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Introducere 

 
Dragi cititori ai Vieţii Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos,  
Am procedat la acest mod gratuit de a distribui rezultatul muncii noastre urmărind atât un 

scop misionar, cel de a înlesni apropierea cât mai multor credincioşi de acest mare mijlocitor 
pe care îl avem înaintea lui Dumnezeu, cât şi un scop mai pragmatic, de „întrajutorare”, anume 
cel de a apela la bunăvoinţa dumneavoastră, spre a ne sprijini în munca noastră viitoare. Viaţa 
Sfântului Andrei cel nebun pentru Hristos face parte dintr-o colecţie mai amplă de Vieţi de 
Sfinţi, care acoperă toate lunile anului, în 12 volume a câte aproximativ 1000 de pagini fiecare, 
traduse din limba engleză, şi care au pornit de la un original grecesc, numit Sinaxarul Mare al 
Bisericii Ortodoxe. Volumelor menţionate li se mai adaugă un volum deja apărut pe piaţă, 
numit Viaţa Preasfintei Născătoare de Dumnezeu şi pururea Fecioarei Maria, un volum de 
Triod şi unul de Penticostar, cele două din urmă acoperind sărbătorile mai importante din 
perioadele respective ale anului bisericesc. Aceasta va fi, de departe, cea mai amplă colecţie de 
Vieţi de Sfinţi apărută în spaţiul tipografic duhovnicesc al Bisericii noastre, prin mijlocirea 
Editurii Doxologia - Iaşi. Anunţăm, pe această cale, că şi primul volum de Sinaxar, pe luna 
Septembrie, corespunzător primei luni din anul bisericesc, va fi distribuit în librării în perioada 
imediat următoare. Materialele celorlalte volume sunt în mare măsură finalizate şi vor fi 
tipărite în decursul acestui an şi al celui următor. 

Noi reprezentăm o echipă de traducători, corectori, tehnoredactori şi specialişti în 
prelucrare de imagini iconografice, care a colaborat şi colaborează şi în prezent cu Editura 
Doxologia la realizarea colecţiei Sinaxarului. Date fiind pregătirea şi experienţa profesională 
dobândite pe parcursul colaborării şi dată fiind dorinţa noastră comună de a ne continua 
activitatea în acelaşi domeniu, realizând lucrări de acelaşi gen, am hotărât să înfiinţăm o 
editură nouă, cu numele Stella Orientalis, care să suplinească activitatea Editurii Doxologia, 
realizând editarea unei colecţii lărgite de Vieţi de Sfinţi care au trăit în spaţiul apusean. Ceea ce 
ne motivează în primul rând este faptul că frumuseţea şi bogăţia duhovnicească a faptelor şi a 
credinţei acestor Sfinţi sunt încă prea puţin cunoscute în rândul credincioşilor Bisericii 
Ortodoxe. Şi fiindcă Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos aparţine atât Bisericii Ortodoxe a 
Rusiei, ca unul care a fost scit de neam, dar şi Bisericii Ortodoxe a Greciei, ca unul care şi-a 
dus nevoinţa în Constantinopol, am socotit să adăugăm şi prezentarea Vieţii lui, spre a dovedi 
încă o dată că sfinţenia celor ce se dăruiesc lui Dumnezeu nu ţine de spaţiul geografic în care 
au trăit, ci de râvna şi dragostea fiecăruia, îndreptate spre câştigarea patriei cereşti. 

Însă, fiindcă editura noastră se află la început de drum şi, cum bine se ştie, orice astfel de 
început este dificil din punct de vedere financiar, apelăm pe această cale la bunăvoinţa tuturor 
acelora care vor citi cu plăcere acest extras din Sinaxar, să ne ajute prin donaţii, în măsura 
posibilităţilor fiecăruia, spre a putea pune şi temeliile materiale necesare noii edituri. Sumele 
se pot vira la Banca Transilvania în conturile următoare, al căror titular este Fădur Constantin, 
reprezentantul juridic al Editurii Stella Orientalis şi cotraducător la patru dintre volumele 
colecţiei apărute la Editura Doxologia: 

RO51BTRLRONCRT0256063801 (pentru virament în lei) 
RO98BTRLEURCRT0256063801 (pentru virament în Euro) 
RO05BTRLUSDCRT0256063801 (pentru virament în Dolari americani) 
Suntem de acord ca materialul textului traducerii de faţă să circule şi între cunoştinţele 

dumneavoastră, dar vă rugăm să lăsaţi ataşată şi această mică Introducere. Nu vom fi însă de 
acord cu multiplicarea şi vânzarea clandestină a materialului, acest fapt intrând sub incidenţa 
încălcării dreptului de autor (Legea nr. 8/1996). Vă mulţumim pentru înţelegere. 



Viaţa Sfântului şi de Dumnezeu purtătorului părinte  
Andrei cel nebun pentru Hristos1 

 
Andrei, dreptul nostru părinte, cel ce a fost numit nebun pentru Hristos, 

era scit de neam.2 A strălucit în Constantinopol, în timpul domniei măritului şi 
iubitorului de Dumnezeu împărat Leon.3 Cum a ajuns Andrei în Constantinopol 

                                                 
1 Aşa cum reiese din Viaţa Sfântului nostru Părinte Andrei cel nebun pentru Hristos, 

varianta neprescurtată, autorul este Nichifor, preotul Marii Biserici Hagia Sophia. Variante la 
text găsim în diferiţi Codici. Sofronie Efstratiades (Hagiologion tes Orthodoxou Ekklesias, 
Athena, 1960, p. 39) notează că există trei astfel de versiuni în Codicii aghioritici: Vatopedi 
85 folio 1, 211 folio 15, 96 folio 1, 767; Lavreote Λ 15 folio 79, I 108 folio 2, Θ 17 folio 1. 
Tot astfel, există şi Codici sinaitici diferiţi. Textul de faţă a fost tipărit în ediţiile Patrologiei 
Greceşti, Vol. 111, pp. 625-888. Găsim mărturii şi în Limonariu (P.G. 87, 2932-2936). O ediţie 
specială a fost tipărită de Augustin de la Iordan (Ierusalim, 1912), conţinând şi o slujbă a 
Sfântului, care a fost copiată din Codexul Sinaitic 17-C, sub numărul 543 folios 1α-186α. 
Această ediţie a fost retipărită de ieromonahul Evgenios Lemones (Atena, 1933). Viaţa a mai 
fost tipărită de Soterios Schoinas (Volos, 1961), variantă ce a fost luată din Codicii 230 şi 259 
de la Mănăstirea athonită Dionisiu. Colectivul ce a editat Sinaxarul Mare în greceşte, ţinând 
seama de lungimea scrierii, a revăzut, prescurtat şi editat această versiune pentru a o include 
în Volumul pe luna Mai. Versiunea în limba engleză a fost completată utilizând următoarele 
surse greceşti: „S. Andreae Sali” din P.G. 111, 627-888 şi Osios Andreas o dia Christon Salos, 
ed. a X-a, publicate de Mănăstirea Sfântului Duh (Oropos, Attike, 1995) cu o introducere a 
arhimandritului Ignatios, proegumenul Mănăstirii. Ediţia este bazată pe următoarele surse: 
P.G. 111, 627-888, şi o ediţie Schoinas (Volos, 1976), ce împrumută din Codexul 17-C de la 
Dionisiu şi din Codicii Sinaitici 18 şi 19 C, ai monahului Augustin (Ierusalim, 1912). 

În limba română a mai fost realizată o traducere, pe care am utilizat-o parţial şi noi, pentru 
anumiţi termeni şi anumite formulări: Sfântul Andrei cel nebun pentru Hristos, traducere de 
Ieroschim. Ştefan Lacoschitiotul, Asociaţia Schitul Lacu, Sfântul Munte Athos; Editura 
Evanghelismos, Bucureşti, 2002. 

2 Sciţii au fost grupuri tribale nomade, din stepa eurasiatică, ce au fost forţate să plece din 
teritoriul lor de baştină, din nordul Mării Negre. S-au oprit o vreme în Dobrogea (Provincia 
romană Scitia Minor) şi în interiorul Crimeei. Bizantinii utilizau termenul de sciţi pentru a 
numi toate popoarele nomade.  

3 Formularea lui Nichifor: „măritului şi iubitorului de Dumnezeu împărat Leon” – a fost 
interpretată diferit. Unii referă descrierea la Leon I (457-474), pentru a-l deosebi de nepotul 
său, Leon al II-lea cel Mic. Leon I şi soţia lui, Verina, au avut o mare evlavie faţă de Fecioara 
Maria, şi au comandat o raclă pentru maphorion-ul ei. Alţi cercetători l-au identificat pe 
suveran ca fiind Leon al VI-lea cel Înţelept sau Filosoful (886-912). Acesta e împăratul 
înfăţişat deasupra porţii centrale a Hagiei Sophia. El l-a depus pe Sfântul Fotie şi a declanşat o 
controversă privind cel de-al patrulea mariaj împărătesc. Nu se poate spune cu certitudine 
despre care dintre aceşti împăraţi este vorba în text. Cel mai probabil ar fi Leon I, din 
următoarele motive: (1) Sfântul Andrei vorbeşte de întâlnirea cu Sfântul Daniel Stâlpnicul, 
care a murit în 493; (2) despre Sfânt ni se spune că a mers la biserica dintâi a Sfinţilor 
Apostoli, care a ars mai apoi, în timpul revoltei lui Nika (ianuarie 532), şi a văzut-o 
reconstruită cu strălucire mai mare de un alt împărat (anume de Iustinian, d. 527-565); (3) 
chiar înaintea adormirii sale întru Domnul, Andrei vorbeşte despre aşezarea trupului său 
împreună cu cel al Sfântului Simeon, un alt nebun pentru Hristos, care a trăit în timpul 
domniei împăratului Iustin (518-527). 



nu se ştie, totuşi cunoaştem faptul că de mic copil a fost în slujba unui dregător 
din capitala bizantină, Teognost, un om evlavios şi cu frică de Dumnezeu. 
Datorită virtuţilor lui, Teognost a fost ridicat de împărat la rangul de 
Protospătar4 şi general al Răsăritului. 

Teognost avea deci, ca unul ce era nobil şi bogat, o mulţime de bunuri şi 
de robi. Unul dintre aceştia era şi binecuvântatul Andrei, care fusese cumpărat 
încă de tânăr de stăpânul său. Văzându-i înfăţişarea plăcută, Teognost se bucura 
de el şi îl preţuia mai mult decât pe alţii. Doar lui Andrei îi dădea treburile mai 
personale, cum era aceea de a duce scrisori. Apoi, văzând cum sporea tânărul, 
l-a trimis la şcoală, ca să înveţe să scrie. Andrei avea o minte pătrunzătoare, 
încât şi dascălii săi se mirau. Dată fiind sporirea lui în cele ale învăţăturii, 
nimeni nu ar fi zis că era scit. Şi pentru că Andrei era şi credincios în toate, 
Teognost îi arăta mai multă cinste şi încredere decât altora, dându-i chiar să 
îmbrace din veşmintele sale. Cât despre binecuvântatul Andrei, acestuia îi era 
mai plăcut să citească Scripturile sau Vieţile Sfinţilor Mucenici şi cărţile 
purtătorilor de Dumnezeu Părinţi ai Bisericii. Se bucura să audă despre faptele 
minunate ale Sfinţilor, dar îi formau conştiinţa şi povestirile despre chinurile şi 
suferinţele îndurate de aceia. Ca urmare, zelul dumnezeiesc a început să 
clocotească în inima lui. Vom începe acum să povestim despre cum şi-a început 
Andrei viaţa virtuoasă. 

Despre vedenie 
Aşa cum spuneam, binecuvântatul Andrei, ori de câte ori i se ivea prilejul, 

citea despre faptele săvârşite de Sfinţi, lucru ce îl făcea să înseteze a le urma 
felul de viaţă. Ca urmare, se scula din pat în timpul nopţii, pentru a se ruga. Dar 
diavolul viclean, cu îngăduinţa lui Dumnezeu, a şi început să-l ispitească. Într-o 
noapte, chiar cum începuse Andrei să se roage, vrăjmaşul a izbit cu mult zgomot 
în uşa lui. Binecuvântatul, fiind tânăr şi nepriceput în astfel de treburi, s-a 
înfricoşat şi, lăsând rugăciunea, s-a repezit în pat şi s-a acoperit cu pătura. 
Diavolul, văzând cum s-a înfricoşat Andrei şi cât a lăsat de repede şi rugăciunea, 
a început a zice celorlalţi ciraci, veniţi cu el: „Priviţi, feciorului ăstuia încă nu i-a 
dat barba, şi se găteşte de război cu noi!” Apoi vicleanul s-a făcut nevăzut. 

Andrei a adormit după aceea şi a văzut în somn că se afla la un loc de 
întrecere. De o parte erau unii luminoşi, cu haine albe, de cealaltă parte erau alţii 
întunecaţi ca noaptea, ca etiopienii şi arabii. Cele două tabere se zoreau să intre 
în luptă. Întunecaţii aveau în mijloc pe unul mai mare, care conducea o mie de 
supuşi. Aceştia strigau spre cei îmbrăcaţi în alb: „Cel ce vrea să se înscrie în 
liste, să vină să se lupte cu namila noastră!” 

Sfântul a auzit aceste vorbe şi, pe când privea, deodată, din ceruri a 
coborât un tânăr frumos la înfăţişare, cu o strălucire mai luminoasă decât 
                                                 

4 Protospatharios (primul între spătari) a fost o demnitate a ierarhiei imperiale, un titlu 
conferit de obicei membrilor Senatului. Prima menţionare a termenului o avem din anul 718. 
Până în secolul X, a fost un titlu acordat mai ales comandanţilor provinciilor. Din secolul X, 
titlul desemna două grupuri: eunucii şi bărboşii. Oxford, art. “Protospatharios”. 



soarele. Acesta purta în mâinile sale trei cununi minunate. Prima era împodobită 
cu perle, a doua cu pietre preţioase, iar a treia cu crini şi alte flori din rai, 
o ghirlandă neveştejită, ce avea un asemenea parfum, încât Andrei a uitat de 
sine. Dorea şi el să dobândească vreuna din acele cununi, de aceea s-a apropiat 
de tânăr şi i-a zis: „Spune-mi, în numele lui Hristos, cu cât vinzi aceste cununi? 
Chiar dacă eu n-am să pot să ţi le cumpăr, mă voi grăbi să-i spun stăpânului 
meu, ca acela să vină să-ţi cumpere măcar una din ele. Şi îţi va da cât îi vei 
cere.” Tânărul păru să zâmbească uşor şi-i spuse lui Andrei: „Crede-mă în ce-ţi 
voi spune, chiar de mi-ai aduce tot aurul din lume, nu îţi voi da nici măcar una 
din aceste flori, nici ţie, nici celui pe care-l numeşti stăpânul tău. Pentru că 
florile acestea nu vin din lumea cea deşartă, cum îţi închipui tu, ci sunt comori 
din cele ale Raiului. Cu-acestea sunt încununaţi cei care se aruncă-n luptă şi-i 
înving pe cei ce îi vezi negri. De vrei vreuna din acestea, mergi şi luptă cu-acel 
întunecat şi, de-ai să-nvingi, Eu îţi voi da nu numai din acestea, ci şi din altele, 
pe câte vei dori.” 

Binecuvântatul Andrei prinse atunci curaj şi-l rugă pe tânăr: „Stăpâne, 
primeşte-mă şi pe mine pe listele luptei, numai spune-mi în ce fel să lupt cu 
întunecatul, ca să-l dobor.” Iar tânărul răspunse: „Cunoaşte, dragul meu, 
că-ntunecaţii se-arată doar că-s îndrăzneţi, putere însă n-au deloc. Alungă frica 
aşadar, părutul uriaş e slab şi putred ca o legumă veştejită. Iar când te vei lupta, 
apucă-l îndrăzneţ, aşa, cruciş, şi-atunci şi Dumnezeu va întări puterea ta.” Şi 
tânărul îi arătă cum să se lupte. Apoi, Andrei se duse în mijlocul arenei şi strigă 
cu glas puternic: „Grăbeşte-te încoace, o, netrebnice! Vino acum, vicleanule, ca 
să luptăm!” Acela, auzind, porni degrab, pufnind şi fornăind şi nechezând, iar cu 
privirile ce le-arunca cercând să-nfricoşeze pe Andrei. Apoi îl apucă şi multă 
vreme îl tot învârti, că se părea de-acum că-atletul lui Hristos va fi înfrânt. 
Simţea că de îndată-l va trânti, de-i vor sări ochii. Iar ceata etiopienilor se 
bucura, bătând din palme, pe când cei luminoşi se întristau şi-oftau. Dar iată că 
deodată Andrei se-ntoarse-n loc şi-l apucă pe-ntunecat cruciş, zvârlindu-l la 
pământ. Astfel, lăudărosul rămase ţintuit şi fără glas destulă vreme.5 Cei în 
veşminte albe, plini de bucurie, se adunară în jurul lui Andrei, îmbrăţişându-l, 
sărutându-l şi ungându-l cu dumnezeiesc mir. Iar cei mai negri decât noaptea 
plecară ruşinaţi. Apoi măreţul Tânăr îl încunună pe-Andrei şi-i spuse, săru-
tându-l: „De astăzi Îmi vei fi prieten şi-al Meu frate. Luptă-aşadar lupta cea bună 
şi nu iubi nimic din lucrurile cestei lumi. Fă-te nebun de dragul Meu şi îţi voi da 
averile nepieritoare din Împărăţia Mea”. 

