele
voastre rug\ciuni, ca s\ pot `mplini [i eu poruncile lui Dumnezeu.
- Este adev\rat, fiule, c\ to]i avem datoria s\ ne rug\m unii pentru
al]ii, c\tre Prea Sfântul Dumnezeu. Vai de cre[tinul care, nu numai pentru
aproapele s\u nu se roaga, ci [i pentru sine se leneve[te. Dar chiar dac \ ne
grijim pentru sufletul nostru, iar pentru aproapele nostru suntem nep \s\tori
[i a[a ne a[teapt\ pedeapsa.
Mergi cu bine, fiule, roag\-te pentru mine [i eu pentru tine. Poate
iubitorul de oameni Dumnezeu va ierta gre[elile amândurora. Pentru c \,
fiind milostiv [i binevoitor, numai cu o mic \ rug\ciune poate s\ mântuiasc\
din nevoi f\ptura Sa, cum vedem aceasta l\murit `n via]a credincio[ilor.
Zicând acestea, cuviosul a binecuvântat pe fratele [i i-a dat drumul.
CÂND DUMNEZEU ~NTINDE CURSE
Dup\ ce, fra]ilor, am povestit cât am putut despre via]a lui, este
timpul s\ `nf\]i[ez [i sfâr[itul Preafericitului P\rintelui nostru Nifon.
~ntr-o seara, [i-a f\cut rug\ciunea ca `ntotdeauna [i s-a culcat. Dar,
numai cât a a]ipit [i a visat limpede o livad \ `nverzit\, plin\ de o
nenum\rat\ turma de oi albe. Cioban, `ns\, nu se vedea nic\iri. Nifon se
minuna c\ oile sunt l\sate s\ pasc\ singure. Era primejdios, c\ puteau s\
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vin\ lupi [i s\ sfâ[ie turma. Pe când se gândea el a[a, apare un b\rbat
ple[uv pe jum\tate, cu `mbr\c\minte apostolic\ [i, dup\ ce a privit `n fa]\
pe Cuviosul Nifon, i-a zis: "Ce stai [i te uiti la oile `mp\ratului?"
- M\ uit, P\rinte, a r\spuns Nifon, cât sunt de frumoase [i m\ mir
cum pasc singure, f\r\ pastor.
- Aceste oi, precum ]i-am spus, sunt `mp\r\te[ti [i eu sunt trimis
anume ca s\ te pun pe tine p\storul lor.
- Dar eu nu sunt robul `mp\ratului, ca s\-i pasc oile, a zis nedumerit
Nifon. Nu am idee s\ pasc oi [i capre. Apoi, precum vezi, sunt [i foarte
slab, cum voi reu[i s\ pasc oile `mp\ratului?
- Eu aceast\ porunc\ am primit, a st\ruit acel necunoscut, s\ predau
`n mâinile tale aceasta turma. Las\ deci, scuzele [i ia turma `n primire!
~mp\ratul te-a rânduit om al palatului S\u. ~]i va da [i mare plat\, dac\ `i
vei pa[te bine oile.
- Zicând acestea, i-a dat `n mân\ un toiag de p\stor [i dup\ ce i-a
predat oile [i stâna, a disp\rut.
Cuviosul s-a trezit `ndat\ [i a c\zut adânc pe gânduri. Ce vis ciudat!
Apoi, dup\ pu]in timp, mintea i s-a luminat. "Da, acel pe care l-am v\zut
era Fericitul Pavel. Turma este poporul lui Dumnezeu, iar stâna, Biseric \".
Nelini[te puternic\ l-a cuprins atunci pe Cuviosul, ca nu cumva s\-l fac\
Arhiepiscop al Constantinopolului, lucru de care se temea foarte mult. ~n
acea vreme `mpodobea tronul capitalei, Preasfintitul Alexandru, urma[ul
Fericitului Mitrofan, iar `mp\rat era marele Constantin. Lacrimi au `nceput
s\ curga din ochii Cuviosului de `ntristare, [i vorbea `ntru sine:
"Cât m-am rugat lui Dumnezeu s\ nu `ng\duie s\ iau vreo st\pânire
sau vrednicie!... {i aceasta se pare c\ se va `ntâmpla. Dar nu sunt eu mai
bun decât Proorocul Iona. M\ voi scula [i voi fugi din acest ora[!"
F\r\ s\ mai `ntârzie, a ie[it din chilie, l\sând-o pu[tie [i ne-am urcat
`ntr-o corabie. Timpul era prielnic [i am plecat spre Alexandria. ~n aceea[i
zi `n care am ajuns, se afla adunat la Arhiepiscopul Alexandriei, Sfântul
Alexandru, poporul ora[ului Constantiana. ~l ruga s\ le hirotoneasc\
episcop pe cine le va arata Dumnezeu, deoarece p\storul lor, cu numele
Hristofor, murise.
Preacuviosul Arhiereu a ceru oamenilor pu]in r\gaz [i a `nceput a se
ruga lui Dumnezeu ca s\-i arate pe cel vrednic. ~n seara aceea, `n somn,
vede un b\rbat frumos la chip, care `i zice:
- Pe cine te gânde[ti s\ pui episcop la Constantiana?
- Eu nu [tiu, de aceea m\ rog lui Dumnezeu ca s\ m\ lumineze.
- Dumnezeu ]i-a ascultat rug\ciunea [i-]i va descoperi pe alesul S\u,
care pân\ acum era ne[tiut. Mâine, deci, preg\te[te-te cu clerul t\u s\ mergi
la biseric\. Pe cine vei vedea c\ seam\n\ cu mine la `nf\]i[are, afar\ de
chelie, hirotone[te-l episcop la turma lui Hristos, chiar dac\ el nu vrea!
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A doua zi patriarhul preg\tit cu toate, a mers la biseric\. Privirea lui
era a]intit\ la icoana Apostolului Pavel, c\ci acesta era cel ce i se ar\tase [i
totodat\ observa cu aten]ie pe cei ce intrau, ca s\ vad\ pe cel ce seam\na cu
el.