După ce s-a trezit, Andrei a început să cugete la ce văzuse în somn. 
Dimineaţa devreme binecuvântatul a venit la mine – povesteşte Nichifor – şi 
mi-a spus despre vedenia din noaptea aceea. În timp ce-l ascultam, o minunată 
mireasmă ca de mir scump venea dinspre el, încât uitasem de mine însumi. 
Ne-am hotărât atunci amândoi să ne prefacem că suntem nebuni, după cuvintele 

                                                 
5 P.G. 111, 636 BC. 



Domnului, pe care le primise Andrei în vedenie. Şi, de fapt, nici nu era alt mijloc 
prin care binecuvântatul să fie lăsat liber de stăpânul lui, Teognost. 

În noaptea următoare, la ora cea mai târzie, Andrei s-a ridicat la 
rugăciune, apoi, luând un cuţit, a mers la marginea fântânei casei şi acolo a 
început să-şi taie în bucăţi mici hainele. Şi, ca şi cum ar fi fost un lunatic, 
amesteca cuvintele,6 strigând tare, asemenea celor nebuni. De la strigătele lui s-a 
trezit bucătarul, care, crezând că s-a luminat de ziuă, a ieşit cu găleata să scoată 
apă. Când a văzut cele ce se întâmplau, şi-a lăsat acolo găleata şi s-a grăbit în 
casă. Şi a început să strige: „Veniţi şi vedeţi! Andrei s-a îndrăcit!” Când stăpânul 
Teognost (care în acea vreme îşi făcea rugăciunile)7 a auzit despre cele întâm-
plate, s-a întristat adânc. Şi-a chemat soţia şi pe toţi ceilalţi jos în curte, dar, 
de îndată ce l-au văzut pe Andrei, au început toţi să plângă, socotind că acesta 
s-a îndrăcit. Stăpânul casei, cu adâncă tristeţe, a poruncit ca Andrei să fie dus la 
biserica Marei Muceniţe Anastasia şi să-i fie puse şi lanţuri la picioare. A mai 
trimis şi bani paznicului sfântului locaş, ca să poarte grijă de Andrei. 

Binecuvântatul Andrei, de atunci, îşi petrecea întreaga zi bâlbâindu-se, ca 
unul ieşit din minţi şi fără de înţelegere. Când cădea noaptea, începea să se roage 
cu lacrimi. Şi o ruga mult pe Sfânta Anastasia să-i arate în somn dacă strădaniile 
sale de a se purta aşa sunt plăcute lui Dumnezeu. Odată, pe când se odihnea 
puţin din rugăciune şi lacrimi, i s-a arătat un bătrân plin de slavă, venind spre el. 
Acela era însoţit de cinci femei slăvite şi cercetau pe bolnavii din biserică. După 
ce au trecut pe la toţi, au venit şi la Andrei. Bătrânul, ca şi cum n-ar fi ştiut, s-a 
întors spre una dintre însoţitoarele lui şi i-a spus: „Doamnă Anastasia, de ce nu-l 
vindeci şi pe acesta?” Sfânta Muceniţă a răspuns: „Învăţătorul lui i-a spus încă 
mai înainte: «Fă-te nebun de dragul Meu şi îţi voi da averile nepieritoare din 
Împărăţia Mea». Învăţătorul l-a vindecat, deci nu mai are nevoie de vindecare. 
Ci va fi un vas ales al Domnului, sfinţit şi iubit în Duhul Sfânt.” Bătrânul a zis 
atunci: „Şi eu ştiu asta, doamna mea, şi eu ştiu asta.” După aceste cuvinte, 
femeile acelea sfinte l-au heretisit pe bătrân şi, intrând în naosul bisericii, s-au 
făcut nevăzute. Andrei, minunându-se de toate cele petrecute, a dat slavă lui 
Dumnezeu şi Marii Lui Muceniţe Anastasia, care se grăbise să-i răspundă 
rugăciunii. 

Andrei a petrecut acea zi în lanţuri şi nemâncând nimic. În noaptea ce a 
urmat, pe la mijlocul ei, stătea şi se ruga lui Dumnezeu şi Muceniţei să-l ajute în 
lucrarea ce-o începuse. Atunci diavolul i s-a arătat în faţa ochilor, cu o înfăţişare 
de etiopian negru, urmat de alţi mulţi draci. Unii purtau topoare, alţii săbii şi 
suliţe, alţii cărau frânghii. Blestematul etiopian, înarmat cu un topor, a scrâşnit 
din dinţi şi s-a repezit la Andrei să-l taie, urmat de ceilalţi. Dar Andrei şi-a 
înălţat mâinile spre Dumnezeu şi a strigat cu lacrimi: „O, Doamne, nu da fiarelor 
sufletul celui ce se mărturiseşte Ţie!”8 După aceea a adăugat: „O, Sfinte Ioane, 
                                                 

6 P.G. 111, 637 B. 
7 P.G. 111, 637 C. 
8 Ps. 73, 20. 



Apostole şi Teologule, ajută-mi!” Şi odată cu aceste cuvine – o, minune! – 
un fulger a căzut din înălţime, însoţit de tunete răsunătoare. S-a arătat atunci un 
bătrân cu ochii mari şi frunte largă, cu faţa strălucind mai tare decât soarele.9 
Mulţi alţii îl urmau. Bătrânul a făcut semnul Crucii în văzduh şi s-a întors spre 
cei care-l însoţeau, spunându-le: „Alergaţi şi închideţi uşile bisericii, înainte ca 
vreunul să scape!” Aceia au făcut aşa de îndată. Demonii au început să ţipe, 
spunând unul către altul: „Amar nouă! Ceasul rău ne-a adus aici. Pentru că Ioan 
este înfricoşător şi ne va chinui groaznic.” 

Apostolul Ioan – căci el era bătrânul – a poruncit să fie luat lanţul de pe 
grumajii lui Andrei şi să-i fie dat lui. Luându-l, Apostolul îl strânse în trei şi 
aşezându-se în afara uşii, zise: „Aduceţi-i pe întunecaţi, unul câte unul.” Şi 
aducându-l pe primul şi întinzându-l pe pământ, Apostolul începu să-l biciu-
iască, dându-i până la o sută de lovituri. Apoi şi ceilalţi au fost aduşi, unul după 
altul, fiind bătuţi de Apostol tot aşa. Andrei, auzind zbieretele demonilor, 
a început să râdă, zicând: „Cu adevărat aceştia au trecut prin chinuri pe care nici 
o altă fire nu le-ar fi putut răbda.” Iar cei ce îi ţineau le şi ziceau acelora: 
„Mergeţi şi arătaţi-vă tatălui vostru, Satana, să vedem dacă o să-i placă.”10 După 
ce necuraţii şi-au luat pedeapsa, Apostolul a venit la Andrei şi i-a pus din nou 
lanţul în jurul gâtului, zicându-i: „Ai văzut cât de repede am venit să te ajut? Am 
multă grijă şi dragoste pentru tine, numai să ai răbdare, până ce te vei dovedi 
credincios în toate. Nu peste multe zile, te voi elibera cu totul de lanţuri şi vei 
putea merge oriunde îţi va pofti inima.” După ce bătrânul a spus acestea, Andrei 
l-a întrebat: „Cine eşti tu, stăpâne?” Iar acela i-a răspuns: „Eu sunt Ioan, cel ce 
mi-am plecat capul pe pieptul de viaţă dătător al lui Hristos.” Apoi Apostolul s-a 
făcut nevăzut din faţa ochilor lui Andrei. Iar binecuvântatul a dat slavă lui 
Dumnezeu, Izbăvitorul din ispită: „O, Doamne Iisuse Hristoase, mare este mila 
Ta faţă de mine, păcătosul. Păzeşte-mă în adevărul Tău şi învredniceşte-mă să 
aflu harul de la Tine, o, Stăpâne Multmilostive!” 

Cu astfel de rugăciuni şi-a petrecut Sfântul ziua. Când s-a lăsat noaptea, 
a aţipit niţel şi a văzut în somn că se găsea într-un palat împărătesc. Împăratul l-a 
chemat şi i-a zis: „Mă vei sluji cu toată inima, ca să te trec în rândul celor plini 
de glorie din palatul Meu?” Binecuvântatul Andrei a răspuns: „Dar cine e acela, 
Doamne, care să nu iubească ceea ce e bine pentru sine însuşi? Iar eu iubesc 
mult ceea ce ai hotărât.” Atunci Împăratul i-a spus: „Pentru că ai iubire, primeşte 
şi gustă din Împărăţia Mea.” Şi i-a dat lui Andrei să mănânce ceva asemănător 
cu zăpada şi cu un gust atât de plăcut, încât nu şi-l poate închipui mintea 
omenească. Andrei a cerut să mai guste din acea mâncare, ce i se părea a fi ca un 
mir dumnezeiesc. A primit de data aceasta ceva ce semăna cu o gutuie, dar cu un 
gust mai acru şi mai amar decât absintul. După îmbucătură, Andrei s-a întristat 
şi chiar a uitat de dulceaţa primei mâncări. Împăratul, văzându-i întristarea, 
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i-a spus: „Iată cum nu poţi suferi gustul amar! Ţi-am dat să înţelegi ce înseamnă 
să Mă slujeşti, pentru că aceasta e calea cea strâmtă şi îngustă ce duce la 
viaţă.”11 Andrei a răspuns: „Mult e amar lucrul acesta, Stăpâne, şi cine poate să-l 
mănânce şi să Te slujească?”12 

Împăratul i-a zis iarăşi: „Ce spui? Numai amarul ţi-l aminteşti? Nu ţi-am 
dat mai întâi dulcele şi apoi amarul?” Andrei a răspuns: „Da, Stăpâne, dar este 
numai aşa amară calea cea îngustă?” Împăratul i-a spus atunci: „Nicidecum! Să 
nu fie aceasta! Ci între dulce şi amar e calea cea îngustă. Pe de o parte amarul 
cuprinde nevoinţele şi suferinţele. Pe de altă parte, dulceaţa este darul Sfântului 
Meu Duh şi mângâierea tuturor celor care au răbdat ispitele pentru iubirea Mea. 
Prin urmare, nu e doar ceva amar, şi nici iarăşi doar ceva dulce. Ci câteodată 
dulce şi câteodată-amar, urmând unul altuia. De vrei, aşadar, să-Mi slujeşti, aşa 
precum ai spus, învoieşte-te acum, să ştiu şi Eu.”13 Binecuvântatul a răspuns: 
„Îngăduie-mi să gust încă o dată şi-Ţi voi spune-apoi.” Primind încă o dată 
amarul mai întâi, Andrei s-a strâns de durere, zicând: „Nu sunt în stare să 
mănânc din aceasta şi să-Ţi slujesc.” Împăratul a părut că zâmbeşte şi a scos de 
la sân ceva cu străluciri de foc, având parfumul şi mirosul a sumedenie de flori. 
Şi i-a spus lui Andrei: „Ia şi mănâncă-aceasta, ca să le uiţi pe toate.” Cum a 
mâncat Andrei, şi-a ieşit din sine de-atâta dulceaţă şi bucurie fără margini. A stat 
aşa o vreme-ndelungată, căci nu simţise până-atunci extazul14 unei aşa mari 
plăceri şi slave.15 Când şi-a venit în fire, a căzut la picioarele Împăratului şi I-a 
spus: „Ai milă de mine, o, Stăpâne, şi nu mă lipsi de-acum de slujba Ta! Căci am 
văzut că e cu-adevărat dulce.” Împăratul i-a spus atunci: „Crede, iubitule, că din 
cele pe care le am, acesta-i cel mai mic dar. Însă dacă te vei învoi să Îmi slujeşti 
cu toată inima, ceea ce am va fi al tău şi te voi face şi moştenitor Împărăţiei 
Mele.” Fericitul Andrei s-a trezit apoi, păstrând în inima lui toate cele petrecute. 

După trecerea a patru luni, văzând clericii bisericii că Andrei nu numai că 
nu se vindecase, ci încă mai rea se făcuse starea lui, au mers şi au spus acestea 
stăpânului său. Teognost, auzind, a hotărât să-l înscrie între cei nebuni cu totul şi 
demonizaţi, ca mai apoi să poruncească să-i fie scoase lanţurile şi să fie lăsat 
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o vedere a sufletului ce iese din trup.” [Omilia 22, Omilii la Faptele Apostolilor 10, 10, P.G. 
60, 178 (col.172)]. Sfântul Grigorie Palama: „Cu toate că Dumnezeu îi face pe cei care se 
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înţelepţii lumii.” Saint Gregory Palamas, “The Hesychast Method of Prayer and the 
Transformation of the Body”, The Triads, II.ii.5(14), The Classics of Western Spirituality 
(New York, NY: Paulist Press, 1983) [Despre rugăciune, în: Filocalia, Vol. 7, traducere, 
introducere şi note de Pr. Prof. Dumitru Stăniloae, Editura Humanitas, 1999, p. 247]. 

15 P.G. 111, 645 C. 



liber să plece unde va vrea. După ce a fost eliberat din legături, Andrei a început 
să fugă pe străzile şi prin pieţele cetăţii, jucând şi dansând toată ziua. 

„După căderea serii, Andrei a venit la mine, nevrednicul lui părinte 
duhovnicesc.16 M-a găsit singur în chilia mea. A zâmbit puţin şi apoi au început 
a-i curge lacrimi pe faţă. Eu m-am ridicat şi l-am îmbrăţişat, dându-ne sărutarea 
iubirii întru Hristos. După aceea ne-am aşezat. L-am întrebat cum a fost slobozit 
din lanţuri şi a început să-mi povestească cu sfială tot adevărul, de la un capăt la 
altul. Căci numai mie îmi vorbea deschis şi fără a se preface, în vreme ce cu alţii 
vorbea ca un aiurit sau nu vorbea deloc.” 17 

Despre tinerii desfrânaţi 
„Apoi, la răsăritul soarelui, Andrei m-a îmbrăţişat şi a plecat la nevoinţa 

lui duhovnicească. S-a îndreptat spre brutărie, unde câţiva tineri l-au văzut pe 
când vorbea nebuneşte. L-au luat atunci de mână şi au intrat cu el într-o tavernă, 
unde au cumpărat vin. Tinerii s-au pus pe băut, iar când beţia a început să le 
întunece minţile, l-au luat în batjocură pe Andrei, ca pe un nimeni, lovindu-l 
după ceafă şi râzând pe seama lui. Nu l-au lăsat nici să plece, nici să mănânce, 
nici să bea, ci numai l-au ţinut acolo flămând, bătându-şi joc de el. Dreptul 
Andrei, văzând cât de răutăcioşi erau, se gândea cum i-ar putea cuminţi. Pe când 
unul din ei şi-a lăsat cupa plină cu vin pe masă, Andrei a înşfăcat-o şi a băut 
vinul. Apoi a trântit cupa în capul tânărului şi a dat să iasă. Dar aceia au alergat 
după el şi l-au prins, bătându-l şi târându-l iarăşi în tavernă. Apoi s-au pus din 
nou pe băut, lovindu-l iarăşi pe Andrei în batjocură după ceafă şi râzând de el. 
La căderea nopţii s-au ridicat să plece. Andrei le-a spus atunci: „Proştilor şi 
nebunilor, ce voi răspunde când mă va prinde straja de noapte şi mă va biciui?” 
Dreptul le-a zis acestea ca pentru sine, când de fapt văzuse înainte ce îi aştepta 
pe aceia. Până la urmă, l-au lăsat şi au plecat. Andrei s-a îndreptat şi el spre un 
colţ al pieţei cetăţii, unde s-a culcat. Tinerii s-au dus la o casă de desfrâu, unde 
au rămas până la miezul nopţii, spurcându-şi iarăşi sufletele. Apoi au luat-o spre 
casele lor. Dar în drum au întâlnit străjerii de noapte, care i-au prins şi i-au legat. 
Au trecut pe lângă locul unde se odihnea Andrei şi chiar acolo străjerii au 
început să-i biciuiască pe năbădăioşii tineri. Când a văzut acestea, dreptului i-au 
dat lacrimile şi s-a rugat lui Dumnezeu să-i cruţe măcar de temniţă. Pentru 
rugăciunea Sfântului şi la rugăminţile rudelor, tinerii au fost eliberaţi şi s-au 
întors la casele lor. Unul dintre ei a recunoscut că Andrei le-a prezis ce o să li se 
întâmple, vorbind ca despre sine însuşi. A mai spus apoi unuia din tovarăşii săi 
că n-ar fi trebuit să-l bată atât de fără milă pe Andrei. Dar acela n-a voit să-l 
asculte, spunând că Andrei nu e decât un nebun şi-un îndrăcit, de care 
Dumnezeu nu s-ar mai îngriji, ca să-l şi răzbune.”18 

De dimineaţă, Andrei se scula şi pornea prin mijlocul pieţei. Nu răbda 
numai foamea şi setea, ci şi dispreţul celorlalţi, în toate zilele. Şi nu se aşeza să 
                                                 

16 Aici vorbeşte Părintele Nichifor, biograful. 
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se odihnească deloc. Când se lăsa noaptea, se ducea în vreun colţ al cetăţii, 
alunga câinii care se adăposteau pe-acolo şi le lua locul. Gol şi sărman, îşi zicea 
sieşi: „Iată, netrebnice Andrei, ai petrecut noaptea ca un câine, cu câinii! Haide 
să luăm de la capăt nevoinţa, căci moartea ţi-e aproape. Să nu te înşele gândul că 
se va găsi cineva care să-ţi ajute în ceasul morţii. Pentru că fiecare va gusta 
atunci din roadele ostenelilor sale. Grăbeşte-te, aşadar, la osteneala ta. Lasă şi 
rabdă ocările şi prigonirile în lumea aceasta, ca să dobândeşti slava şi lauda în 
Împărăţia cerească a Domnului nostru Iisus Hristos.” Şi astfel se grăbea spre 
lucrurile dinainte, după cuvintele Apostolului Pavel.19 Când Andrei era văzut de 
unii oameni, spuneau despre el că este îndrăcit. Alţii ziceau că felul lui de-a se 
purta nu e al unui demonizat. Unii aveau milă de el, alţii îl loveau peste urechi 
sau scuipau peste el. Andrei răbda însă toate aceste defăimări. Se ruga în taina 
inimii lui, dar şoapta buzelor lui se auzea ca de la un cazan ce fierbe. Iar cei ce 
vedeau aburul pe care-l scotea pe gură, spuneau: „Vedeţi cum de la chinul ce i-l 
aduce demonul asupra inimii, scoate şi aburi.” Astfel se făcea văzută rugăciunea 
lui neîncetată şi plăcută lui Dumnezeu.20 

Despre purtarea desfrânată 
Într-o zi, pe când Sfântul se plimba prin locul unde erau case de 

desfrânare, ca de obicei o făcea pe nebunul şi râdea. Una dintre femeile acelea 
uşoare, văzându-l purtându-se astfel şi socotindu-l nebun, a alergat după el şi l-a 
prins, trăgându-l în casa de desfrânare. Drept-credinciosul Andrei, cel cu voinţa 
de diamant şi adevărat batjocoritor al diavolului, nu i s-a împotrivit, ci a urmat-o 
de îndată. Celelalte desfrânate, când l-au văzut pe Andrei, au alergat şi l-au 
înconjurat râzând şi întrebându-l cu obrăznicie: „Nefericitule, cum ţi s-a 
întâmplat aceasta?” Dreptul Andrei a râs un pic, dar nu le-a răspuns. Femeile 
l-au plesnit atunci peste gât şi unele mai îndrăzneţe chiar au încercat să-l tragă la 
desfrânare. Dar dreptul vedea pe diavolul desfrânării stând în mijlocul lor. Era 
asemenea unui etiopian negru ca noaptea, neavând păr pe cap, ci baligă 
amestecată cu cenuşă. Ochii îi erau ca de vulpe şi purta pe umeri o mantie 
murdară, ce mirosea cu o întreită duhoare: de putreziciune, de mocirlă şi de 
balegă. De împuţiciunea mirosului, Andrei simţea că-l ia greaţa şi de aceea 
scuipa mereu jos, cu silă. Dracul, văzând îngreţoşarea lui Andrei, a zis: „Alţii mă 
au la inimă ca pe mierea cea mai dulce, dar acesta, care-şi bate joc de toată 
lumea, mă scuipă?” Cu toate că Andrei îl şi vedea pe demon, desfrânatele îl 
auzeau doar pe cel socotit de ele nebun. Binecuvântatul l-a luat în râs pentru 
urâţenia şi mirosul lui, apoi l-a blestemat, alungându-l. Desfrânatele au zis 
atunci: „Priviţi cum glumeşte cu demonul său. A, dar ia uitaţi ce haină frumoasă 
are! Haideţi s-o vindem, ca să avem cu ce cumpăra vin, să bem astăzi.” Şi i-au 
scos haina, lăsându-l gol. Una dintre ele a spus: „Haideţi să-l îmbrăcăm cu un 
sac.” Au tăiat deci un sac vechi şi i l-au trecut lui Andrei peste cap. Îmbrăcat 
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astfel, fericitul a plecat de acolo. Oricine îl vedea înfăşurat în acel sac vechi, 
pufnea în râs, iar unii chiar i-au spus: „Bun samar poartă măgarul tău, 
nebunule!” La aceasta Andrei a răspuns: „Aşa este, proştilor, e o mantie bună, 
căci astăzi m-a făcut patrician Stăpânul.”21 Totuşi, nu se purtau toţi în felul 
acesta batjocoritor cu Sfântul. Unii iubitori de Hristos îi dădeau de pomană, deşi 
el nu cerea nimic. Primea de la aceştia 20 sau 30 de lepta,22 pe care îi împărţea 
săracilor. Mai întâi căuta locurile unde se adunau aceia, îşi bătea joc de ei şi îi 
ghiontea. Dacă vreunul încerca să-l prindă, Andrei îl împingea. Iar când ceilalţi 
se repezeau la el, să-l bată cu beţe, Andrei fugea, lăsând să-i cadă bănişorii,23 
pe care săracii îi culegeau apoi, găsindu-i pe jos.24 

Despre prezicerea pentru tânărul Epifanie 
Fericitul, după cum am spus, obişnuia să meargă adesea la cuptorul de 

pâine. Odată a întâlnit trei tineri blonzi, frumoşi trupeşte, dar şi sufleteşte, cu 
frică de Dumnezeu şi virtuoşi. Cel mai vârstnic dintre ei le era celorlalţi 
învăţător în lucrarea faptelor bune. El a fost şi cel dintâi care a simţit în Duh 
adevărul despre binecuvântatul Andrei. Prin urmare, le-a spus prietenilor săi: 
„Credeţi-mă, dragii mei, eu socot că acest nebun este în fapt un rob al lui 
Dumnezeu!” Ceilalţi au spus atunci: „Te rugăm, fă în aşa fel, ca să-l putem 
întâlni în taină, undeva mai ferit, ca să-l putem cunoaşte.” Aşadar, acela s-a 
grăbit şi l-a întâmpinat pe Andrei, spunându-i: „Frate, dacă ai dragoste 
de-aproapele, vino şi stai cu noi puţin.” Binecuvântatul a zâmbit, răspunzând: 
„Fiule, nu eşti tu oare Epifanie?” Apoi fericitul i-a proorocit în Duhul Sfânt: 
„Cunoaşte aceasta, fiule, că vei ajunge Patriarh al acestei cetăţi.”25 Şi, luându-l 
de mână, a mers la ceilalţi doi tineri. Epifanie le-a zis cum fericitul Andrei i-a 
spus pe nume, deşi nu se cunoşteau mai dinainte.26 Auzind acestea, tinerii l-au 
privit cu şi mai multă dragoste şi încredere. Mergând într-o tavernă, feriţi de 
privirile celor de-acolo, au cumpărat pâine şi peşte, punându-le înaintea lui 
Andrei. Binecuvântatul, văzându-le dărnicia, s-a bucurat mult. După ce a spus o 
rugăciune în gând, mulţumind lui Dumnezeu, a gustat puţin şi le-a împărţit şi 
celorlalţi cu propriile lui mâini. Totuşi e vrednic de credinţă cuvântul27 că Andrei 
mânca doar jumătate de posmag pe zi. Chiar şi atunci, la masă cu cei trei tineri, 
mai mult lăsase în farfurie decât mâncase. În ce priveşte vinul, făcea la fel. Dacă 
îi dădea cineva un pahar, îl bea, dar când era singur, nu bea niciodată. Adesea 
petrecea trei sau patru zile, sau chiar o săptămână fără să mănânce nimic. 
                                                 

21 P.G. 111, 652 C - 656 A. Sinaxarul Mare (în limba greacă) redă această ultimă propoziţie 
astfel: „Împăratul m-a făcut patrician.” 
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23 Textual: obolul. 
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Biserică pe 25 August. Anumite surse susţin însă că este Poliefctos (956-970), prăznuit pe 
5 Februarie. 

26 P.G. 111, 657 AB. 
27 1 Tim. 1, 15; 4, 9. 



Aceasta se întâmpla pentru că satana îi învârtoşa pe cei mai mulţi şi nu-i dădeau 
pomană. Cât despre Andrei, el nu silea pe nimeni ca să-i dea ceva, nevrând să fie 
o povară pentru nimeni.28 

„În timp ce binecuvântatul stătea în tavernă cu cei trei tineri, s-a întâmplat 
să trec şi eu pe-acolo. Auzindu-i glasul, m-am aşezat într-un loc ferit, urmărind 
cele ce se întâmplau. Tinerii şi-au luat rămas bun de la Andrei şi au plecat. 
Cârciumarul a ieşit din tavernă şi el pentru ceva timp, lăsându-l astfel numai pe 
Andrei acolo. Dacă nu a mai văzut pe nimeni, crezând că e singur, Andrei şi-a 
ridicat mâinile spre ceruri şi s-a rugat pentru cei trei tineri. Dumnezeu mi-e 
martor, dragii mei, că l-am văzut ridicat de la pământ, pe când se ruga. Şi mi s-a 
făcut frică văzând acestea. După ce şi-a terminat ruga, şi-a făcut semnul Crucii. 
Apoi a ieşit din nou la nevoinţa lui de nebun pentru Hristos, îndreptându-se spre 
mulţimea trecătorilor şi făcându-şi nebuniile obişnuite.”29 

Despre iarna cea grea 
Odată s-a abătut asupra cetăţii o iarnă grea, cu ninsori multe. Era atât de 

frig, încât mulţi au fost găsiţi morţi de foame şi îngheţaţi. Chiar şi copacii 
îngheţaseră şi se dezrădăcinau, iar păsările mureau, neavând ce să mănânce. 
„Am fost foarte îngrijorat pentru robul lui Dumnezeu. Mai întâi, fiindcă îl ştiam 
lipsit de toate, apoi, fiindcă nu ştiam pe unde ar putea fi. Deci n-am putut să nu 
mă gândesc odată că, oriunde ar fi fost până la acel timp, era cu putinţă să fi 
murit deja. Acea vreme nenorocită a ţinut vreo două săptămâni. Chiar atunci 
când a încetat vântul, iată că binecuvântatul a venit la mine, în miez de noapte. 
Când l-am văzut, am rămas uimit. L-am îmbrăţişat şi l-am sărutat, şi numai după 
mult timp de tăcere a bucuriei revederii, mi-a zis: „Să ne aşezăm, căci am ceva 
să-ţi spun.” După ce a încetat din lacrimi, mi-a zis cu dulceaţă: „Aşează masa, ca 
să mâncăm ceva.”30 

Când l-am auzit spunându-mi asta m-am bucurat mult. După ce am zis 
slujitorului să pună masa, fericitul Andrei mi-a spus: „De ce te-ai îngrijorat atât 
pentru mine, părinte, gândind că am murit şi eu de frig, ca şi mulţi din fraţii mei, 
săracii? Nu ştii oare că Acela care mi-a zis că mă va face moştenitorul Lui, de-L 
voi sluji cu toată inima, Acela e cu mine şi mă ocroteşte? Şi nu ştii că aceia care 
nădăjduiesc în Dumnezeu cu toată inima, au parte de bucurie şi acum, şi în 
veacul viitor?” Auzindu-l vorbind astfel, mi-a trecut prin minte că i se întâm-
plase să trăiască vreun lucru minunat şi de aceea am început să-l rog să îmi arate 
prin ce trecuse. Binecuvântatul mi-a spus atunci: „Nu ştii oare, frate, că am fost 
pe străzi şi prin pieţe, făcând ceea ce fac de obicei? Totuşi, iubirea şi rugăminţile 
tale mă silesc să-ţi spun adevărul. Dar te jur pe Dumnezeu ca, atât timp cât 
trăiesc şi mai sunt în această lume, să nu arăţi nimănui nimic din lucrurile pe 
care ţi le voi dezvălui.” I-am făgăduit să nu spun nici o vorbă nimănui. Şi aşa, 
a început să-mi povestească: „După cum ştii, dragul meu, multe nevoi 
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m-au cuprins în această vreme, pentru că eram gol, fără acoperământ şi desculţ. 
Nu credeam că am să mai pot răbda, aşa că m-am dus la săracii asemenea mie, 
ca să stau cu ei o vreme. Dar nu au vrut să mă primească, ci ca pe un câine m-au 
gonit cu beţele lor, zicându-mi: «Pleacă de aici, câine!» Nu mai aveam încotro 
s-o apuc, aşa că am deznădăjduit de viaţa mea. Am început a spune: 
«Binecuvântat eşti Doamne! Căci dacă voi muri de frig, cred că mi se va socoti 
ca o mucenicie.» Gândind la aceste lucruri, m-am dus într-un colţ al cetăţii. 
Acolo am găsit dormind un câine şi am vrut să mă întind alături de el, ca să mă 
încălzesc puţin. Dar câinele, văzându-mă, s-a ridicat şi a fugit. Mi-am zis atunci: 
«Ticălosule, vezi cât eşti de păcătos, dacă şi câinii fug de tine! Oameni se 
îndepărtează de tine ca de un drac viclean. Ceilalţi săraci te alungă şi ei. Ce-ţi 
mai rămâne de făcut? Să mori, destrăbălatule, să mori!» Dârdâind şi de frig, şi 
pentru gândurile acelea, într-o durere mare şi mustrări de conştiinţă, am început 
a plânge. Braţele şi picioarele îmi îngheţaseră, când mi-am întors gândul spre 
Dumnezeu, crezând că nu peste mult timp o să părăsesc această lume.”31 

Despre răpirea la al treilea cer 
Şi Andrei a zis mai departe: „Pe când cugetam astfel, a venit deodată o 

căldură peste mine. Atunci am deschis ochii şi am văzut un tânăr foarte frumos, 
care strălucea ca soarele. Ţinea în mână o ramură de aur, împletită cu crini şi 
trandafiri proaspeţi. Dar aceste flori nu erau ca florile de pe pământ, ci de o 
culoare şi înfăţişare cu totul aparte. Tânărul mi-a atins faţa cu acea ramură 
înflorită, spunându-mi: «Andrei, unde ai fost?» I-am răspuns: «În întunericul 
şi-n umbra morţii.» Din nou mi-a atins faţa cu ramura, spunându-mi: «Primească 
viaţă trupul tău!» Odată cu acele vorbe, parfumul florilor mi-a pătruns inima, şi, 
ca un fulger, viaţa a intrat din nou în mine. Am auzit apoi un glas spunând: 
«Daţi-i o mângâiere, până vor trece două săptămâni, apoi duceţi-l iarăşi înapoi, 
căci hotărât-am să-i mai prelungesc lupta pe pământ.» Şi-odată cu acele vorbe 
am adormit din nou. Şi ce s-a întâmplat nu ştiu. Cu toate că mi s-a părut că am 
dormit o noapte, când m-am trezit, trecuseră chiar două săptămâni, aşa cum 
Bunul Dumnezeu a poruncit.32 

Mă aflam în cel mai plăcut şi minunat, cel mai plin de har Rai al florilor şi 
miresmelor. Sufletul meu era într-o stare de răpire şi mă întrebam: «Ce s-o fi 
întâmplat cu mine? Eu stau în Constantinopol, deci cum de mă aflu aici?» 
Mirându-mă de acestea, nu le puteam înţelege. Apoi am început a gândi: «Iată că 
am înnebunit de-a binelea! Căci trebuind să mulţumesc şi să slăvesc pe 
Dumnezeu, Care mi-a făcut atâta bine, eu stau şi iscodesc o asemenea minune.» 
Şi mă simţeam fără de trup, ca şi cum aş fi ieşit din el.33 Mai bine zis, eram 
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cunoaşte prin fapte, s-a învrednicit negreşit să-L vadă şi prin contemplaţie. Dar vede cele pe 
care nu pot să le scriu. Fiindcă mintea lui vede privelişti străine, se luminează întreagă şi se 
face luminoasă, dar nu poate să înţeleagă şi să descrie acestea. Pentru că însăşi mintea este 



acoperit cu un veşmânt ce strălucea ca zăpada şi era împodobit cu pietre 
preţioase. Privindu-l, nu mai puteam de bucurie. Pe cap aveam o coroană 
strălucitoare, de aur, împodobită cu tot felul de flori. În picioare mi se părea că 
am sandale, iar la mijloc eram încins cu un brâu roşu, sclipitor. Văzduhul acolo 
strălucea de o lumină negrăită şi era înmiresmat de parfumul a o mulţime de 
flori, de toate culorile. Dar şi alte multe miresme veneau peste mine şi mă 
încântau.” Aici binecuvântatul s-a oprit – iar pe mine mă luase frica, 
ascultându-l, şi mintea mea se cutremura. Apoi mi-a spus că se simţise atunci 
asemenea unui împărat în locaşul lui Dumnezeu. 

„Văzându-le pe toate-acestea, mă bucuram mereu mai mult.34 Dumnezeu 
a făcut să răsară acolo tot felul de pomi. Dar aceia nu sunt ca pomii de pe 
pământ, ci sunt veşnic verzi şi înfloriţi, plini de nectar şi cu frunziş bogat. Îşi 
plecau ramurile unii către alţii şi slobozeau un miros negrăit.35 Drepţii petrec aici 
şi sunt plini de bucurie şi fericire, iar încântarea le umple sufletele. 