Dreptul Nifon nu [tia nimic. Dumnezeu `i ascunsese aceasta, pentru
c\ nu dorea cinstire. Diminea]a, `ns\, `mi zice:
- S\ mergem, fiule, la biseric\ lui Dumnezeu [i s\ ne rug\m
deoarece, m\car aici suntem necunoscu]i. Ajungând, mi-a zis iar\[i:
- Nu [tiu de ce inima `mi este plin\ de `ntristare! Apoi, s-a linistit.
Oare ce o s\ mi se `ntâmple?
A intrat `n biseric\, unde era deja adunat\ mul]ime de popor. ~n clipa
`n care l-a v\zut arhiepiscopul, [i-a a]intit privirea asupra lui, s-a uitat apoi
la icoana Apostolului [i iar la el. Aceast\ compara]ie l-a l\sat uimit. S-a
`ntors [i a zis `n soapta, la urechea arhidiaconului s \u:
- Vezi, Atanasie, cât de uimitor seam\na omul acesta cu Sfântul
Apostol Pavel?
- ~ntr-adev\r, St\pâne, seam\na [i mi se pare ca este vrednic s\
p\storeasc\ turma lui Hristos, pentru c\ v\d cum `ngerii lui Dumnezeu `l
`nsotesc [i pe cap are o cununa de pietre scumpe!
Atunci Patriarhul a chemat pe Cuviosul [i l-a `mbr\]i[at cu s\rutare
sfânt\, f\r\ s\-i spun\ ceva mai mult decât:
- Binecuvânteaz\, p\rinte, ca s\ sedem!
Fericitul, uimit de aceasta, a `ntrebat:
- Dar cum de m-a]i aflat [i aici a[a de repede? Sunt nedumerit!
Cum s-au a[ezat, arhidiaconul Atanasie i-a zis zâmbind:
- F\r\ s\ [tii [i f\r\ s\ vrei, p\rinte Nifone, ai venit [i ai g\sit aceea
de care fugi. A[a te-a adus Domnul, pentru marea ta smerenie, fiindc\ te
fere[ti de cinstiri. Dar nu trebuie s\ respingi ceea ce El ]i-a rânduit. De
vreme ce suntem robii Lui, nu putem s\ ne `mpotrivim hot\rârilor Lui.
- Acum `n]eleg puterea cuvântului: "Fugind de cinste am c \zut `n
cinste!", a [optit `ntristat Cuviosul. M\ gândeam s\ nu cad\ sor]ul pe mine
`n alta parte [i mi-a c\zut aici. Dar, vai, eu sunt nevrednic [i nu [tiu ce s\
fac, deoarece eu cred c\ conducerea sufletelor este pentru Moise [i Ilie,
proorocii cei mari, sau pentru Petru [i Pavel [i pentru cei vrednici.
- P\rinte, l-a `ntrerupt iar\[i Patriarhul, Dumnezeu te-a rânduit s\
p\store[ti aceast\ turm\ a Lui, pe care o vezi acum c\ ne `nconjoar\, cerând
p\stor.
- Cinstite St\pâne, ascult\-m\ [i pe mine robul t\u. Eu, cu adev\rat,
nu sunt vrednic de ceea ce `mi zici. Totu[i nu `ndr\znesc s\ m\ `mpotrivesc
voii lui Dumnezeu. F\, deci, ceea ce ]i-a rânduit El!
- O, P\rintele meu, a ad\ugat Alexandru, de a[ fi [i eu vrednic ca
tine!
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S-au ridicat apoi din str\nile lor, s-au f\cut preg\tirile cuvenite [i
apoi, l-au hirotonit diacon, `n timp ce curgeau lacrimi din ochii lui. Apoi, `n
scurt timp, l-au f\cut preot [i episcop. Bucuria tuturor era nespus \. Fericitul
Atanasie a v\zut pe Duhul lui Dumnezeu, coborându-se ca focul peste cei
doi ierarhi [i sufletul lui s-a umplut de negr\it\ bucurie. Poporul `mbr\]i[a
pe fericitul Nifon ca pe `ngerul lui Dumnezeu. A r\mas trei zile `n
Alexandria, `nv\]ând mul]imea credincio[ilor. To]i se minunau de
`nv\]\tura lui de miere curg\toare.
P|STORUL CEL BUN
A treia zi a plecat spre episcopia lui. ~l `nso]ea Sfântul Atanasie [i
al]i b\rba]i sfin]i, pe care `i trimitea patriarhul pentru `nsc \unare, care s-a [i
f\cut. Era ziua de 4 septembrie, când l-au `nsc\unat, dup\ ce mai `ntâi au
adus lui Dumnezeu prima jertfa f\r\ de sânge, s\vâr[ind Sfânta Liturghie.
Au r\mas pu]ine zile, oaspe]ii, lâng\ Cuviosul Episcop Nifon [i
sufletele lor s-au hr\nit duhovnice[te. Apoi au plecat spre ora[ul lor,
rugându-l cu c\ldur\ s\-i pomeneasc\ `n rug\ciunile sale.
~n Constantiana, acum Biseric\ lui Dumnezeu pr\znuia alegerea
episcopului s\u. Mul]i bolnavi mergeau la el cu credin]\ [i primeau
s\n\tate, iar poporul lui Dumnezeu se bucura c\ a dobândit un astfel de
p\stor.
Deci, Sfântul a `nceput a se griji cu mult zel de turma sa. Uneori
`nv\]a poporul, alteori se retr\gea `n lini[te [i scria cuvinte pov\]uitoare,
tâlcuind Vechiul [i Noul Testament. Din scrierile lui se rev \rsa mireasma
Duhului Sfânt.
Mai presus de toate, `ns\, nu `nceta o clipa de a se ruga Bunului
Dumnezeu pentru turma sa, ca s\ o mântuiasc\ de lupii cei v\rs\tori de
sânge, de eretici [i de s\lbaticii diavoli. Zi [i noapte pov \]uia pe cre[tini cu
legea lui Hristos, cu toat\ cuvio[ia [i cu mult\ dragoste fa]\ de to]i. Dar [i
poporul, de la cel mai mic pân\ la cel mai mare, a[a de mult `l iubea [i `l
cinstea, `ncât, dac\, ar fi fost posibil, l-ar fi ]inut ca pe palme, ca s\ nu calce
pe p\mânt; [i ziceau plini de bucurie: "Cu adev\rat, ne-a dat Domnul stea
cereasc\, care lumineaz\ [i str\luce[te Biseric\ noastr\."