Înfăţişarea pomilor acelora era cu totul deosebită şi din alte pricini. Unii 
erau neobişnuit de schimbaţi şi parcă împletiţi, alţii erau graţioşi şi măreţi. Unii 
aveau flori neveştejite, alţii erau încărcaţi cu frunze şi fructe, şi iarăşi alţii erau 
împodobiţi cu flori şi frunze. Fructele lor nu pot fi asemănate cu nimic din cele 
de aici. Era o privelişte cu totul străină de această lume. Pe crengile lor semeţe 
sălăşluiau zburătoare, păsări şi insecte,36 cu aripi ca de aur sau albe ca zăpada. 
Unele stăteau cocoţate pe ramuri şi ciripeau. Sunetele cântecelor pe care le 
scoteau, armonioase şi plăcute, mi se păreau a se auzi până-n înaltul cerului. 
                                                                                                                                                         
lumină şi le vede pe toate lumină, iar lumina e vie şi dă viaţă celui ce vede aceasta. Se vede pe 
sine însuşi unit întreg cu lumina şi, văzând, este concentrat în această vedere şi este aşa cum 
era. Simte lumina în sufletul său şi îşi iese din sine şi, ieşind din sine, o vede de departe, dar 
întorcându-se iarăşi în sine, se găseşte din nou în mijlocul luminii.” Cateheze, Cateheza 2,12, 
studiu introductiv şi traducere de diac. Ioan I. Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 1999, p. 37. [Saint 
Symeon the New Theologian (949-1022), The Discourses, Ch. II, § 12, Classics of Western 
Spirituality Series (NY: Paulist Press, 1980), p. 56]. 

„Vorbeam cu lumina aceea, lucru pe care îl ştie acea lumină, care a risipit toată ceaţa din 
sufletul meu şi tot cugetul pământesc, care a depărtat de la mine toată materia groasă şi povara 
sufletului, pe care o aduseseră în mădularele mele lâncezeala şi aţipeala. Căci – minune 
înfricoşătoare! – într-atât a încordat şi a învigorat relaxarea articulaţiilor şi muşchilor, produsă 
de multa mea osteneală, încât mi se părea că am dezbrăcat veşmântul stricăciunii; dar nu 
numai aceasta, ci şi o bucurie multă, o simţire spirituală şi o dulceaţă mai presus decât gustul 
tuturor celor văzute s-au revărsat de îndată, în chip de negrăit, în sufletul meu şi mi s-a dăruit 
în chip uimitor şi am cunoscut o libertate şi o uitare de toate gândurile vieţii din lume, precum 
şi însuşi modul ieşirii din viaţa aceasta. Fiindcă toate simţirile minţii şi ale sufletului s-au 
alipit numai de acea negrăită bucurie a luminii.” Ibidem, Cateheza 16,3, pp. 193-194. [Ibidem, 
Ch. XVI, § 3, pp. 200-201]. 
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stau pe crengile copacilor, încălzindu-se la soare. Sunetele plăcute pe care le scot acestea sunt 
adesea folosite pentru a descrie sau pentru a sugera sunete similare. Aceste mici creaturi, 
văzute de Sfântul Andrei, formează o specie aparte. 



În timp ce încercam să ghicesc ce-şi spuneau una alteia, mintea mea era ca 
răpită. Căci erau ca trandafirii sau crinii, sau ca o altă oarecare floare ce nu o pot 
numi, atât de neobişnuit arătau, plutind în înălţimea văzduhului. Şi iarăşi, 
cercetam cu uimire frumuseţea alteia, cu o poleială şi culoare de un farmec 
deosebit. Iar alta mă bucura cu cântecul ei desfătător şi necontenit. Dar cine 
poate povesti necuprinsele frumuseţi şi înfăţişările neobişnuite ale celor de 
acolo? Toţi acei pomi se înălţau perechi-perechi, după mărime, într-o ordine şi 
armonie desăvârşită. O, fericită mâna care i-a sădit acolo!37 

Şi iarăşi am intrat în cele mai dinlăuntru ale Raiului, încât credeam că nu 
voi mai vedea din nou întunericul acestei lumi muritoare. Pentru că mi se părea 
că lucrurile din lumea aceasta sunt întuneric pe lângă cele de acolo. Pe când 
mergeam aşa, am văzut în mijlocul Raiului un râu mare, ce adăpa copacii, iar 
păsările veneau şi ele să bea din apele lui, ca după aceea să cânte iarăşi. De-o 
parte şi de alta a râului se întindea o viţă de vie, împodobită cu frunze ce 
sclipeau ca aurul. Şi ramurile ei străluceau ca o piatră preţioasă, aşa după cum e 
scris: «Eu sunt viţa»38 şi «Pus-am în Sion o piatră, o piatră de încercare, piatra 
din capul unghiului, de mare preţ, bine pusă în temelie.»39 Această vie înconjura 
grădina, fiind încărcată de ciorchini cu struguri mari şi frumoşi. Viţele ei se 
împleteau între ele, încununând şi împodobind toate răsadurile şi toţi pomii de 
acolo. Văzând toate acestea, inima mea se bucura, şi simţeam cum sufletul meu 
trece de la teamă la mirare, şi de la mirare la uimire. Am petrecut în starea 
aceasta minunată vreme destul de îndelungată. După aceea am auzit suflarea 
unui vânt dinspre răsărit, ce aducea o mireasmă nespusă, mlădiind pomii. Mi se 
părea că îngerii tămâiază în ceruri, înaintea lui Dumnezeu.40 

După ce acest vânt s-a domolit, un altul a început să sufle dinspre apus, 
purtând şi el un miros ce m-a umplut de încântare şi aducând cu el ceva ca o 
ninsoare. Iar acei pomi întreceau în frumuseţe şi miresmă atât de mult pomii 
pământului, încât uitasem tot ceea ce mă desfătase până atunci. Cât despre acele 
păsări cântătoare, simţeam că-mi ies din mine însumi auzind glăsuirea lor. Şi 
dacă erau păsări sau îngeri, aceasta numai Dumnezeu o ştie. Apoi a început să 
sufle un al treilea vânt, dinspre miazănoapte, având străluciri asemenea celor pe 
care le face soarele în curcubeu. Când sufla, unduia blând florile şi copacii, 
umplându-i de acele străluciri şi făcându-i să slobozească alte miresme, aşa încât 
iarăşi am fost ca în răpirea minţii. Iar când puteam gândi, mă întrebam cum 
de-am ajuns să pot gusta o atât de minunată fericire. După aceea şi acest vânt s-a 
liniştit, aşternându-se o mare tăcere. Am mers puţin, ca să pot trece râul. Pe când 
înaintam pe acea câmpie a Raiului, gândeam în sine la toată bogăţia Atot-
ţiitorului Dumnezeu, care era adunată acolo din belşug şi pe care gura 
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omenească nu o poate povesti.41 
Aşadar, pe când străbăteam grădina aceea şi luam aminte la Sfintele 

Sfinţilor, iată! – un al patrulea vânt a suflat iarăşi dinspre miazănoapte, purtând 
mireasmă de trandafiri şi crini, având şi o culoare ca a viorelei. Şi iarăşi copacii 
slobozeau cu freamăt un miros mai plăcut decât al mirului şi moscului, ce-mi 
pătrundea până în adâncurile inimii. Şi mă gândeam: «Cu ce fel de ochi le văd 
pe acestea, cu cei trupeşti sau cu cei duhovniceşti? Doar Bunul Dumnezeu o 
ştie.» Nu cunoşteam dacă le văd şi le simt pe acelea cu trupul meu pământesc 
sau cu un trup asemenea celui pe care-l vom purta după Înviere. Dar, fiindcă nu 
simţeam nici greutate, nici poftă, nici altceva din cele trupeşti, mi se părea că 
sunt fără de trup. Nu ştiu ce să-ţi spun, căci numai Dumnezeu, cunoscătorul 
inimilor, ştie acestea.42 

În vreme ce florile şi pomii se unduiau în bătaia vântului, auzeam din nou 
acel sunet minunat, iar mireasma îmi îmbăta din nou simţirile, lăsându-mă fără 
de glas. O nesfârşită bucurie şi dulceaţă îmi străbătea şi mintea, şi inima, 
făcându-mi duhul să tresalte, veselindu-se. Apoi, şi acest vânt s-a oprit. Atunci 
mi-am dat seama de o minune înfiorătoare şi dincolo de-nchipuire: deşi trecuse 
atât de mult timp, totuşi întunecarea ce o aduce noaptea nu se arătase. 
Petrecusem tot timpul în lumină, în bucuria vieţii, înconjurat de strălucire şi 
veselie.43 

După toate acestea, am ajuns ca într-o răpire. Şi credeam că stau deasupra 
bolţii cereşti, iar un tânăr, înveşmântat în mantie şi cu o înfăţişare asemenea cu a 
soarelui, venea spre mine. Gândeam că e acelaşi tânăr care îmi mângâiase faţa 
cu acea ramură înflorită, pe când pieream de frig. El a poruncit celor care-l 
însoţeau să mă ridice întru înălţime. Pe când mă călăuzea, deodată am văzut o 
Cruce înfricoşătoare în măreţie şi frumuseţe. Părea asemenea unui curcubeu în 
nori, iar de jur împrejurul ei erau patru voaluri, asemenea unor strălucitori nouri 
de lumină. Două dintre voaluri, roşii ca focul, străluceau asemenea fulgerului, 
iar celelalte erau albe ca zăpada. Împrejurul Crucii stăteau cântăreţi înalţi şi 
frumoşi, albi ca lumina, cântând un imn minunat, slăvindu-L pe Hristos cel 
Răstignit. Însoţitorul meu, mergând în faţă, a sărutat Crucea cu evlavie şi m-a 
îndemnat să fac şi eu la fel. M-am închinat la rândul meu, sărutând Crucea. Iar 
pe când sărutam acel nepreţuit lemn învăpăiat, am simţit o dulceaţă duhovni-
cească şi o mireasmă ce întreceau toate cele pe care le simţisem chiar şi acolo, în 
Rai.44 
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Când însă mi-am mutat privirea de la Cruce, deodată m-am văzut 
deasupra abisului mării. M-au cuprins tremurul şi frica şi am strigat către 
povăţuitorul meu: «Domnul meu, îndrumează-mă! Iată, mi se pare că merg pe 
nori şi mi-e frică, nu cumva să fac vreun pas greşit şi să mă prăbuşesc în apele 
ce sunt sub noi.» Acela mi-a răspuns: «Nu te teme, căci trebuie să urcăm mai 
sus.» Şi, dându-mi mâna, ne-am aflat de îndată deasupra celei de-a doua tării a 
cerului. Aceasta părea albă ca zăpada. Am văzut şi acolo două Cruci, asemenea 
celei pe care o văzusem înainte. În jurul lor se săvârşea o slujbă măreaţă, ca şi la 
prima Cruce. Văzduhul era acolo învăpăiat şi-i odihnea înviorându-i pe tinerii 
care cântau. Am sărutat şi aceste două Cruci cu dragoste şi dor dumnezeiesc. 
Dar şi parfumul celor două Cruci era dumnezeiesc, umplându-ne inimile de-o 
încântare şi plăcere mai mari decât cele pe care le cunoscusem la cea dintâi. Şi 
din nou privind, am văzut deodată totul ca şi cuprins de flăcări. Înfricoşat, am 
cerut iarăşi ajutor de la povăţuitorul meu, care m-a luat de mână şi mi-a spus: 
«Trebuie încă să mai urcăm.» De îndată ne-am găsit deasupra celei de-a treia 
tării cereşti. Acest loc era cu totul deosebit de cele pământeşti. Căci nu călcam 
pe ceva tare, ci pe ceva auriu, asemenea petalei unei flori, care avea şi formă 
neobişnuită, ca o vâlcea sau vale ce se-ntindea în faţa noastră. Din nou ne-am 
găsit înaintea a trei Cruci, strălucitoare precum fulgerul, ce mă înfiorau cu o 
măreţie ce depăşea măreţia celor pe care le văzusem înainte. Însoţitorul meu m-a 
condus cu multă îndrăznire în mijlocul acelei străluciri, ca să ne închinăm şi 
înaintea celor trei Cruci. Dar eu nu am mai avut destulă tărie, aşa încât m-am 
închinat de la o oarecare depărtare.45 

După ce am mai mers puţin, am ajuns la o altă catapeteasmă. Am văzut 
apoi ceva asemenea unui fulger desfăşurat în văzduh. Urcând şi trecând de acea 
catapeteasmă, ne-am aflat în mijlocul a multe cete îngereşti, care-L preamăreau 
pe Dumnezeu. Mergând mai încolo, iată! – o altă catapeteasmă, făcută ca din 
vizon şi porfiră de nepovestit. Trecând de ea, am ajuns într-un loc slăvit. În faţă 
aveam un văl mai minunat, ce părea făcut din chihlimbarul cel mai curat. S-a 
arătat atunci o mână, care a dat la o parte acest văl, deschizându-ne calea. 
Înlăuntru erau nenumăraţi îngeri, toţi tineri, frumoşi, cu o înfăţişare mai 
luminoasă decât soarele. Stăteau după treptele lor, ca şi cum ar fi plutit în 
văzduh, la o înălţime ce mă umplea de spaimă, ţinând în mâini sceptre 
înfricoşătoare. Erau legiuni de-o parte şi de alta, fără de număr. Însoţitorul meu 
mi-a spus: «Ia aminte! Când se va da la o parte şi ultima catapeteasmă, vei vedea 
pe Fiul lui Dumnezeu şezând de-a dreapta Tatălui.46 Să cazi şi să I te închini. Să 
laşi orice gând şi să-ţi ridici toată mintea spre El, ca să auzi bine cele ce îţi va 
spune.» După ce mi-a spus acestea, priveam catapeteasma, când iată! – un 
porumbel măreţ a zburat deasupra ei. Avea capul ca de aur, pieptul purpuriu, 
aripile şi picioarele strălucindu-i ca nişte flăcări. Din ochi îi ieşeau raze 

                                                 
45 P.G. 111, 672 B-D. 
46 Cf. F.Ap. 7, 55; Rom. 8, 34; Ef. 1, 20; Col. 3, 1; Evr. 1, 3; 8, 1; 10, 12; 12, 21; 1 Pt. 3, 22. 



luminoase. Pe când mă desfătam de frumuseţea lui dumnezeiască, deodată a 
zburat spre înălţimi.47 Am rămas cu privirea pierdută în acea înălţime măreaţă, 
ce îmi răpise mintea în uimire. 

Şi iată că am văzut un tron înfricoşător, de foc, ce stătea parcă suspendat 
în văzduh. Dinspre tron cobora un foc, dar nu ca focul obişnuit, căci era mai alb 
ca zăpada. Pe acel tron şedea Domnul nostru Iisus Hristos,48 îmbrăcat în 
veşminte roşii şi albe, strălucitoare ca lumina. Însă din pricina nevredniciei mele 
şi ca să-L pot vedea, Şi-a micşorat întrucâtva strălucirea. Am privit pe 
Dumnezeu-Omul în măreţia şi frumuseţea Lui, ca şi cum aş fi privit soarele la 
răsăritul său, când îşi aruncă razele sclipitoare. După aceasta n-am mai fost în 
stare să văd cu limpezime.49 Când catapeteasma s-a dat la o parte, am făcut trei 

                                                 
47 P.G. 111, 673 A-B. 
48 Sfântul Grigorie Palama: „Dumnezeu Se lasă văzut faţă către faţă, iar nu în ghicitură… 

Se uneşte cu ei, până la a ajunge să Se sălăşluiască întreg în ei, în întregimea lor. Aşa încât ei 
se sălăşluiesc cu totul în El, iar Duhul se varsă din belşug peste ei, prin Fiul [Tit 3, 6]… 
Totuşi, să nu socoteşti că Dumnezeu Se lasă văzut în esenţa Lui suprafirească, ci după darul 
Lui îndumnezeitor şi după energiile Lui, după harul înfierii îndumnezeitoare şi după slava Lui 
ipostaziată.” Vezi: Triads III, I, 29, cf. Tr. II, 3, 26, 37, in J. Meyendorff – A Study of Gregory 
Palamas (London U.K.: The Faith Press, 1964) pp. 213-214. 

Sfântul Maxim Mărturisitorul: „Dumnezeu ne-a făcut astfel încât să putem deveni părtaşi 
dumnezeieştii firi şi să ne împărtăşim de veşnicia Lui, în aşa fel încât să ajungem asemenea 
Lui [1 In 3, 2] prin harul îndumnezeitor. Prin îndumnezeire, toate sunt refăcute şi ajung la 
stabilitate şi pentru acest scop al îndumnezeirii cele ce încă nu există sunt aduse în fiinţă.” 
Vezi: “First Century on Various Texts”, Ch. 42, The Philokalia, the Complete Text, Vol.II, 173. 

Sfântul Grigorie Palama: „Cei ce I-au plăcut lui Dumnezeu au ajuns la scopul pentru care 
au fost aduşi la fiinţă, adică la theosis (îndumnezeire sau participare la energiile necreate, dar 
nu la esenţă). Căci pentru aceasta ne-a făcut Dumnezeu, pentru a deveni părtaşi la 
dumnezeirea Lui, aşa încât cei ce sunt îndumnezeiţi de El sunt în El şi El este în ei, 
îndumnezeindu-i. Aceştia participă la energiile divine, dar nu şi la esenţa lui Dumnezeu. De 
aceea, teologii afirmă că dumnezeirea e un nume dat energiei dumnezeieşti.” Vezi: The One 
Hundred and Fifty Chapters, Ch. 105, p. 201. 

Distincţia aceasta între fiinţă (esenţă) şi energii face posibilă păstrarea adevăratei 
semnificaţii a cuvintelor Apostolului Petru: „părtaşi ai dumnezeieştii firi” [2 Pt. 1, 4]. 

49 Sfântul Ilarie de Poitiers: „Apostolul Pavel, care n-a fost ales de om şi nici prin om, ci 
prin Iisus Hristos, spre a fi învăţător neamurilor, a vorbit despre tainele cereşti, atât cât i-a fost 
omeneşte cu putinţă. El, care a fost ridicat până la al treilea cer şi a auzit cuvinte de nerostit, 
vorbeşte după măsurile înţelegerii omeneşti, atât cât poate natura omenească să cuprindă. Dar 
el nu uită că sunt lucruri ce nu pot fi înţelese, chiar atunci când sunt auzite. Neputinţa 
omenească are nevoie de a readuce înaintea tribunalului perfect al raţiunii ceea ce a fost 
perceput la întâmplare prin auz. Înţelegerea cuvintelor este mai înceată decât auzirea lor, 
pentru că urechea aude, dar raţiunea este cea care înţelege, deşi Dumnezeu este Cel care 
revelează înţelesul cel mai adânc, celor care îl caută. Însă darul dumnezeiesc al înţelegerii este 
o răsplată a credinţei, deoarece prin credinţă neputinţa simţurilor este acoperită de darul 
revelaţiei.” Saint Hilary of Poitiers, On the Trinity, Bk. 11(23), Nicene, 2nd Ser., IX:210. 

Sfântul Grigorie Palama: „Când mintea este cu totul despărţită de lucruri prin rugăciunea 
curată, extazul este incomparabil mai înalt decât teologia apofatică; pentru că ea e proprie 
celor ce au ajuns la nepătimire… Revelarea lui Dumnezeu răpeşte mintea către contemplarea 



închinăciuni, căzând la pământ. Am încercat din nou să mă ridic, spre a vedea 
frumuseţea şi strălucirea arzătoare a nemărginitei puteri a dumnezeirii Lui, dar 
n-am putut, căci fusesem copleşit de teamă, bucurie şi uimire. Apoi, din lăuntrul 
acelei lumini a venit un glas, care prin puterea sa a despicat văzduhul. Dar glasul 
era blând, plăcut şi dulce, ca şi cum ar fi picurat miere. Mi-a spus trei cuvinte, pe 
care înţelegându-le, sufletul meu a primit o cunoaştere ce nu a avut-o niciodată. 
După puţin, mi-a spus altele trei, pe care auzindu-le, mi-am simţit inima plină de 
o dumnezeiască bucurie. Şi iarăşi, a treia oară, mi-a spus alte trei cuvinte 
uimitoare şi, deodată, s-a auzit o strigare puternică de slavoslovire a cetelor 
îngereşti.50 Era, cred, acel minunat imn: «Sfânt, Sfânt, Sfânt!»51 

După ce am auzit acele negrăite cuvinte dumnezeieşti, am fost dus înapoi, 
tot aşa cum am urcat. Mi-am venit în fire, aflându-mă iarăşi în locul unde 
fusesem înainte de răpire. Cugetam cu uimire la cele ce mi se întâmplaseră: unde 
am fost şi unde mă aflam acum. Nu puteam înţelege cum de am mers în acel loc 
dumnezeiesc. Mi-au venit apoi în minte toate cele pe care le văzusem şi cugetam 
în sine: «Oare a mai venit şi altul aici ori sunt eu singurul?» Pe când gândeam la 
acestea, deodată văd întinzându-se înaintea mea o câmpie. Nu erau pomi acolo, 
dar era multă verdeaţă şi violete, crini şi trandafiri. Acel loc avea şi nişte izvoare 
ce izvorau încetişor miere şi lapte. Toate acestea umpleau văzduhul de miresme 
dulci. Privind acel loc, cu verdeaţa lui odihnitoare, nu ştiam ce să mai cred 
despre toate lucrurile minunate ale lui Dumnezeu, care se schimbau din slavă în 
slavă.52 

Şi iată, văd un bărbat strălucitor ca fulgerul. Purta un veşmânt asemenea 
unui nor luminos şi ţinea în mână o cruce. S-a apropiat de mine şi mi-a spus: 
«Binecuvântarea Domnului nostru Iisus Hristos fie cu tine! Fericiţi sunt cei 
nebuni, căci ei au cea mai multă înţelepciune!53 Dumnezeu te-a rânduit să fii 

                                                                                                                                                         
luminii… De aceea, marele Pavel, după răpirea lui minunată, s-a arătat pe sine neştiutor a 
ceea ce a fost. Totuşi s-a văzut pe sine. Cum? Prin simţirea percepţiei, prin raţiune sau prin 
intelectul spiritual. Dar, în răpirea lui, a depăşit aceste facultăţi. Deci s-a văzut pe sine prin 
Duhul, Care l-a şi răpit. Şi ce era el însuşi, dacă nu-i mai era accesibilă vreo putere naturală 
sau, mai bine zis, era lipsit de toată această putere? Era aceea cu care se unise, prin care se 
cunoştea pe sine şi pentru care se despărţise de toate. Aşa a fost deci unirea lui cu lumina. 
Chiar şi îngerii nu pot ajunge la o astfel de stare, fără a se transcende pe ei înşişi, prin harul 
unirii. Aşadar, Pavel era lumină şi duh, cu care era unit, de la care primise puterea unirii, ieşit 
fiind din toate cele ce sunt şi devenit lumină prin har şi ne-fiinţă prin transcendere, adică prin 
depăşirea lucrurilor create. Dar, ajungând la o astfel de stare, dumnezeiescul Pavel nu putea să 
participe cu totul la esenţa dumnezeirii, pentru că esenţa lui Dumnezeu depăşeşte prin 
transcendere chiar ne-fiinţa, de vreme ce este «mai mult decât Dumnezeu».” Vezi: 
“Deification in Christ”, Triads, II.iii.8(35-37). 

50 P.G. 111, 673 C - 676 A. 
51 Cf. Is. 6, 1-3. 
52 P.G. 111, 676 B-C. 
53 „Dumnezeu Şi-a ales cele nebune ale acestei lumi, ca să-i ruşineze pe cei înţelepţi” 

[1 Cor. 1, 27; cf. Mt. 11, 25]. Apostolii au fost şi ei socotiţi nebuni pentru Hristos: „Căci mi se 
pare că Dumnezeu ne-a arătat pe noi, Apostolii, ca pe cei din urmă oameni, ca pe nişte 



aici, dar vei veni atunci când vei fi chemat. Mergi acum în mijlocul ispitelor 
lumeşti, la înţepăturile şi împunsăturile buruienilor, viperelor, scorpiilor şi 
balaurilor. Dar şi aceasta ce ţi s-a întâmplat este o minune străină. Căci nimeni, 
fiind încă în trup, nu a venit aici, fără numai acela care s-a ostenit mai mult decât 
toţi pentru Evanghelia lui Hristos54 şi tu, care ai dobândit smerenia desăvârşită. 
Dar să înţelegi că ai ajuns la aceasta prin marea ta sărăcie şi prin umilinţa acelor 
cuvinte – Plecă de aici, câine! – şi pentru că tu, care erai gol, tânăr şi nebun, 
ai intrat în luptă cu stăpânitorul acestei lumi, pentru că l-ai biruit şi ai făcut de 
ruşine stăpânirea lui stricată. Ai văzut aici multe lucruri minunate. Ai ajuns să 
cunoşti adevărata răsplătire şi bucurie a celor drepţi. Ai cunoscut, aşadar, Raiul 
Domnului nostru Iisus Hristos? Pentru că ştiu aceasta: ceea ce ai văzut te-a 
cutremurat şi te-a adus la uimire. Ce mai socoţi acum despre lumea cea deşartă? 
Ai văzut slava şi măreţia cea adevărată. Înţelege, aşadar, de ce fel de bucurie se 
lipsesc păcătoşii.» Acestea mi le-a spus acel bărbat purtător de lumină, privind 
cu bunăvoinţă spre mine. 

La urmă mi-a mai spus şi acestea: «Doamna şi Împărăteasa cea preaslăvită 
a puterilor cereşti, ştii tu de ce nu este aici? Ea străbate lumea aceasta deşartă, 
sprijinind şi ajutând pe cei ce se roagă Unuia născut Fiului şi Cuvântului lui 
Dumnezeu şi cheamă numele ei cel sfânt. Ar fi fost bine, dragul meu, să-ţi arăt 
locaşul ei cel prealuminos şi minunat, dar acum nu este vreme, pentru că ţi se 

                                                                                                                                                         
osândiţi la moarte, fiindcă ne-am făcut privelişte lumii, îngerilor şi oamenilor. Noi suntem 
nebuni pentru Hristos… noi suntem întru necinste… Până în ceasul de acum flămânzim şi 
însetăm, suntem goi şi suntem pălmuiţi şi pribegim… Ocărâţi fiind, binecuvântăm. Prigoniţi 
fiind, răbdăm. Huliţi fiind, ne rugăm. Am ajuns ca gunoiul lumii, ca măturătura tuturor… Deci 
vă rog să-mi fiţi mie următori, precum şi eu lui Hristos” [1 Cor. 4, 9-16]. Fapte ale nebuniei 
pentru Hristos au fost săvârşite şi în timpul Vechiului Testament. Nu a stat Proorocul 
Iezechiel, ca un semn pentru casa lui Israel, întins pe partea stângă, vreme de 150 de zile şi 
apoi alte 40 de zile pe partea dreaptă, spre a-i povăţui? [Iez. 4, 4-5]. Nu a purtat Proorocul 
Ieremia un jug de boi şi nu şi-a pus frânghii în jurul gâtului, pentru a vesti viitoarea robie a 
iudeilor? [Ier. 34, 2]. Nu a umblat Proorocul Isaia gol şi desculţ vreme de trei ani, spre a vesti 
viitorul fiilor lui Israel? [Is. 20, 4]. Smeritului şi evlaviosului Andrei i s-a dat harul nu numai 
de a vedea realităţile spirituale ascunse, dar şi de a discerne tainele adânci ale inimilor 
oamenilor. Viaţa Sfântului e un exemplu care ne mustră pentru frica noastră de a-L mărturisi 
pe Hristos şi chiar pentru jena noastră de a ne însemna cu semnul Crucii în public. 

54 Sfântul Apostol Pavel: „Dar prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt; şi harul Lui, care 
este în mine, n-a fost în zadar, ci m-am ostenit mai mult decât ei toţi; dar nu eu, ci harul lui 
Dumnezeu, care este cu mine.” [1 Cor. 15, 10]. În altă parte Apostolul scrie: „Cunosc un om 
în Hristos, care, acum paisprezece ani – fie în trup, nu ştiu, fie în afară de trup, nu ştiu, 
Dumnezeu ştie – a fost răpit în rai şi a auzit cuvinte de nespus, pe care nu se cuvine omului să 
le grăiască.” [2 Cor. 12, 2-4]. 

Sfântul Ioan Gură de Aur: „Mare, cu adevărat, a fost această descoperire… Au fost răpite 
mintea şi sufletul, în timp ce sufletul a rămas ca mort? Sau a fost răpit şi trupul? E cu 
neputinţă a spune. Pentru că, dacă Pavel, care a fost răpit şi căruia i s-au întâmplat atâtea 
lucruri de negrăit, era în neştiinţă, cu atât mai mult noi. Pentru că, într-adevăr, faptul că fusese 
în Rai îl ştia şi cunoştea că fusese ridicat până la al treilea cer, dar cum s-au întâmplat acestea 
nu ştia cu limpezime.” Vezi: Omilia 26 la 2 Corinteni 12, 4, P.G. 61, 618-619 (col. 575, 576). 



porunceşte de către Stăpânul tuturor să pleci de aici la locul tău.» Astfel a vorbit 
cu mine şi am căzut într-un somn dulce, din care trezindu-mă, mi s-a părut că am 
dormit o noapte doar şi m-am aflat aici, precum mă vezi. Drept aceea, iubite 
frate, să ne bucurăm întru Domnul şi să ne nevoim pentru mântuirea noastră, 
ca să dobândim bunătăţile cele veşnice.”55 

Cât timp binecuvântatul Andrei mi-a povestit aceste lucruri, uitasem de 
mine însumi. Chipul lui părea din altă lume şi chiar mirosul acelor flori 
minunate ale Raiului ieşeau încă din el. Mi se părea că sfinţii îngeri au venit 
acolo unde ne aflam şi tămâiau nevăzuţi. L-am rugat multă vreme să-mi spună 
măcar unul dintre acele cuvinte pe care le auzise, dar n-am putut să-l înduplec. 
Nu ştiu de ce, dar poate pentru că ele aparţineau doar Domnului şi bine-
cuvântatului Andrei.56 Aşa ne-am bucurat de cele cereşti în acea noapte. 
Dimineaţa, fericitul a plecat iarăşi spre coridoarele şi străzile cetăţii, făcându-şi 
obişnuitele nebunii şi suferind în cuptorul lumii. Uneori o făcea pe beţivul, 
îmbrâncind pe alţii şi fiind îmbrâncit, căci se făcea piedică trecătorilor. Unii îl 
loveau cu picioarele, alţii cu pumnii. Chiar unii dintre creştini, fără frică de 
Dumnezeu, îl aruncau la pământ şi-l trăgeau cu funii pe străzi şi prin pieţe. 
Acestea se întâmplau chiar şi în zilele de sărbătoare. Dar fericitul le răbda pe 
toate, cu nădejdea celor pregătite pentru cei drepţi.57 

Despre prefăcătoria diavolului 
Nu mult după aceea, vicleanul diavol, arzând de răutate şi zavistie pentru 

că nu-i putea face nimic lui Andrei, a luat înfăţişarea unei babe şi s-a aşezat 
lângă drum, bocind şi strigând: „Vai mie, sărmana şi bătrâna! Cât de mult rău 
mi-a făcut acest înşelător, că nici nu mai am linişte! Ce pot să mai fac eu, săraca 
şi străina?” Unii trecători, văzând-o astfel, s-au apropiat de ea, întrebând-o: „Ce 
ţi s-a întâmplat?” Şi baba a răspuns: „Andrei, care locuieşte în această cetate, 
m-a prins de părul capului şi m-a târât până aici. Mi-a smuls părul, m-a lovit şi 
mi-a rupt şi puţinii dinţi pe care-i mai aveam.” În acest timp, Andrei, care era 
prin preajmă, făcându-şi nebuniile sale obişnuite, a înţeles înşelăciunea 
vicleanului, care luase chip de babă. S-a apropiat şi, privind-o cu asprime, i-a 
spus: „Strigă şi boceşte, babă întunecată la minte şi nebună, murdară de toată 
prefăcătoria şi înşelăciunea, şi vrăjitoria! Ai îmbătrânit în farmecele, blestemele 
şi otrăvirea sufletelor omeneşti!” Apoi Andrei a luat nişte noroi de jos şi a făcut 
din el un bulgăre, cu care a lovit-o pe babă în faţă. Bulgărele i-a lăsat aceleia pe 
chip o urmă ca de cruce şi chiar atunci diavolul şi-a lepădat înfăţişarea 
omenească, prefăcându-se într-un mare şarpe, care s-a făcut nevăzut. Iar bine-
cuvântatul Andrei şi-a urmat drumul şi purtarea obişnuită.58 

Despre întâlnirea lui Epifanie cu diavolul 
Întâlnindu-l pe drum pe tânărul Epifanie şi văzându-l tulburat de oarecare 

                                                 
55 P.G. 111, 676 C - 677 B. 
56 P.G. 111, 677 BC; Paraclete, p. 57. 
57 P.G. 111, 677 C - 680 A. 
58 P.G. 111, 680 D - 681 B; Paraclete, p. 59. 



ispită diavolească, Andrei l-a îmbrăţişat, l-a luat de mână şi l-a condus spre un 
loc liniştit, unde puteau să stea şi să vorbească. Pe drum, fericitul i-a spus lui 
Epifanie: „Iată şi prefăcătoria diavolului! Se arată când ca o babă, când ca un 
agarean negru, ca să-l întâlnească pe iubitul meu fiu, să-l ameninţe şi să-l 
sperie.” Epifanie, auzind acestea, s-a mirat foarte. Căci într-adevăr, mai înainte 
de a se întâlni cu Andrei pe drum, tânărul fusese înfricoşat de ameninţările unui 
ismaelit. Şi asta pentru că diavolul ştia viaţa virtuoasă a lui Epifanie, strădania 
lui de a se depărta de plăcerile trupeşti, nevoinţa şi trezvia lui faţă de patimi. 
Tânărul avea şi-o minte ascuţită, şi-o mare elocvenţă în vorbire, dar era şi sfios, 
şi blând în toată purtarea lui faţă de ceilalţi. Era şi bun cunoscător al Sfintelor 
Scripturi, aşa încât, atunci când vorbea cu filosofii, aceia erau uimiţi de cunoş-
tinţele şi răspunsurile lui.59 

Ajungând la locul spre care porniseră şi aşezându-se, Epifanie începu să 
povestească ceea ce i se întâmplase cu agareanul. „Era ca un bătrân cu barbă 
albă şi privire înspăimântătoare, purtând o mantie neagră şi cizme din piele 
tăbăcită. Mi-a spus acestea: «Nu eşti tu Epifanie, fiul lui Ioan, şi nu despre tine 
spun oamenii că l-ai călcat în picioare pe diavol? Făţarnice! De vreme ce-ai 
pornit război cu mine, te voi prinde în plasa mea, îşi voi săpa groapa şi te voi 
arunca în ea! Am apoi un cazan în care să te fierb, dacă-ndrăzneşti să te pui cu 
mine!» În timp ce boscorodea vicleanul, mă miram de ameninţările lui şi de ceea 
ce venise peste mine. Căci mă cuprinsese frica, deşi mai înainte nu-l 
cunoscusem şi nici măcar nu-l mai văzusem vreodată. Nu înţelegeam ce mi s-a 
întâmplat şi de ce mă tulburasem aşa de tare. Dar după aceea te-am întâlnit pe 
sfinţia ta şi mi le-ai făcut cunoscute toate, fără vreo umbră de-ndoială.”60 