~ndeosebi se `ngrijea Cuviosul de v\duve [i de orfanii ora[ului. Dar
[i pe cei mâhni]i `i mângâia, pe bolnavi `i vindeca cu harul lui Hristos [i
fa]\ de to]i se purta cu o deosebit\ bun\voin]\ [i iubire de oameni.
Ce s\ spun mai `ntâi? Nu am atâta putere ca s\ descriu toate tainele,
pe care i le-a descoperit aici Dumnezeu. M\ voi str\dui totu[i, ca m\car
câteva din ele s\ le povestesc [i apoi voi ajunge la adormirea
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preacuviosului meu p\rinte [i `nv\]\tor, pe care n\d\jduiesc s\ o spun pe
scurt, a[a cum a dorit-o [i el.
~ntr-o zi, la `nceputul slujirii sale arhieresti, se ruga pentru turma lui
ca s\ o p\zeasc\ Dumnezeu s\n\toas\ [i ner\nit\ de vicleniile diavolului.
~ntrerupându-[i pu]in rug\ciunea, [i-a aruncat privirea jos `n pia]a ora[ului.
Era ceasul când to]i mâncaser\ [i se odihneau. Atunci vede Cuviosul un
negru uria[, plin de murd\rie, ]inând un toiag mare [i umblând ca un
vrednic de plâns. A f\cut câ]iva pa[i [i s-a oprit ca [i cum voia s\ se
odihneasc\. Numai cât l-a v\zut Cuviosul, a `n]eles ca era diavolul `nsu[i [i
`ndat\ i-a strigat cu putere:
- }ie `]i zic, spurcat\ putreziciune, unde mergi? Cum `ndr\zne[ti,
neru[inatule, s\ vii aici?
- Acela, cum a auzit glasul, s-a oprit [i, privind salbatic pe Sfântul,
i-a r\spuns:
- Am aflat ca ai sosit aici [i am venit s\ te zdrobesc cu acest par pe
tine [i turma ta.
- Dar dac\ ai atâta putere, de ce te târâi ca o mort\ciune?
- De când am f\cut prostia [i am `mpins pe evrei s\ r\stigneasc\ pe
Nazarinean, mi-au zdrobit ciolanele. Nu mai am puterea de mai `nainte.
Dac\ a[ avea-o, `n clipa de fa]\ te-a[ trage jos [i te-a[ face buc\]i.
- {i totu[i, `ndr\zne[ti s\ m\ amenin]i pe mine [i turma mea, c\ mai
zdrobi, precum zici, cu parul t\u, `mpu]itule [i r\ule `n[el\tor, acum când
e[ti o ruin\, precum te v\d [i singur o m\rturise[ti. Cum de `ndr\zne[ti,
gre]osule [i stricatule, s\ ataci turma lui Hristos? Acum voi ruga pe
Dumnezeu [i `ntr-o clipa te vor `nh\]a `ngerii cei r\i, te vor ciom\gi f\r\
mil\ [i te vor arunca `n foc.
- Nu, te rog, a tres\rit satana. S\ nu faci aceasta! M\rturisesc c\ o
po]i. Uite, plec imediat din ora[ul ]\u [i-ti dau cuvântul meu ca nu voi mai
c\lca pe aici...
Cuviosul l-a blestemat [i acela s-a f\cut nev\zut.
Dar ce cre[tin poate crede cuvintele diavolului! Cugeta `ntru sine
Cuviosul. Este mincinos, `nr\itul. Mincinos [i viclean [i nu are putere nici
cât un tân]ar.
Odat\, fiind eu cu Cuviosul, mi-a zis: "Am cunoscut un om `n]elept,
care, când a `n]eles c\ gestul de a c\sca `n timpul rug\ciunii este de la
diavoli, s-a hot\rât s\ nu mai ca[te deloc, niciodat\. Numai cât au sim]it ca
a luat aceast\ hot\râre [i viclenii diavoli au [i declarat un `nfrico[at r \zboi
`mpotriva lui. Dar [i acela i-a izgonit cu pricepere [i nu le-a f\cut pe gust.
~]i venea atunci s\ râzi de diavoli, v\zându-i; unul venea [i altul pleca,
luptându-se s\ fac\ pe om s\ ca[te. {i s-au ostenit pân\ la istovire, f\r\ s\
poata izbuti ceva. Cine s\ nu râd\ de nepu]int\ lor? Se rânduiau zilnic câte
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treizeci `mpotriva lui. {i totu[i erau neputincio[i, nefiind `n stare m\car
atâta lucru s\ izbuteasc\".
Aceasta mi le-a spus Cuviosul, nevredniciei mele [i se bucura. Eu,
`ns\, mi-am dat seam\ ca era vorba de sine `nsu[i, pentru c\ niciodat\ nu
l-am v\zut cascând cândva, de când se `ntorsese pe calea lui Dumnezeu.
MAREA, ~NOT|TORII {I DOUA FEMEI
Alt\ dat\, iar\[i, pe când se ruga pentru mântuirea turmei sale, i-a
venit un gând, c\ degrab\ va p\r\si aceast\ via]\ trec\toare [i ca va c\l\tori
spre fericirea cea ne`mb\trânitoare. Cum se gândea a[a, deodat\ a fost r\pit
`n extaz. Vedea o mare imens\ plin\ de nenum\rat\ mul]ime de oameni; se
p\rea ca to]i se sileau s\ o treac\ [i s\ ajung\ dincolo. Mul]i, `ns\, cum
`notau, purtau pe spatele lor mari greut\]i: pietre, p\mânt, lemne, cenu[\,
aram\, argint, aur [i alte materiale de pe p \mânt. Unii din ei se afundau din
cauza greut\]ii sarcinii ce o purtau. Al]ii aveau sarcini mai usoare, dar,
`notând, adunau mai mult; [i adunau mereu iar când se afundau, marea era
`nvoburat\, cea]\ [i `ntuneric era peste tot, `ncât pe c\l\tori `i cuprindea
dezn\dejdea.
Erau, `ns\, mul]i [i f\r\ poveri. Ace[tia `notau u[or [i repede. Unii
mergeau pe suprafa]a apei, iar al]ii aveau aripi [i zburau pe deasupra cu
mult\ bucurie [i veselie, ajungând degrab\ la malul cel\lalt. Unii, aici
st\teau, aici mergeau; al]ii, de[i se afundau, strigau din r \sputeri cerând mai
mare povar\. Unii aruncau pu]in din sarcina [i se u[urau, iar al]ii care
veneau `n urma lor, adunau cele auncate de aceia. Priveli[tea se umplea de
`ntristare, c\ci unul pe altul se d\dea la `necare; mul]i de[i aveau
posibilitatea s\ `ntre `n corabie, preferau s\ se `nece cu povara lor.
Sfântul era nedumerit [i nu [tia ce `n]eles aveau toate acestea. Atunci
auzi un glas, zicându-i:
"Marea este lumea; cei ce `noat\ sunt oamenii. Felurimea [i
deosebirea c\l\torilor reprezint\ treptele de sporire de-a lungul vie]ii
noastre. Cel ce vrea s\ ajung\ repede la via]a cea ne`mb\trânitoare, trebuie
s\ fie om nou `n Hristos [i s\ treac\ marea `n deplin\ s\racie. Pe când cel ce
pluteste `nc\rcat cu mult\ materie, foarte repede se va `neca `n adâncul
iadului".
Acum, Nifon a `nceput s\ `n]eleag\ vedenia [i, cu aceasta `n]elegere,
se uita la stânga lui [i vede altceva: "O vale imens \ plin\ de mul]ime de
oameni; b\rbati [i femei, copii [i tineri, monahi [i clerici. O femeie
frumoas\ st\tea `n mijlocul v\ii; era sulemenit\ [i purta hain\ ]esut\ cu aur,
`mpodobit\ cu m\rg\ritare [i alte nenum\rate pietre pre]ioase [i podoabe.
~n jurul ei erau `ntinse mese cu mânc \ruri [i b\uturi alese. Avea ochii mari,
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dar nu privea pe nimeni anume. La to]i le f\g\duia: "Tu m\ vei mo[teni,
toate sunt ale tale!", dar nu-[i ]inea cuvântul fa]\ de nimeni. Pe to]i `i `n[ela,
tulburându-le mintea ca s\-i slujeasc\ ei. {i, `n timp ce to]i se gândeau la
ea, a venit o mul]ime de slujitori ai unui mare `mp \rat [i i-a omorât pe to]i
cu s\biile [i apoi, s\pând gropi `n p\mânt, au aruncat `n ele cadavrele lor.
Dar pe cei ce nu se `ncredeau `n acea femeie, ci, `i scuipau `n fa]\
`n]elegând z\d\rnicia f\g\duin]elor ei, pe aceia, slujitorii marelui `mp\rat,
`i cinsteau [i `i respectau. Foarte ciudat\ i s-a p\rut Cuviosului aceasta
priveli[te.
Apoi, `ntorcându-se spre dreapta lui, vede un loc frumos, luminos [i
`nmiresmat. Acolo se vedea un tron sl\vit [i str\lucitor ca soarele. Pe el se
odihnea o preastr\lucit\ femeie, care lumina totul cu razele sale. O mare
mul]ime de tineri frumo[i [i `mbr\ca]i `n alb, roiau `n jurul ei [i o sl\veau.
Purta podoabe u[oare [i str\lucitoare; minunate flori din rai o `mpodobeau
cu mireasm\ lor. O c\r\ruie `ngust\ ducea din vale pân\ la tronul ei. Cei
care, precum am zis, dispre]uiau f\g\duin]ele femeii celei mincinoase [i `[i
`ntorceau fa]a de la ea, aceia apucau pe c\rarea cea strâmt\ [i ajungeau la
aceast\ femeie [i-i s\rutau mâna cu sfânt\ s\rutare. Iar ea `i `mbraca `ndat\
cu lumina ca [i cu o haina, `i `ncununa [i-i trimitea degrab\ `n cur]ile
`mp\r\te[ti, unde primeau o negr\it\ bucurie [i dulcea]\.
Adâncindu-se `n aceste priveli[ti, Cuviosul a `n]eles ce `nseamn \,
`ndat\ ce [i-a venit `n sine: femeia cea stricat\ este via]a cea trec\toare, care
f\g\duie[te tuturor bog\]ie [i str\lucire, robindu-i voilor ei. Nu-i las\ s\
cinsteasc\ pe Dumnezeu pentru ca `i molo[e[te [i, moartea g\sindu-i
nepreg\ti]i, le r\pe[te sufletele [i trupurile le d\ p\mântului.
Cealalt\ femeie, care se odihne[te pe tron, este via]a cea ve[nic\,
c\tre care merg drep]ii pe c\rarea cea strâmt\. Ace[tia au dispre]uit cele
p\mânte[ti, care sunt "curse ale satanei, praf [i cenu[\", s-au silit pe sine[i
[i au r\pit ~mp\r\]ia lui Dumnezeu, deoarece, când vine sfâr[itul firesc
pentru to]i oamenii, ace[tia trec `n via]a ve[nic \. Iar aceasta, `mbr\]i[ândui, `i `mbrac\ cu ve[minte luminoase [i-i odihne[te `n fericitele cur]i, unde
r\sun\ dulcele glas al celor ce pr\znuiesc.