Andrei i-a spus atunci lui Epifanie: „Agareanul ce ţi s-a arătat, fiul meu, 
este un sutaş al diavolilor. Este trimis să războiască pe cei ce se străduiesc să-I 
placă lui Dumnezeu, aşa încât să le arunce sufletele în destrăbălare, în mânie 
nebună şi patimi fără de ruşine. Prin urmare, ia aminte, fiule, şi te păzeşte, căci 
ştii meşteşugirile lui. Vicleanul, văzându-te sporind în cele duhovniceşti, 
scrâşneşte din dinţi împotriva ta. Se străduieşte să-ţi scoată înainte mii de ispite 
şi îşi îndreaptă răutatea împotriva virtuţii, înţelepciunii şi blândeţii tale. Şi face 
acestea pentru că tu iubeşti din toată inima pe Dumnezeu şi pe Sfinţii Lui, care 
şi-au vărsat sângele pentru El şi pentru a dobândi bunătăţile cele veşnice.61 
De aceea, ia aminte cu grijă, străbătând calea cu frică de Dumnezeu şi cu 
dreptate: stăpâneşte-ţi trupul şi pornirile cărnii cu postul, îmbracă-te cu smerita 
cugetare, iar în rugăciune cu bucuria. Păzeşte-ţi toate simţurile trupului 
neîntinate, căci preavicleanul vrea să-ţi murdărească inima, să te facă rob 
necurăţiei, ca să fii osândit în gheena focului. Pentru că acela care săvârşeşte 
păcatul, este rob păcatului.62 Căci sunt doi stăpâni: Domnul dreptăţii şi 
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înrăutăţitul diavol. De aceea, iubitul meu fiu, să fii bun lucrător al dreptăţii şi 
Domnul cel Preaputernic te va păzi şi te va ajuta, şi îngerilor Săi le va porunci 
pentru tine, ca să te păzească în toate căile tale.”63 După ce Sfântul a sfârşit 
povăţuirea, s-au sărutat întru Hristos, apoi Andrei a plecat la nevoinţa lui, iar 
Epifanie s-a îndreptat spre casa lui.64 

Despre tatăl lui Epifanie 
Într-o zi, stând Epifanie în faţa casei părinţilor săi, binecuvântatul Andrei 

trecea pe acolo, făcându-şi nebuniile obişnuite. Omul lui Dumnezeu părea a fi 
un sărac gol, încins la mijloc doar cu o zdreanţă.65 Epifanie, milostiv cum era, îl 
privea de la depărtare, dorind mult să-l cheme în casă. Dar nu voia ca tatăl lui să 
afle despre cunoştinţa ce o avea cu Andrei. Ascunzând deci aceasta, i-a spus 
tatălui său: „Tată, vezi pe acel om cum umblă prost îmbrăcat? Cred că mai 
suferă şi de îndrăcire. Nu am putea ca, din toate bunurile ce ni le-a dăruit 
Dumnezeu, să-i dăm şi lui, aşezându-l la masă, ca să avem şi noi răsplată în 
Împărăţia cerurilor?” Tatăl lui Epifanie s-a umplut de bucurie dumnezeiască la 
auzul acestor cuvinte, şi-a îmbrăţişat fiul şi i-a spus: „O, bucuria sufletului meu 
şi lumina ochilor mei! Dar mai trebuie să mă întrebi despre aşa ceva? Fă tot ceea 
ce doreşti.” Prin urmare, tânărul a alergat să-l ajungă din urmă pe Andrei, care 
deja se depărtase. L-a luat de mână şi l-a condus spre casă, dar, fiindcă tatăl lui 
Epifanie nu mai era la intrare, Andrei a rămas afară. În acest timp, trecătorii, 
văzându-l gol şi ca un ieşit din minţi, au vrut să-i dea un ban şi puţin vin să bea. 
Dar el nu le-a luat pomana, ci s-a aşezat acolo, jos, pe pământ.66 

Despre eunucul desfrânat 
S-a întâmplat să treacă atunci pe acolo un eunuc, care îi era cunoscut lui 

Epifanie. S-au salutat şi apoi eunucul l-a întrebat pe Epifanie despre Andrei, cum 
de umbla aşa gol, pe o vreme atât de friguroasă. Epifanie i-a răspuns că nu ştia 
prea bine, dar că bănuia că acela avea mintea rătăcită şi de aceea umbla ca unul 
fără de simţire. Făcându-i-se milă, eunucul i-a dat atunci lui Andrei tot ceea ce 
avea la el, adică treizeci de curmale. Ba chiar s-a oferit să-i mai aducă şi alte 
lucruri de nevoie. Dar Andrei, cu privirea lui duhovnicească, i-a văzut starea 
sufletului şi, uitându-se la el încruntat, i-a spus: „Nebunii nu mănâncă din 
darurile colofoniţilor.” Neînţelegând bine, eunucul i-a zis cu silă: „Cu adevărat 
eşti nebun, căci văzând curmale, crezi că sunt colofone.”67 

Însă binecuvântatul i-a răspuns: „Pleacă, făţarnicule, în dormitorul 
stăpânului tău, să faci munca murdară a sodomiţilor, ca să iei plată mai multe 
curmale! Nu ştii nici strălucirea Împărăţiei cerurilor, nici groaza gheenei! Dar, 
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fiind creştin, nu ţi-e ruşine nici de îngerul tău păzitor? Nu ştii ce te aşteaptă, 
necuratule, care mergi în locuri ascunse şi faci ceea ce nici câinii, nici 
târâtoarele, nici şerpii şi nici porcii nu le fac? Unde ai învăţat, blestematule, 
aceste lucruri împotriva firii? Vai de tinereţea ta, pe care diavolul a stricat-o, 
coborându-te în cele mai de jos ale iadului! Ia aminte şi nu mai fă aceasta, ca să 
nu arunce Dumnezeu foc din cer asupra ta şi să cazi dintr-un foc într-altul mai 
groaznic, în gheena, şi să arzi veşnic!” Eunucul, auzind aceste cuvinte, s-a făcut 
roşu la faţă de ruşine, spunând: „Vai mie, nenorocitului!” Epifanie l-a întrebat: 
„Ce ţi s-a întâmplat, prietene, de te-ai ruşinat aşa? Nu ţi-am spus că vorbeşte ca 
un nebun? Totuşi, dacă pentru cele pe care le-ai auzit te mustră conştiinţa, 
îngrijeşte-te să te îndreptezi şi nu dispreţui cuvintele lui. Eşti tânăr, iar satana 
e înfricoşător. Ne îmbrânceşte să facem păcatul, nu pentru altceva, decât ca să 
aibe o oarecare mângâiere în focul gheenei.” După ce a ascultat aceste sfaturi, 
eunucul şi-a urmat drumul.68 

Epifanie l-a condus apoi pe Andrei în casă. Au găsit masa pusă şi au 
mâncat, mulţumind lui Dumnezeu pentru darurile Sale. După aceea, Epifanie 
a întrebat: „Spune-mi, părinte, de ce ai vorbit aşa de aspru prietenului meu?” 
Andrei i-a răspuns: „Tocmai pentru că ţii la el, de aceea i-am vorbit aşa. Dacă 
nu-ţi era prieten, n-ar fi auzit nici un cuvânt de la mine. Căci nu e scopul meu 
să-i mustru şi să-i cert pe păcătoşi, ci să străbat eu însumi calea care duce la 
Cer.” Epifanie a spus atunci: „Ştiu aceasta, părinte. Dar tânărul acela este rob în 
casa stăpânului său şi e silit să facă tot ceea ce i se porunceşte. Şi cum ar putea 
să nu le facă?” Andrei a răspuns: „Ştiu şi eu că e rob şi că un rob trebuie să 
asculte de poruncile stăpânului său. Totuşi nu trebuie să facă lucrurile diavolului 
şi fapte de ruşine, mai ales aceste blestemăţii nefireşti, pe care nici la animale nu 
le întâlnim. Fiindcă ce om adevărat nu simte răul miros al acestei necurăţii?” 
Epifanie a zis iarăşi: „Dacă stăpânul său îl sileşte la vreun lucru, chiar şi păcătos, 
iar el, ca rob, nu se supune, cred că ştii ce-l aşteaptă: batjocuri, ameninţări, bătăi 
şi multe altele asemănătoare.” Andrei i-a răspuns: „Aceasta este mărturisirea lui 
Hristos, pe care El a arătat-o prin cuvintele: «Fericiţi cei prigoniţi pentru 
dreptate, căci a lor este Împărăţia cerurilor.»69 Mai mult, dacă robii nu se supun 
stăpânilor lor, când e vorba de această scârboasă dorinţă a sodomiţilor, atunci 
sunt de trei ori binecuvântaţi, căci, prin chinurile la care sunt supuşi, trec în 
rândul Mucenicilor.”70 

Despre robul lui Epifanie 
Pe când vorbeau ei astfel, unul dintre robii lui Epifanie, de îndată ce l-a 

văzut pe binecuvântatul Andrei, şi-a dat seama de lucrarea nebuniei pentru 
Hristos a acestuia. Tânărul rob s-a aruncat la picioarele Sfântului, implorându-l 
cu lacrimi să-l roage pe Dumnezeu ca să i se încredinţeze şi lui o asemenea 
lucrare. Ştiind prin descoperire duhovnicească tot ceea ce voia robul, Andrei 
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a dorit să vorbească în ascuns cu el. De aceea, prin puterea Duhului Sfânt, 
a schimbat îndată vorbirea amândurora în limba siriacă. Robul a început din nou 
să-l roage: „Cere-I Domnului Dumnezeu să fiu şi eu aşa cum eşti tu!” Andrei i-a 
răspuns: „Nu vei putea să rabzi ostenelile şi sudorile acestei virtuţi, căci strâmtă 
şi îngustă este calea care duce la Împărăţia cerurilor. Este mai bine pentru tine să 
rămâi aşa precum eşti, stăruind aici în virtute şi lăsându-te povăţuit de stăpânul 
tău la toate cele trebuincioase mântuirii.” Epifanie, văzând şi auzind cum robul 
îşi schimbase limba într-un grai pe care nici măcar nu-l auzise vreodată, s-a 
minunat, spunându-şi: „O, ce minunat este Dumnezeu întru Sfinţii Săi!”71 

Atunci binecuvântatul Andrei s-a rugat lui Dumnezeu să-i descopere ce să 
facă şi a primit acest răspuns: „Nu este spre binele lui ceea ce doreşte. Dar fă-l 
să încerce aceasta, ca să nu te socotească neputincios în a-i împlini dorinţa.” 
Atunci Andrei a zis către îngerul său păzitor: „Umple-i paharul veseliei, din care 
am băut şi eu, când am primit harisma.” Îngerul i-a dat să bea în chip nevăzut 
tânărului, care a început îndată să facă şi el nebuniile pe care le făcea Andrei. 
Când fericitul a văzut aceasta, s-a bucurat, zâmbind. Epifanie a văzut şi el ce 
se-ntâmplase cu robul, dar s-a neliniştit, gândind că tatăl lui se va supăra aflând. 
Deci i-a spus lui Andrei: „Te rog, binecuvântatule de Dumnezeu, să nu laşi să se 
întâmple aceasta cu robul nostru, căci tatăl meu, auzind, va crede că l-ai 
batjocorit şi te va da afară şi pe tine, şi pe el. Şi aşa, în loc să se binecuvinteze 
numele lui Dumnezeu, să nu se ajungă la hulă. Chiar şi eu însumi cred că voi fi 
pedepsit de tatăl meu.” Sfântul, convins de aceste cuvinte, l-a rugat pe înger să 
aducă din nou pe rob la starea lui de mai înainte. Robul, văzându-se lipsit de 
harismă, s-a întristat foarte. Continuând să-l roage pe Sfânt să-i redea starea ce-o 
încercase, Andrei i-a răspuns: „Nu este voia lui Dumnezeu.”72 

După aceea, Epifanie i-a cerut lui Andrei să înnopteze acolo. Când robii 
lui Epifanie s-au adunat în jurul stăpânului lor, binecuvântatul Andrei, cu 
străvederea lui, a cunoscut starea duhovnicească a fiecăruia dintre ei. Şi atunci a 
început să spună o poveste, în care numea păcatele fiecăruia, fără însă a-l numi 
pe păcătos, deşi ei toţi s-au încredinţat pe rând că despre dânşii vorbea Sfântul. 
Unii chiar îl socoteau sfânt, dar alţii spuneau că ghiceşte în stele. Mergând apoi 
toţi să se culce, Andrei şi-a lăsat patul şi a ieşit să se odihnească afară, pe o 
grămadă de gunoi. 

Dimineaţa, Epifanie l-a petrecut pe fericitul, care a purces iarăşi la 
nevoinţa lui duhovnicească. Când Epifanie s-a reîntors acasă, l-a chemat de 
îndată pe robul cu care Andrei vorbise în limba siriacă şi l-a întrebat: „Cum 
ţi s-au întâmplat ieri acele lucruri tainice?” Tânărul rob, având încredere în 
Epifanie, nu i-a ascuns nimic. Îi descoperi tot, spunând: „Stăpâne, când am intrat 
ieri în camera ta, m-am pierdut. Faţa strălucitoare a Sfântului era mai luminoasă 
decât soarele. Cum stăteam aşa, înmărmurit, am auzit un glas spunându-mi: 
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«Vezi cât de mult har primeşte cel care se face nebun pentru Hristos?» Iar după 
rugăciunea Sfântului am văzut o rază, plecând de la strălucirea lui şi oprindu-se 
pe faţa mea. De îndată am putut să fac şi eu nebuniile pe care le făcea Sfântul, 
după cum ai văzut. Când harul s-a retras de la mine, m-am reîntors la starea mea 
de mai înainte. Şi iată, stăpâne, de astăzi tu eşti cel care mă va povăţui la 
mântuire.” Epifanie i-a spus atunci: „De astăzi te voi socoti prietenul şi fratele 
meu duhovnicesc.”73 

Despre felurite ispitiri 
În acest timp, binecuvântatul Andrei îşi urma calea, îndurând frigul şi 

îngheţul, murdar de gunoi şi înnegrit de funingine. Mulţi îl loveau sau îl băteau 
cu vergi şi beţe. Era împins sau târâit prin pieţele cetăţii. Unii iubitori de Hristos, 
văzându-l cum răbda acestea, îi mai dădeau câte un ban sau ceva de mâncare, 
sau îl întrebau de ce-ar avea nevoie. Odată, pe când binecuvântatul nebun pentru 
Hristos îşi făcea nevoile fireşti chiar înaintea trecătorilor, a fost prins şi bătut 
sălbatic cu vergi şi beţe.74 Andrei, de durere, s-a prăbuşit la pământ. Dar mai 
apoi a sărutat picioarele unuia dintre cei care-l bătuseră. Altă dată, pe când 
binecuvântatul dormita întins pe strada îngustă, un căruţaş beat a trecut peste el 
cu carul său cu boi. Dar Dumnezeu l-a păzit iarăşi nevătămat pe robul Său, deşi 
unii dintre cei care văzuseră aceasta gândeau că dracul care-l stăpânea l-a păzit. 
Altă dată, fiind înfometat şi însetat, s-a prefăcut că e beat şi s-a dus să se 
odihnească într-un loc care, deşi era în stradă, era mai călduros. Dar trecătorii au 
început să-l lovească, iar unii l-au tras de cealaltă parte a străzii. 