~n]elesul adânc [i adev\rat al vedeniei l-a f\cut pe Cuviosul s\
suspine:
"O, când voi ajunge [i eu s\ v\d fa]a Domnului meu? Oare m\ voi
`nvrednici eu, pierdutul, s\ privesc pe Domnul meu? Vai, vai, Nifone! `n
foc vei merge, tic\losule, pentru faptele tale cele rele! Cerul te va `nvinui
`naintea lui Dumnezeu, pentru c\ l-ai `ntinat cu privirea ta. Dar [i p\mântul,
tic\losule, te va osândi pentru c\ l-au `ntinat cu spurcatele tale picioare.
V\zduhul te nume[te gunoi, nelegiuitule, dar [i pentru oam eni e[ti povar\,
murd\rindu-i cu umbletul printre ei, spurcatule. Pietrele [i ] \râna
p\mântului vor striga `mpotriva ta, stricatule, pentru c \ le-ai murd\rit [i
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netrebnicit. {i pe cine n-ai murd\rit? Toate cele v\zute [i nev\zute te
socotesc netrebnic. De aceea te vei face cenu[\ `n focul iadului"!
Astfel, tânguindu-se de toate acestea, se ruga cu umilin]\ lui
Dumnezeu s\-i ierte p\catele [i s\-l izb\veasc\ de focul cel ve[nicie,
temându-se [i tremurând de groaza mor]ii. {i zicând moarte, `n]elegea,
desp\r]irea de Dumnezeu. Iar dac\ un a[a de mare lumin\tor se temea s\ nu
piar\ [i s\ cad\ din harul lui Dumnezeu, oare noi nemernicii, care nu avem
un bine, ce trebuie s\ facem?
SPRE APUS
Cuviosul Nifon a presimtit c\ i se apropie sfâr[itul. ~ntr-o zi, dup\ ce
a dat drumul clericilor de la biseric\, l-am v\zut foarte mâhnit [i
`ngândurat. St\tea ca o vrabie, afundat `ntr-o ciudat\ singur\tate. Foarte
mirat de acest lucru, l-am `ntrebat cu blânde]e de ce este a[a de schimbat.
Uneori privirea `i era vesel\, alteori se `ntunec\ adânc; uneori zâmbea,
alteori se `ntrista, ca [i cum f\cea sfat cu sine `nsu[i. L-am rugat st\ruitor,
s\rutându-i mâna, s\-mi spun\ ce se petrece.
- Uite, fiule, a zis el `n sfâr[it, p \rintele t\u, pe care tu `l iubesti mult,
`n curând te va p\r\si trupe[te.
Inima a `nceput s\-mi bat\ tare.
- Nu, p\rintele meu, s\ nu p\r\se[ti pe fiul t\u, l-am rugat eu. {tii c\,
de când te-am v\zut prima dat\, nu te-am p\r\sit niciodat\, dorind ca
`mpreun\ cu tine s\ aflu [i eu mil\ `n ziua judec\]ii.
- Nu te teme, fiule, m-a `ncurajat el. Dac\ aflu trecere `naintea lui
Hristos, s\ [tii ca degrab\ c\ te voi aduce [i pe tine unde m \ g\sesc eu. Dar
dac\ nu aflu `ndr\zneal\... Str\duie[te-te atunci, fiul meu, din toate puterile,
ca s\ izb\ve[ti din foc pe p\rintele t\u, astfel ca [i tu s\ câ[tigi mântuirea.
- P\rinte, spune-mi te rog, cum ai `n]eles c\ ]i se apropie sfâr[itul?
- Nu-]i voi ascunde, iubitul meu fiu. Acum câteva zile, dup \ ce
mi-am terminat rug\ciunea de la ceasul [ase, eram pu]in obosit [i m-am
`ntins, ca s\ m\ odihnesc câteva clipe. Deodat\ am fost cuprins de o sfânt\
r\pire. M\ vedeam c\ am intrat `ntr-un mare [i sfânt palat. Se vedeau
tronuri de foc, care rev\rsau scântei dumnezeie[ti. Prin `mprejur se vedeau
steme `mp\r\te[ti [i slava Domnului cu raze str\lucitoare. Miresme felurite
[i minunate se rev\rsau pretutindeni, veselind puterile cere[ti. Mii de mii
st\teau `nainte [i milioane de milioane `i slujeau.
"Mihaile, Mihaile, am auzit atunci un glas lin venind de la tron, arat \
iubitului meu locul odihnei sale!"
{i `ndat\ un stâlp de foc, mare [i `nfrico[at, m-a luat [i m-a dus `ntrun loc, unde erau nenum\rate palate minunate. Stâlpul care m\ conducea la
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acestea era `nalt, frumos [i `mpodobit. Deodat\ s-a deschis o lumina
negr\it\ [i cu miresme `mb\t\toare m-a `ntâmpinat. O mul]ime de tineri
`mbr\ca]i `n alb ne-au `nconjurat, zicându-mi s\ vin cât mai repede.
- St\pâne Mihaile, - ziceau c\tre conduc\torul meu -, când ne vei da
pe iubitul nostru Nifon?
- Voia Tat\lui [i a Fiului [i a Sfântului Duh este s\ vi-l d\ruiasc\
dup\ trei zile!
Aceia, `ndat\ au `nceput s\ salte [i s\ se bucure `n Duhul Sfânt. Mai
mult, unii au `nceput s\ fac\ cere[ti preg\tiri.
- Negr\ita iubire de oameni a Aceluia te-a miluit, mi-a zis atunci
conduc\torul meu. Aici ti s-a rânduit odihna ta.
Nespus de mult m-a `ncântat bucuria acelui palat când am intrat
`n\untru. Dup\ aceasta, urma un altul [i un altul [i, tot a[a, nenum \rate
palate frumoase, pe care le-am v\zut [i m-am minunat; tronuri luminoase
care `]i r\peau mintea, gr\dini de flori, `nflorite ve[nicie, amfore mari de
aur pline de parfumuri dumnezeie[ti, coroane multicolore [i str \lucitoare.
Dar ce spun eu, fiule? Erau a[a de mari [i de multe acele frumuse]i
dumnezeie[ti, ca dep\[e[te orice minte [i orice `nchipuire.
Dup\ pu]in timp, Arhanghelul mi-a zis iar\[i:
"Pe acestea ]i le-a d\ruit Hristos, pentru c\ L-ai iubit pe El [i pe noi.
Iat\ [i acum tron, ve[minte ca lumina [i "paturi fericite", pentru c \ toat\
via]a ]i-ai petrecut-o culcându-te aspru, pe p\mântul gol. Ochii t\i vor
vedea semne [i minuni necuprinse de minte de `n]elep]i [i filosofi. Vezi?
S\l\[luire de odihn\ [i pr\znuiri nenum\rate; toate ]i le-a preg\tit cu `ns\[i
mâna Sa Preabunul Dumnezeu".
~ntr-adev\r, m-am uitat cu aten]ie [i am r\mas uimit. ~ntr-o singur\
`nc\pere se putea afla toat\ fericirea. Din una parc\ te duceai `n alta [i
iar\[i bucuria tuturor se concentra `n fiecare. Pentru \a nu erau zidite din
materiale, din pietre [i din lemn [i alte materiale frumoase. Materialul lor
era nor dumnezeiesc [i Duhul Sfânt. A[a cum soarele, când se pleac \ spre
apus `[i trimite razele sale luminoase ca ni[te raze de foc, a[a erau [i
c\m\rile acelea, pline cu tot felul de roade duhovnice[ti, pe care, v \zândule nu te mai s\turai.
{i pe când, fiule, fiind `nc\ sub conducerea Arhanghelului, m\
gândeam la toate acestea, m-am trezit. Deci, f\r\ amânare, `n trei zile merg
la Hristos. {i apoi, dup\ pu]in, voi veni eu `nsumi s\ te iau [i pe tine, ca s\
fim `mpreun\. Nu plânge c\ ne vom desp\r]i; mai degrab\, bucura-te [i te
vesele[te!
Acestea mi-a gr\it [i a t\cut.
~n scurt, vestea s-a r\spândit `n toat\ eparhia lui. Tânguire [i plângere
nem\rginit\ se auzea peste tot. Dar Cuviosul `i mângâia pe to]i cu
pov\tuirile sale. Ba `i `ndemna s\ se bucure [i s\ se veseleasc\, deoarece,
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zicea: "cu cât m\ voi g\si mai aproape de Dumnezeu, `l voi ruga mai cu
c\ldur\ pentru mântuirea voastr\, dac\, desigur, ve]i umbla `n dreapta
credin]\ `n care v-am `nv\]at".
Prin dumnezeiasc\ descoperire a fost `n[tiin]at [i marele Atanasie,
despre sfâr[itul Cuviosului [i a venit la el cu mul]i frati. Fericitul Alexandru
adormise deja `ntru Domnul [i Atanasie `i urmase la tron.
Cum au ajuns, s-au `mbr\]i[at cu s\rutare sfânt\ [i Cuviosul a zis
c\tre arhiepiscop:
- De ce, P\rinte, a]i f\cut atâta osteneal\ pentru mine?
- Am venit, Preasfin]ite, ca s\ va urez drum bun. Mâine ve]i c\l\tori
spre Ierusalimul cel de sus! V\ rog dar, cu c\ldur\, s\ m\ pomeni]i [i pe
mine `n ceasul când v\ ve]i `nchina lui Dumnezeu [i Tat\l [i arhanghelilor
Lui.
- {i tu, fiul meu, l-a rugat Cuviosul, când vei s\vâr[i Sfânta
Liturghie, s\ nu ui]i s\ pomene[ti la Sfintele Taine [i numele p \c\tosului [i
nemernicului Nifon [i s\ faci proscomidie totdeauna [i pentru mine c\tre
Dumnezeu, deoarece este mare binefacere pentru cel mort s \ fie pomenit la
Sfântul jertfelnic. Cine, deci, va face acestea dup\ moartea mea, cu credin]\
adev\rat\ pentru iertarea p\catelor mele, când `i va sosi sfâr[itul `l va
cerceta ajutorul lui Dumnezeu. Tat\l, Fiul [i Duhul Sfânt `i va ierta
mul]imea gre[elilor lui [i `l va chema `ntru ~mp \r\]ia cerurilor. Pentru c\
nu-l voi uita `ntru odihna mea pân\ ce nu-l voi aduce lâng\ mine; adic\,
unde sunt eu, s\ fie [i acela.
Dup\ aceste cuvinte a t\cut. ~n noaptea aceea a `nceput s\ se roage
`ndelung.
ADU-}I AMINTE DOAMNE...
St\pâne Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, pleac\ urechea
Ta [i m\ auzi pe mine robul T\u, care necontenit iubesc numele T\u!
Prime[te-m\ pe mine, care vorbesc st\pânirii, puterii [i tariei Tale! ~]i cer,
Te rog [i implor bun\tatea Ta! Vino, Iisuse, Lumina cea din Lumina, acum
la apusul vie]ii mele! Coboar\, Sfinte, ca s\ iei sufletul meu! Miluie[te-m\,
Iubitorule de bine [i vino la mine, `n lumin \, frumuse]e [i bucurie! Tu e[ti
Cel ce mi-ai f\g\duit: "Voi veni Eu `nsumi ca s\ primesc duhul T\u `n
pace". S\ nu impiedice dar, p\catele mele, f\g\duin]a Ta cea adev\rata! S\
nu-]i `ntorci de la mine fa]a Ta! Adu-}i aminte c\ Tu m-ai scos din puterea
balaurului! Eram pierdut `n nes\]iosul lui pântece [i Tu mi-ai d\ruit via]a;
`nviindu-m\, m-ai luminat; luminându-m\, m-ai sfin]it; sfin]indu-m\, m-ai
str\lucit [i str\lucindu-m\, m-ai `ndumnezeit.
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Adu-}i aminte, Doamne, c\ `n toate zilele vie]ii mele n-am `ncetat
rugându-Te s\ nu Te `ntorci de c\tre mine, ci s\ vii `n calea robului T\u!
Adu-}i aminte, Doamne, c\ nici pe tat\, nici pe mam\ n-am iubit
mai mult decât pe Tine!