Despre deschiderea porţilor 
Binecuvântatul Andrei avea obiceiul să meargă noaptea să se roage în faţa 

porţilor bisericilor. Într-o astfel de noapte, a mers să se roage la biserica 
Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, care era în partea stângă a porticului 
Forumului Marelui Constantin. În acest timp, trecea pe acolo un tânăr rob, care 
se ducea să împlinească o poruncă a stăpânului său. Pe când Sfântul se îndrepta 
spre biserică, robul l-a ajuns din urmă. Andrei, prin îngăduinţa lui Dumnezeu, nu 
l-a simţit în spatele său. Ajungând la porţile bisericii, Sfântul le-a însemnat cu 
semnul Sfintei Cruci şi, de îndată, acestea s-au deschis în faţa lui. Apoi a intrat 
înăuntru să se roage, neştiind că fusese urmărit de cineva. Dar tânărul rob l-a 
recunoscut pe Andrei, căci îl ştia toată cetatea, ca pe unul nebun şi stăpânit de 
diavol. Când a văzut porţile deschizându-se singure, tânărul a rămas locului, ca 
împietrit. Apoi, tremurând, a început să-şi zică în sine: „Ce rob minunat al lui 
Dumnezeu este acesta! Cu adevărat nebuni sunt cei care-l numesc pe el nebun. 
Câţi robi ascunşi are Dumnezeu şi nimeni nu-i înţelege, nici nu cunoaşte 
lucrurile lor!”75 

Astfel gândea, stând în faţa porţilor bisericii. Apoi s-a apropiat, ca să vadă 
ce face înăuntru Sfântul. Din nou s-a înfricoşat, văzându-l stând la rugăciune, 
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ridicat în văzduh, în faţa amvonului.76 În jurul lui Andrei strălucea o flacără de 
foc şi adieri cu miresme minunate ajungeau până la porţile bisericii. Apoi, 
tânărul rob a ieşit cu frică din biserică şi s-a grăbit spre a împlini porunca 
stăpânului său. Binecuvântatul Andrei, după ce şi-a sfârşit rugăciunea, a ieşit 
afară, însemnând din nou cu semnul Sfintei Cruci porţile bisericii, care s-au 
închis în urma lui. Dar atunci Duhul Sfânt i-a descoperit cele ce se întâmplaseră 
cu robul. Andrei s-a întristat foarte, bănuind că robul îi va spune stăpânului său 
ce văzuse. De aceea, când tânărul s-a întors de la lucrul ce-l avea de făcut, 
Andrei l-a întâmpinat şi i-a spus: „Păzeşte-te, fiule, să nu spui nimic din ceea ce 
ai văzut în biserică, şi Dumnezeu va avea milă de tine. Dacă vei spune chiar şi o 
vorbă despre cel mai mic lucru pe care l-ai văzut, vei fi stăpânit de duhul cel 
viclean şi vei ajunge de batjocură în toată cetatea. Îi voi încredinţa îngerului tău 
păzitor grija de a nu te lăsa să-ţi scape vreo vorbă şi astfel eu nu-ţi voi spune mai 
multe.” Tânărul rob a răspuns cu frică: „Nu, domnul meu, nu voi mai spune 
nimănui.” Apoi s-a reîntors la stăpânul său, zicându-şi în sine: „Am fost, cu 
adevărat, martor unei minuni! Cât de mare Sfânt e acesta! Iar noi, neştiutorii, 
suntem cu adevărat nebuni. Ce minune! Câţi robi ascunşi are Dumnezeu, care-şi 
păstrează viaţa şi conştiinţa curate! Cu adevărat, ceea ce am citit despre vieţile 
Sfinţilor, am văzut cu proprii mei ochi.” Apoi şi-a amintit porunca Sfântului. 
Dar, nu mult după aceea, tânărul a uitat de făgăduinţa făcută. Când însă a 
încercat să vorbească despre aceasta, îngerul i s-a arătat, luminând ca un fulger, 
şi i-a spus: „Opreşte-te, netrebnicule! Sau vrei să fii luat în stăpânire de diavol şi 
să ajungi batjocura dracilor?” Tânărul rob s-a cutremurat şi, vrând să strige, 
îngerul şi-a pus de îndată mâna peste gura lui, zicându-i: „Taci, copile!” Apoi 
îngerul s-a făcut nevăzut. Tânărul rob, plin de frică, se minuna adeseori după 
aceea de ceea ce i se întâmplase. De fiecare dată când îşi amintea, cădea în 
uimire. Dar îşi ţinea limba în frâu, nespunând nici o vorbă despre faptele 
Sfântului.77 

Despre smochine 
Odată, toamna, când vânzătorii şi-au aşezat pe tarabe marfa, unii, care se 

ţineau de glume proaste, l-au luat pe Andrei şi l-au adus la o tarabă cu smochine, 
unde vânzătorul dormita. Acolo i-au spus lui Andrei: „Mănâncă, nebunule, şi 
umple-ţi burta, pentru că în scurt timp se vor termina!” Andrei le-a urmat 
îndemnul, înfulecând repede. Sfătuitorii l-au trezit atunci pe vânzător, care, 
văzând ce se petrece, a revărsat o ploaie de lovituri peste Andrei, alungându-l. 
Tânărul rob care-l văzuse pe Andrei în biserică, s-a apropiat atunci şi l-a 
sprijinit, căci era ameţit de bătaie, şi i-a sărutat mâinile şi faţa. Andrei i-a spus, 
ca şi cum s-ar fi învinuit pe sine: „Aceste vânătăi mi le-a pricinuit gâtlejul meu 
cel nesătul. Eu, făţarnicul, am fost momit de câteva smochine mărunte şi am 
avut ca răsplată bătăile ce le-ai văzut. Dar cum îi va pedepsi Dumnezeu pe cei 
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care se îmbuibă la ospeţe, fără să aibe apoi păreri de rău?” După ce a tăcut puţin, 
Sfântul l-a întrebat pe rob: „De ce-ai uitat aşa de repede porunca ce ţi-am dat-o? 
Dacă acel înger nu ţi-ar fi oprit gura cu mâna lui de foc, acum ai fi fost între 
îndrăciţi.” Uimit peste măsură de aceste cuvinte, tânărul a rămas fără grai. 
Andrei l-a luat atunci de mână şi au plecat de acolo.78 

Despre întâlnirea cu diavolul 
Când diavolul a văzut că Sfântul era grijuliu faţă de tânărul rob şi că 

vorbeau despre cele dumnezeieşti, s-a umplut de furie. L-a luat cu el pe dracul 
desfrânării şi le-a ieşit în cale celor doi creştini, pe când aceia treceau pe lângă o 
galerie de coloane întunecoasă. Acolo diavolii au început să ţipe: „O, înşe-
lătorule al lumii! De unde obiceiul ăsta de răpitor la tine? Nu-ţi ajunge că ai 
îndepărtat de la păcat casa lui Epifanie şi că i-ai adus pe aceia la Dumnezeu? 
Acum vrei să mi-l răpeşti şi pe acesta şi să-l aduci la pocăinţă?” Şi începu de 
îndată să amintească păcatele robului. Dar Sfântul i-a tăiat vorba, spunând: 
„Cele ce s-au făcut prin nevrednicia mea au fost cu ajutorul lui Dumnezeu. Iar 
tu, pângăritule, ce treabă ai cu asta? Eu îmi voi pune sufletul pentru acesta şi nu 
vei avea parte de el.”79 Vorbele Sfântului i-au înnebunit pe draci. Şi fiindcă 
voiau să îl târască iarăşi pe tânărul rob la ispitele lor murdare, Andrei a luat de 
jos o piatră şi a aruncat spre ei, făcându-i să se îndepărteze, guiţând ca porcii.80 

Despre tinerii hoţi 
Apoi Andrei a intrat cu tânărul într-o tavernă, unde acesta din urmă a 

cumpărat pâine şi vin. În timp ce mâncau, un alt tânăr, cu barba abia mijindu-i, 
a intrat în tavernă cu un tovarăş, aşezându-se lângă Andrei şi tânărul rob. 
Sfântul, cu vederea lui duhovnicească, a cunoscut păcatele şi patimile ce-i 
robeau pe cei doi. Ca să-i cuminţească, şi-a început jocul de om fără minte, cu 
care îi făcea pe ceilalţi să râdă. A înşfăcat un posmag de la unul dintre cei doi, 
iar fiindcă acela s-a supărat, numindu-l nebun, Andrei l-a întrebat cum de furase 
şi el de la unul pe nume Simeon. Apoi i-a dat o palmă, de i-a ţiuit aceluia 
urechea. Tânărul, înţelegându-şi greşeala, a rămas uimit de cunoaşterea lui 
Andrei. Sfântul l-a plesnit apoi şi pe tovarăşul său, zicându-i: „Iar ţie nu ţi-e 
ruşine să mănânci din lucruri furate?” După aceea i-a spus hoţului: „Crede-mă 
că dacă vei mai fura şi de aici înainte, vei fi stăpânit de diavol.” Şi s-a întors, 
vorbind cu cineva nevăzut: „De va mai fura, să-l iei în stăpânire.” Spunând 
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pe mine din cartea Ta, în care m-ai scris” [Ieş. 32, 32]. Astfel, Moise şi-a arătat marea 
dragoste faţă de fraţii de-un neam cu el. Sfântul Pavel îşi arăta şi el dragostea altruistă: „Spun 
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„Aceasta este porunca Mea, să vă iubiţi unul pe altul, precum v-am iubit Eu. Mai mare 
dragoste decât aceasta nimeni nu are, ca sufletul său să şi-l pună pentru prietenii săi.” [In 15, 
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acestea, Andrei a ieşit de acolo, însoţit de tânărul rob.81 Dar hoţul s-a reîntors la 
faptele lui rele, ajungând chiar mai rău. Şi aşa, a ajuns robit de diavol, ca să se 
întoarcă la pocăinţă. Aflându-se în această stare, tânărul şi-a adus aminte de 
palma ce-o luase de la Andrei şi a alergat la biserica Preasfintei Născătoare de 
Dumnezeu, biserică numită Mirelaion, după mirul asemenea untdelemnului, ce 
izvora din icoana Fecioarei Maria.82 Acolo, şi-a uns cu untdelemn întreg trupul, 
căutând ajutorul Născătoarei de Dumnezeu.83 Cu lacrimi fierbinţi a rugat-o pe 
Ajutătoarea noastră. Şi, ca răpit cu mintea, a văzut-o pe Fecioara stând în faţa 
uşilor împărăteşti ale Altarului, îmbrăcată în porfiră şi vizon, cu chipul 
strălucind mai mult decât soarele. Ea, privind cu mânie spre diavol, i-a zis: „Încă 
mai eşti aici, ticălosule înnegrit? Ieşi din făptura lui Dumnezeu, blestematule, 
căci acesta a căutat scăpare la mine!” Diavolul a răspuns atunci: „Andrei, cel 
care face pe nebunul pentru Fiul tău, acela mi l-a încredinţat.” Dar ea a zis 
iarăşi: „Ieşi acum şi nu mai flecări, căci altfel vei lua pedeapsă de la Fiul meu.” 
Diavolul l-a lăsat atunci pe tânăr şi s-a făcut nevăzut, cu frică. Iar Fecioara a 
părut că intră în altar. Cât despre tânăr, acesta şi-a veni în fire şi a înţeles că 
scăpase de diavol. L-a slăvit pe Dumnezeu, iubitorul de oameni, şi a adus 
mulţumiri Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. S-a jurat că nu va mai fura 
niciodată, că nu va mai desfrâna şi că nu va mai petrece cu uşuraticii şi 
păcătoşii. Făgăduind acestea înaintea icoanei minunate, s-a întors acasă, luând 
aminte la sine. Astfel, a început să urce treptele virtuţii, aşa încât cei care îi 
cunoşteau trecutul şi-l vedeau acum, rămâneau uimiţi. Odată, când l-a întâlnit 
din întâmplare pe Sfântul nostru nebun, s-a apropiat de el şi i-a spus: „Martor 
mi-e Domnul că eşti un om aspru.” Apoi i-a mulţumit din toată inima lui Andrei, 
pentru că se făcuse pricina mântuirii lui.84 

Din nou despre întâlnirea cu diavolul 
Acum să ne reîntoarcem la plecarea lui Andrei şi a tânărului rob din 

tavernă. În timp ce mergeau pe drum, diavolul, cu o hoardă de alţi draci, i-au 
întâmpinat pe cei doi cu larmă mare. Dar Andrei i-a certat în numele lui Iisus 
Hristos. Diavolul a început din nou să se plângă de nedreptatea ce i-o făcuse 
Sfântul, răpindu-i pe cei pe care mai înainte îi avea în gheare. Şi s-a pornit să 
ameninţe că îl va încerca pe Andrei, precum făcuse mai demult cu Iov.85 Dar 
dreptul i-a răspuns: „O, blestematule, în ce fel vrei să mă încerce Domnul? Iată 
cum vorbirea îţi este fără minte! Să mă încerce Domnul prin aurul sau argintul 
pe care nu-l am? Sau poate prin ţarinile sau casnicii şi robii mei? De acestea 
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nu avea milă! Fă-mi una cu pământul şi bunurile, şi casele, şi averile, ca să vezi 
de nu-l voi huli pe Domnul Dumnezeu. Dar nu cumva zavistuieşti veşmintele 
sau sandalele mele lustruite? Sau poate coliba mea? Nu poţi face nimic 
împotriva mea, câine murdar!” Şi zicând acestea, şi-a scos haina jerpelită, 
aruncând-o în faţa diavolului. Tânărul rob, privind la cele întâmplate, l-a 
îmbrăcat iarăşi pe Andrei. Sfântul l-a sărutat şi l-a trimis la ale lui, sfătuindu-l să 
se ferească de cele păgubitoare sufletului. Iar el şi-a urmat calea, prin mijlocul 
vacarmului străzilor, ducându-şi lupta duhovnicească, stăruind în trezvie, 
îndurând împunsăturile şi ostenelile, batjocura, bătăile şi scuipăturile.86 

Despre vedenia de la înmormântarea bogatului 
În una dintre aceste zile de luptă duhovnicească, Andrei a întâlnit alaiul de 

înmormântare al unui bogătaş. O mare mulţime înconjura catafalcul, în timp ce 
cântăreţii psalmodiau cu râvnă. Iar din mijlocul mulţimii de lumânări şi tămâieri, 
se auzeau tânguirile rudelor mortului. Robul lui Dumnezeu s-a uitat lung către 
procesiune. Vedea în acest timp şi o mulţime de draci negri, care duceau sfeşnice 
fumegânde şi ale căror răcnete întreceau vocile cântăreţilor. Huiduiau, 
împrăştiind mirosuri stricate şi funingine peste cei care însoţeau mortul. Râdeau 
fără ruşine, lătrau precum câinii şi guiţau ca porcii, bucurându-se de cele ce se 
întâmplau acolo. Unii îl stropeau pe cel mort cu noroi, necurăţie şi apă împuţită, 
alţii îi murdăreau faţa, aşa încât duhoarea era asemenea celei de la golirea unei 
ieşitori. Unii diavoli veneau din urmă, cântând cântece deşuchiate, dansând şi 
hohotind. Alţii aplaudau, tropăind, bătându-şi joc de cei care însoţeau mortul şi 
ţipând: „Să nu vadă nici unul dintre voi lumina, creştini făţarnici! Căci voi 
cântaţi «Cu Sfinţii odihneşte-l» şi îl numiţi pe-acesta «rob al lui Dumnezeu», iar 
el, când trăia, tot răul l-a făcut.”87 

Această vedenie o privea binecuvântatul Andrei. Apoi s-a arătat condu-
cătorul acelor diavoli, privind ameninţător şi stârnind frică şi silă. Purta cu el 
foc, smoală şi pucioasă, grăbindu-se la mormântul acelui nenorocit, ca să-i ardă 
trupul după îngropare. Mai apoi, Sfântul a văzut un tânăr preafrumos, urmând 
cortegiul de la o oarecare depărtare. Era foarte întristat şi se tânguia amarnic. 
Mişcat de tristeţea aceluia şi uitând de nevoinţa proprie, Andrei l-a cuprins de 
după umeri şi l-a întrebat mângâietor: „Pentru numele lui Dumnezeu, de ce 
plângi şi jeleşti astfel? Spune-mi, ce ţi s-a întâmplat.” Tânărul, mai bine zis 
îngerul păzitor al celui mort, i-a răspuns: „Îl plâng pe acest om, căci diavolul l-a 
câştigat, iar eu l-am pierdut.” Andrei a zis iarăşi: „Acum înţeleg cine eşti. 
Spune-mi, atunci, care au fost păcatele acestui om.” Îngerul i-a răspuns: „Îţi voi 
spune, alesule de Dumnezeu, căci eşti mai strălucitor decât aurul şi, privindu-te, 
mai am o mângâiere în întristarea mea. Ascultă, aşadar: acesta a fost unul dintre 
dregătorii împăratului, dar era foarte păcătos şi viclean. Era şi desfrânat, şi 
adulter, şi sodomit, căci a stricat tineri şi eunuci, nu mai puţin de trei sute. 
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Zgârcit era şi fără milă, mândru şi mincinos. Ura pe oameni, şi nu numai pe cei 
ce i-au făcut rău. Lua mită şi era martor mincinos. Îşi supunea robii la foame, 
sete şi bătăi. Pe unii dintre ei îi lăsa goi în frigul iernii, pe alţii îi bătea cu bâta 
până ce-i omora şi-apoi îi îngropa cu oasele cailor lui morţi. Dar iată că ziua 
secerişului a sosit pentru el şi moartea l-a aflat nepocăit. Trupul lui pângărit şi 
netrebnic, de care s-a folosit cu ticăloşie, a fost răpit de diavol. Nu va avea parte 
nici de propriul său mormânt. De aceea, iubitorule de Dumnezeu, sunt întristat, 
pentru că a ajuns batjocura dracilor şi locaş al murdăriei lor.”88 

Binecuvântatul Andrei i-a spus atunci îngerului: „Te rog, lasă întristarea, 
căci iată, acesta şi-a încheiat viaţa de păcat. Iar ţie, de-acum şi până-n veac, îţi 
este hărăzită mângâierea Domnului Savaot.” Spunând Andrei acestea, îngerul 
s-a făcut nevăzut. Şi fiindcă trecătorii îl vedeau pe nebunul nostru stând de vorbă 
singur, ziceau între ei: „Priviţi la zăpăcitul acesta cum vorbeşte cu zidul cel 
nesimţitor!” Unii chiar l-au împins şi l-au alungat, zicându-i: „Ce vorbeşti acolo, 
nebune?” Dar Andrei nu i-a băgat în seamă, ci i-a luat în râs şi apoi s-a 
îndepărtat de ei, ca de nişte neştiutori în cele duhovniceşti. S-a dus într-un loc 
mai retras al cetăţii, unde putea să se odihnească şi să cugete în linişte. Acolo 
şi-a adus aminte de acea jalnică înmormântare şi atât de mult a plâns pentru 
sufletul acelui păcătos, încât ochii i se înroşiseră şi i se umflaseră.89 