Adu-}i aminte, Doamne, c\ pentru numele T\u "m-am smerit
foarte"; ci, s\ nu m\ ru[inezi, pentru c\ de multe ori mi-ai zis: "Nu m\ uit
la veghea ta [i la setea ta, ci te iubesc pentru adânca ta smerenie". Oare am
f\cut eu `nsumi ceva bun? Pe toate acestea harul T\u le-a lucrat!
Adu-}i aminte, Doamne, [i de cei ce m\ pomenesc pe mine, robul
Tau, [i trimite pe Duhul Sfânt `n inimile lor! D\-le lor `ndreptare, virtute [i
nepomenire de r\u, zdrobe[te sub picioarele lor pe vicleanul balaur!
~n mâinile Tale `ncredin]ez aceast\ turm\ pe care mi-a `ncredin]at-o
dreapta Ta! P\ze[te pe cel ce crede `n numele T\u! P\ze[te-l, Prea`nalte, cu
atotputernic\ mâna Ta; p\ze[te-l nev\t\mat pân\ la sfâr[itul lumii!
Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, iar\[i Te rog, Adu-}i aminte,
Doamne, de cei ce c\l\toresc pe uscat [i pe mare, de bolnavi, de cei osteni]i
[i de cei robi]i; ajuta-i [i-i mântuie[te pe ei!
Adu-}i aminte, Doamne, de v\duve [i de orfani, de str\ini, de
prozeli]i, de cei `nstr\ina]i, de s\raci, de cei fl\mânzi [i `nseta]i, pentru
dumnezeiasc\ [i bogat\ mila Ta!
Adu-}i aminte, Doamne, de cei `ntemni]a]i, de cei lega]i, de cei ce se
afl\ `n nevoi, de cei ce suspin\ [i se tânguiesc, de cei ce fl\mâzesc! S\-i
`nconjure mil\ Ta cea mare, Preamilostive.
Adu-}i aminte, Doamne, de cei bolnavi suflete[te [i de cei r\ni]i de
vicleana sageat\ a p\catului!
Adu-}i aminte, Doamne, de cei `nstr\ina]i [i `ncerca]i [i de to]i cei ce
se chinuiesc de amare dureri! Picur\ `n inima lor bucuria Duhului T\u cel
Sfânt, ca s\ sl\veasc\ bun\tatea Ta!
{tiu c\ faci acestea Doamne, mai ales cu cei ce rabd\ f\r\ murmur
osteneala [i durerea, sila, nevoia, sup\rarea, fie c\ s-au produs cu voia lor,
fie ca f\r\ de voie se afla `n ele.
Adu-}i aminte, Doamne, de episcopi, de preo]i, de diaconi [i
`ndeob[te, de to]i clericii! Cu rug\ciunile lor, Iubitorule de oameni, iart\ [i
mul]imea gre[elilor mele.
Adu-}i aminte, Doamne, de cei ce se nevoiesc `n pu[tii, `n mun]i, `n
pe[teri [i `n g\urile p\mântului [i `ndeob[te de to]i cuvio[ii monahi, care
poarta sfânta schim\. Cu rug\ciunile lor, vino la plecarea robului T\u!
Adu-}i aminte, Doamne, de `mp\ra]ii [i de domnitorii cre[tini!
Odihne[te [i pe to]i care au plecat din aceast\ via]\ cu credin]\ [i n\dejde `n
Tine! U[ureaz\ [i povara neferici]ilor necre[tini!
Prime[te, St\pâne, rug\ciunea robului T\u la jertfelnicul cel
`n]eleg\tor [i mai presus de ceruri al Ierusalimului celui de sus!
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Tu, Cuvântule al lui Dumnezeu, Care e[ti cu totul `n Tat\l, Tu, Care
]ii toate [i prin Care toat\ f\ptura din nimic a venit la fiin]\; Tu, Care te-ai
n\scut mai `nainte de to]i vecii, Care ai `n Tine `ntreg pe Tat \l [i peste Care
Duhul Sfânt Care din Tat\l purcede, se odihne[te; Tu, Care ai f\cut cetele
`ngerilor, firea apelor, lumina [i `ntunericul, soarele, luna [i stelele cerului,
cele mai presus de ceruri, cele de pe p\mânt [i cele de sub p\mânt; Tu Care
pe toate le ]ii `n palma Ta. {i cine, Doamne, nu tremur\ `naintea Ta, afar\
numai dac\ este cu totul robit de patimi, ca mine, groap\ mirosului greu.
Tu, Care ai creat duhurile din nimic [i tot a[a [i materia, "Care câte ai voit
ai f\cut `n cer [i pe p\mânt, `n mari [i `n toate adâncurile", Tu,
Atot]iitorule, prime[te rug\ciunea mea ca s\ m\ odihnesc [i s\ adorm `n
pace, c\ Tu, Doamne, "`ntru n\dejde m-ai a[ezat".
VIZITATORII CERE{TI
Cu acestea [i cu mult mai multe cuvinte, s-a rugat continuu. Peste
pu]in a t\cut. Atunci, `ngerul Domnului i-a zis:
- Bucur\-te, bucur\-te, Cel ce ]i-a f\g\duit este nemincinos; va veni
deci la tine. Iar Sfântul s-a bucurat nespus, auzind aceste velesitoare
cuvinte.
~ntr-o `ntristare lini[titoare a sunat clopotul. To]i au mers la biseric \.
Sfântul ardea de febra. Deodat\ mi-a zis:
- ~ntinde pe p\mânt rogojina, fiule. I-am `mplinit dorin]a [i apoi l-am
`ntins pe ea, `n timp ce el [optea ceva.
~ndat\ ce s-a luminat de ziua, s-au adunat to]i clericii `n frunte cu
Atanasie, precum [i mult popor din ora[. Erau adânc `ntri sta]i pentru starea
Cuviosului. Febra `l doborâse.
- Oare, P\rinte, boala folose[te la ceva pe om? a `ntrebat patriarhul.
- Da, St\pâne. A[a cum aurul topindu-se, leap\d\ rugina, a[a [i omul
se cur\]\ de p\catele sale, dac\, `mboln\vindu-se, multume[te lui
Dumnezeu. Zicând acest cuvânt, a l\crimat [i a zâmbit. Deodat\, fa]a lui
s-a luminat ca soarele, `ncât s-au sp\imântat to]i, iar el a [optit:
- Bine a]i venit, lumin\torii lumii, purt\torilor de Dumnezeu
Apostoli!
Din nou i-a str\lucit fa]a.
- Bucura]i-v\, mucenici ai Domnului, care a]i binevoit a veni la un
b\trân p\c\tos!
Atunci chipul lui a str\lucit mai tare, `ncât to]i s-au `nfrico[at, iar el
vorbea singur:
- V\ multumesc cin[ti]ilor prooroci c\ a]i venit la un tic\los, care a
putrezit `n p\cate!
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~n acea clipa [i Atanasie cel mare, transfigurat, a v \zut pe sfin]ii care
s\rutau pe Cuvios unul câte unul.
Apoi, dup\ câteva clipe, a fulgerat mult mai puternic fa]a Cuviosului
Nifon [i `l auzeau [optind cu zâmbet pe buze:
- Bucura]i-v\ `n Domnul, ierarhii lui Hristos, cuvio[ilor [i dreptilor!
A t\cut. Apoi `ndat\, plin de o negr\it\ bucurie, a zis cu putere:
- Bucur\-te cea plin\ de dar, lumin\toarea [i sprijinitoarea mea!
Bucur\-te, N\sc\toare de Dumnezeu! De-a pururi pomenesc binefacerile
tale!
S-a lini[tit iar\[i pu]in, [i apoi a zis.
- Dumnezeie[tii mei ocrotitori, va binecuvânteaz \ sufletul smeritului
[i p\c\tosului Nifon! {i a `ncetat a mai vorbit.
N-a trecut mult timp [i o negr\it\ mireasm\ s-a rev\rsat peste tot. {i
deodat\, fa]a lui a str\lucit foarte tare, ca un fulger `nfrico[at. De frica, to]i
au ie[it afara. ~i cuprinsese spaima de acea dumnezeiasc\ str\lucire.
~mpreun\ cu mireasm\, s-a auzit un glas preafrumos [i plin de duh:
- Vino la Mine, suflete care ai purtat smerenia Mea! Eu sunt
Hristosul t\u, Care cu atâta dor `l chemai: "O, Hristosul meu! O, Hristosul
meu!" Vino, deci la Mine!
La auzirea st\pânescului glas, to]i s-au cutremurat de frica. Iar
Cuviosul [i-a `ntins mâinile rostind aceste mari cuvinte:
- ~n mâinile Tale, St\pâne, `mi dau duhul meu! Tu e[ti Hristosul
meu, Fiul lui Dumnezeu Celui viu!... {i `ndat\ [i-a dat duhul.
O, ce s-a `ntâmplat atunci! Au `nceput to]i s\ se tânguiasc\ cu amar
de pierderea `nv\]\torului [i s\ plâng\. Patriarhul, `ns\, i-a rugat, ca mai
degrab\, s\ mul]umeasc\ [i s\ sl\veasc\ pe Dumnezeu, Care i-a `nvrednicit
s\ aiba `n ora[ul lor un a[a de mare ales [i sfânt vas al s\u.
Dup\ ce a trecut tânguirea de la `nceput, poporul, din evlavie, voia s \
ia haina pe care o purtase Cuviosul. ~ns\ marele Atanasie nu i-a l\sat. {i
dup\ ce au f\cut slujba `nmormântarii, l-au `ngropat precum `i rugase, `n
marea biseric\ a Sfin]ilor Apostoli.
De atunci, aici se fac multe vindec\ri de boli cu harul lui Dumnezeu
[i cu rug\ciunile Cuviosului. Nenum\rate boli `ncurabile a vindecat
Hristos, sl\vind pe robul S\u, Nifon. Nu le-am scris pe toate, c\ci ar fi
trebuit o carte uria[\. De altfel [i povestirea sfânt\ [i de suflet folositoare
de pân\ acum a fost ca o mare `ntins\ pe care cu anevoie am plutit, din
pricina nepu]intei. ~ns\, toate câte ar fi de folos cititorilor cre[tini, am
socotit c\ nu e bine s\ le dau uitarii. Astfel, cu rug\ciunea [i pov\]uirea
Cuviosului, am trecut marea cea mare, eu nemernicul Petru, monah [i
preot. Dar am suferit mult de la diavoli. De multe ori au n\v\lit asupr\-mi
cu s\lbaticie [i silnicie, pentru c\ necontenit ur\sc pe robii lui Dumnezeu.
Au ajuns pân\ s\ spun\ fa]is, când am terminat aceast\ via]a a Cuviosului:
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- Ah, ce cui ne-a infipt `n inima, ucenicul acelui `nc\p\]ânat! Nu ne-a
costat a[a de mult relele pe care ni le-a f\cut acela când tr\ia, pe cât
alc\tuirea vie]ii lui. Fie! Ne va nimici cu totul! S\ ne arunc\m dar, asupra
vicleanului s\u ucenic [i s\ [tergem de pe p\mânt pomenirea lui!
Dar abia au luat aceast\ hot\râre [i diavolul, care era gata s\ m\
omoare, a strigat plângere cu durere:
- Ah, de trei ori tic\losul Nifon, a venit [i aici, s\ m\ ciomageasc\ cu
rug\ciunea lui!
Dar [i ceilal]i, cum au auzit acestea, s-au f\cut nev\zu]i.
Adormirea Cuviosului Nifon a fost la 23 decembrie. Dumnezeu s\
d\ruiasc\ mil\ s\ celui ce cite[te sau transcrie aceast\ carte [i s\-i ierte
p\catele `n ziua Judeca]ii, cu harul [i cu iubirea de oameni a Domnului
nostru Iisus Hristos, prin Care [i cu Care, se cuvine slava Tat\lui, `mpreun\
[i Sfântului [i de via]a F\c\torului Duh, acum [i pururea [i `n vecii vecilor.
A m i n!
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