Apoi, a început să se roage: „O, Dumnezeule necuprins şi înfricoşător, 
Creator şi Stăpân al nesfârşitelor veacuri, descoperitorul înţelepciunii şi al 
cunoştinţei, şi Tu, Unule Născut, măreţie a slavei şi sfinţeniei, Care eşti de o 
fiinţă şi de o cinste cu Tatăl şi cu a toate Stăpânitorul Duh, Care Te-ai născut din 
Tatăl mai înainte de toţi vecii şi eşti împreună veşnic slăvit cu El, rogu-Te, nu 
îngădui ca trupul acelui păcătos să ardă în pucioasă şi smoală! Arată-Ţi mila şi 
îndurarea şi ascultă rugăciunea nevrednicului Tău rob, pentru acel suflet ce s-a 
depărtat de Tine şi pe care l-a închis moartea! Te rog, nu lăsa balaurul cel din 
adâncuri să se bucure, înghiţindu-i şi trupul, şi sufletul!” În timp ce dreptul se 
ruga cu aceste cuvinte, a fost cuprins de o iluminare dumnezeiască şi a venit 
întru răpire. Şi iată, un înger al Domnului a coborât ca fulgerul, ţinând în mână 
un toiag de foc. Sfântul s-a văzut pe sine la mormântul acelui păcătos, unde, 
ajungând îngerul, îndată i-a alungat pe diavoli, iar trupul mortului nu a mai fost 
ars. După aceea, Andrei a înălţat mulţumiri pentru atât de grabnica împlinire a 
rugăciunii lui. Când binecuvântatul şi-a venit în fire, era deja seară. S-a pecetluit 
cu semnul Crucii şi a plecat de acolo, ca să petreacă întreaga noapte în 
rugăciune.90 

Despre vedenia din timpul Utreniei 
Odată, Sfântul a mers la biserica Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, la 

vremea Utreniei. La aceeaşi biserică mergea, de obicei, şi Epifanie. Tânărul 
stătea în faţa uşilor bisericii, când, deodată, ochii lui duhovniceşti s-au deschis şi 
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l-a văzut pe dreptul Andrei venind spre el, cu o înfăţişare asemenea flăcării de 
foc. Apoi Andrei s-a făcut alb ca zăpada, iar faţa lui era roşie ca focul. Epifanie, 
văzând acestea, s-a minunat. A alergat spre Sfânt, şi, privind de jur împrejur ca 
să nu-l vadă cineva, s-a aruncat la picioarele lui, spunând: „Binecuvintează, 
părinte, pe fiul tău duhovnicesc!” Dar Sfântul a îngenunchiat şi el în faţa lui 
Epifanie, spunând la rându-i: „Tu, stăpâne, roagă-te Domnului pentru mine! Tu 
se cuvine să dai binecuvântarea, de vreme ce astăzi am văzut cele ce ţi s-au 
pregătit. Doar cu un ceas mai devreme stăteam în Biserica cea Mare a lui 
Dumnezeu (Hagia Sophia). Acolo te-am văzut cu o înfăţişare strălucitoare, în 
vreme ce îmbrăcai veşminte episcopale, cu omofor. Acestea ţi-au fost date din 
ceruri, de mâna Domnului, Stăpânul tuturor. Şi am văzut doi tineri foarte 
frumoşi, care au luat veşmintele şi te-au îmbrăcat, zâmbind cu bucurie şi 
spunând unul altuia: «Cât de maiestuos este cu omoforul! Aceasta pentru că 
înţelepciunea, cunoştinţa şi elocinţa i-au împodobit sufletul.»91 Apoi, unul dintre 
cei doi tineri te-a însemnat cu semnul Crucii pe frunte şi te-a sărutat. Celălalt 
tânăr ţi-a însemnat tot trupul şi apoi ţi-a sărutat ochii. Toate acestea, deşi tu nu 
le-ai văzut, preaiubite Epifanie, totuşi s-au întâmplat chiar aşa. Sunt sigur că 
Domnul îţi va încredinţa conducerea Bisericii Sale şi vei păstori poporul Său, 
pe care l-a câştigat cu scump sângele Lui. Aşadar, binecuvintează-mă şi roagă-te 
pentru prietenul tău, Andrei!”92 

După ce fericitul a spus aceste cuvinte profetice despre viitoarea slujire 
episcopală, s-au sărutat întru Domnul şi au mers să stea într-un loc mai retras, în 
pronaosul bisericii. Acolo, binecuvântatul Andrei a început să-l sfătuiască pe 
Epifanie, spunându-i: „Ştiu, fiul meu, că săvârşeşti cu dreptate poruncile 
Domnului şi te sârguieşti mereu pentru mântuirea sufletului. Totuşi, rogu-te, 
primeşte şi sfătuirea mea. De astăzi, fiule, înmulţeşte lacrimile, ca să-ţi cureţi 
sufletul şi să ajungi să iubeşti doar cele bune, cu dreptate. Adaugă umilinţa, ca să 
ajungi curat cu inima, căci şi binecuvântatul Pavel porunceşte ca arhiereul să fie 
sfânt, fără de răutate şi fără de pată.93 Da, bucuria mea, te îndemn să te sârguieşti 
a dobândi o viaţă îmbunătăţită, încununată cu înţelegerea, smerenia, bunătatea, 
cunoştinţa, rugăciunea neîncetată, bărbăţia, dragostea nefăţarnică, înţelepciunea, 
cumpătarea şi discernământul. Fii compătimitor şi iubeşte-i pe cei săraci. Iubeşte 
pe Dumnezeu, pe cei virtuoşi şi pe monahi. Învaţă să dobândeşti tăcerea, 
stăruinţa şi răbdarea în încercări. Să nu judeci, să nu cleveteşti şi să nu osândeşti. 
Nu te lăsa stăpânit de mânie, slavă deşartă şi mândrie, ca Domnul să te slăvească 
înaintea îngerilor, Sfinţilor şi a nenumăratelor puteri cereşti. Străduieşte-te cât 
poţi la lucrarea cea bună a Domnului şi El îţi va răsplăti, slăvindu-te. Dumnezeu 
să fie cu tine, fiule!” După toate aceste sfaturi, binecuvântatul Andrei a intrat în 
biserică. Cei de acolo l-au văzut şi au început a spune: „Cum de-a intrat nebunul 
aici?” Unii credeau că poate a găsit astfel o uşurare de la diavolul ce-l chinuia, 
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dar alţii spuneau că a intrat din greşeală acolo, socotind poate că biserica este 
locuinţa vreunui om.94 

Dar Sfântul lua aminte la ce făcea diavolul acediei acolo, înăuntrul 
bisericii, cum îi ispitea pe unii să iasă afară înainte de sfârşitul slujbei. Diavolul 
le amintea unora de treburile lor neterminate şi, astfel, acei creştini plecau mai 
repede, neaducându-şi aminte de cuvintele Domnului: „Nu vă îngrijiţi ce veţi 
mânca sau ce veţi bea sau cu ce vă veţi îmbrăca… ci căutaţi mai întâi Împărăţia 
lui Dumnezeu!”95 Andrei a văzut apoi alţi doi diavoli. Unul era diavolul 
somnolenţei şi moleşelii, iar celălalt părea ajutorul lui, căci ducea nişte mosoare 
murdare pe umeri şi cu ele îi lovea pe cei care ascultau citirea bisericească, 
adormindu-i. Văzând acestea, Andrei i-a mustrat cu mânie pe diavoli, chemând 
asupra lor pedeapsa Domnului Iisus Hristos. Şi, deodată, o flacără de foc a ieşit 
din Altar, arzându-i pe diavoli. Iar cei care fuseseră ispitiţi de aceia s-au trezit de 
îndată, luând aminte apoi la citirile sfinte.96 

Cât despre Epifanie, acesta, după ce ascultase sfaturile Sfântului, s-a 
întors acasă. Acolo, singur fiind, a început să cugete: „Vai nouă, cetatea noastră 
are în mijlocul ei un astfel de luminător şi nu ştie de el! Se adeveresc cele spuse 
de Domnul, că «veţi privi cu ochii, dar nu veţi vedea»,97 iar cele ce se întâmplau 
lui Hristos, când petrecea pe pământ şi făcea semne şi minuni,98 aceleaşi le văd 
întâmplându-se şi robului Său.”99 

Despre vedenia locului Sfântului din Rai 
În acea noapte, Epifanie a făcut rugăciune către Dumnezeu să îi arate 

anumite lucruri despre dreptul Andrei. Dorea să ştie cât îi este de înaltă virtutea 
şi, apoi, ce fel de loc i se pregătise în Împărăţia cerurilor. Şi aşa, după ce a 
adormit, a avut o vedenie. Se găsea pe o câmpie plină de copaci şi alte răsaduri 
necunoscute. Unii copaci erau uscaţi şi arşi, alţii aveau în loc de fructe, spini. Şi 
iarăşi, unii aveau fructe dulci, pe când ale altora erau amare şi urât mirositoare. 
Unii aveau frunziş bogat, în timp ce alţii erau plini de frunze putrede. Dar, în 
mijlocul acestora, Epifanie a văzut un pom frumos şi foarte roditor. Ademenit de 
farmecul lui, tânărul s-a apropiat, ca să-l vadă mai bine. Aşa cum îl privea, 
simţea nedumerire, dar şi oarecare spaimă. A văzut apoi pe una dintre ramurile 
pomului o rândunică minunată. Căci de la cap până la piept arăta ca o rândunică, 
iar restul trupului era de privighetoare, şi chiar ciripea uneori ca o rândunică, 
alteori ca o privighetoare. Din bucuria acestei privelişti, Epifanie a început să 
plângă. Apoi a văzut un bătrân, înveşmântat în haine minunat de albe, care se 
apropia. Bătrânul l-a întrebat: „Cine te-a adus aici, tinere, fără de voia mea?” 
Epifanie a răspuns: „Cinstite părinte, îţi voi spune, dar ascultă-mă cu îngăduinţă. 
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Treceam pe-aici şi am văzut acest copac frumos. Am voit doar să mă bucur de 
minunata lui armonie şi de felurimea roadelor lui, căci frumuseţea lui m-a 
ademenit, iar glasul dulce al păsării aceleia m-a fermecat. Iartă-mă, aşadar, şi 
dacă socoteşti că am furat vreun rod, să vii ca să îmi cauţi hainele.” Bătrânul 
spuse-atunci: „Nemulţumitorule, te prefaci că nu ştii nimic? Nu te-am văzut eu 
oare tăind şi-apoi mâncând din rodul lui, până te-ai săturat?” Epifanie începu să 
se jure că nici măcar nu se-atinsese de vreun rod. Dar bătrânul i-a spus iarăşi: 
„Încetează cu minciuna, căci nu te învinovăţesc că ai mâncat. Să ştii că eu mă 
bucur dacă mănâncă cineva şi-apoi se veseleşte. Vino acum cu mine, şi-am să-ţi 
arăt ceva necunoscut şi nou.”100 

În timp ce mergeau, Epifanie văzu că bătrânul ţinea în mâna dreaptă 
o Evanghelie, iar în stânga o altă carte. Trecând prin câteva grădini, au ajuns la o 
curte plină de lumină. Înlăuntru erau palate măreţe, zidite parcă din raze de soare 
şi pline de bucurie. Au intrat acolo, fără să-i oprească cineva, iar înăuntru 
Epifanie a rămas uimit, văzând camerele neobişnuite, pline de taine negrăite. 
Erau acolo şi tronuri de foc înfricoşătoare, ce străluceau ca fulgerul. Pe unul 
dintre aceste tronuri, strălucind ca soarele şi la o înălţime ameţitoare, stătea 
Împăratul. Raze de foc se revărsau de la faţa Lui, aşa încât slava şi strălucirea 
Lui neajunsă făcea să strălucească până şi văzduhul. În jur stăteau mii şi mii de 
cete de Heruvimi şi Serafimi, şi Puteri cereşti, asemenea pădurilor înalte ale 
munţilor. Bătrânul şi Epifanie au căzut la pământ şi s-au închinat. Epifanie stătea 
întins cu faţa la pământ, plin de frică şi cutremur, neputând să privească o astfel 
de adunare. Bătrânul s-a ridicat însă şi a stat drept, astfel că şi Epifanie a prins 
curaj. Atunci Împăratul l-a întrebat pe bătrân: „Acesta e tânărul care Ne-a rugat 
să-i descoperim lucrurile iubitului Nostru Andrei?” Bătrânul a răspuns: „El este, 
Stăpâne.”101 Atunci Împăratul a spus către Epifanie: „Iată, pomul pe care l-ai 
văzut purtând tot soiul de roade este icoana trupului robului Meu. Căci astfel 
este felul lui de viaţă şi iubirea ce-o are pentru Mine, cum ai văzut că este şi 
frumuseţea acelui pom. Iar pasărea ce se arăta când ca o rândunică, când ca 
privighetoare, e al lui suflet, ce-Mi înalţă necontenite doxologii şi imne potrivite. 
De-aceea îngerii fără de trupuri ai oştirii Mele se bizuie pe el şi îşi găsesc 
odihna-n el. Deşi ai spus că n-ai mâncat din fructele acelea, totuşi să ştii că te-ai 
îndestulat din ele, iar aceasta ţi s-a întâmplat din însăşi ziua în care l-ai cunoscut 
pe robul Meu, Andrei.” Apoi Împăratul a zis către însoţitorul lui Epifanie: 
„De vreme ce doreşte să cunoască în amănunt locul lui Andrei, arată-i toată 
strălucirea Sfinţilor şi slava aceluia în Împărăţia Mea.”102 

Bătrânul l-a dus atunci pe tânăr într-o cameră luminoasă precum fulgerul. 
Şi iată, de acolo l-au văzut ieşind pe fericitul Andrei, cu un chip ca de icoană. 
Avea o măreţie asemănătoare cu a Împăratului celui înfricoşător, căci şi faţa lui 
Andrei răspândea o strălucire ca a soarelui. Mâinile lui erau ca de chihlimbar, 
                                                 

100 P.G. 111, 733 B - 736 A-B; Paraclete, pp. 101-102. 
101 P.G. 111, 736 C - 737 A; Paraclete, pp. 102-103. 
102 P.G. 111, 737 A-B. 



iar în picioare avea sandale cu curele de aur. Şi hainele lui erau neobişnuite, 
parcă ar fi fost ţesute din raze de soare şi fulgere. Cămaşa lui era de un alb 
strălucitor, care atrăgea privirea ca o floare preafrumoasă. Peste aceasta purta un 
veşmânt de culoarea vinului roşu, dar nu de porfiră şi fără podoabe. Deasupra 
purta un fel de mantie foarte frumoasă, ce iradia parcă slavă dumnezeiască. Pe 
cap avea o coroană împodobită cu pietre preţioase şi perle, ce străluceau ca 
stelele din cer. Pe diadema împărătească de deasupra frunţii era o cruce. În mâna 
stângă, Andrei purta un sceptru, pe care se vedea o inscripţie: „Sfânt, Sfânt, 
Sfânt”, iar în mâna dreaptă avea o cruce.103 

Epifanie, văzând aceste minunăţii, era ca ieşit din sine. Bătrânul i-a spus 
atunci: „Te minunezi de ceea ce ai văzut în vis? Ce va fi dar, când vei vedea 
acestea de-adevăratelea? Acum ai văzut strălucirea robului lui Dumnezeu şi 
dorinţa ţi s-a împlinit. Nevoieşte-te, aşadar, dacă nu vrei să pierzi Împărăţia lui 
Dumnezeu!” Odată cu aceste cuvinte, Epifanie s-a trezit din somn. Între timp, 
canonul Utreniei de la biserică ajunsese la mijloc şi Epifanie s-a grăbit 
într-acolo. Pe drum se gândea la marea milă pe care o făcuse Dumnezeu, 
învrednicindu-l pe el, care se socotea păcătos şi necurat, de acea vedenie a 
Domnului Iisus Hristos. După slujbă s-a reîntors acasă, unde a plâns în voie, 
aducându-şi aminte de toate pe care le-a văzut.104 

Despre Sfinţii Apostoli 
Într-o noapte, pe când binecuvântatul Andrei se nevoia duhovniceşte după 

cum obişnuia, s-a întâmplat să treacă pe lângă biserica Sfinţilor Apostoli, cea 
construită de primul împărat creştin.105 Mergând prin noapte, Andrei nu vedea 
bine pe unde calcă şi, cu voia lui Dumnezeu, împins de satana, care luase chip 
de etiopian, a căzut într-o groapă aflată chiar în mijlocul drumului. De acolo, din 
groapa aceea noroioasă, binecuvântatul a început să strige: „O, Sfinţilor 
Apostoli, voi, care aţi luminat marginile pământului, ajutaţi-mi mie, ticălosului 
vostru rob, şi scoateţi-mă din această groapă!” Chiar atunci s-a arătat dinspre 
biserică o cruce luminoasă, care a rămas în văzduh, deasupra gropii. Era albă ca 
marmura şi înflăcărată, aşa încât lumina groapa întunecoasă de dedesubt. 
Andrei, privind spre cruce, a strigat: „Însemnatu-s-a peste noi lumina feţei Tale, 
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Doamne.”106 De îndată, de-o parte şi de alta a crucii, s-au arătat în văzduh doi 
bărbaţi minunaţi. Aceştia, care păreau a fi Apostolii Petru şi Pavel, i-au întins 
mâinile lui Andrei şi l-au ridicat din groapa unde stătea cu picioarele afundate în 
noroi până la genunchi. L-au scos, l-au lăsat în drum şi s-au făcut de-ndată 
nevăzuţi. Crucea însă l-a însoţit pe Andrei, mergând înaintea lui şi luminându-i 
calea, până ce a ajuns la o galerie de coloane.107 Acolo Andrei a privit-o în timp 
ce se înălţa, aruncând raze ca nişte flăcări în văzduh, la o înălţime mare, 
deasupra cetăţii. Când crucea s-a făcut nevăzută, Andrei a rămas privind în sus, 
de lângă coloane.  

Dar iată că, deodată, biserica Sfinţilor Apostoli şi-a schimbat înfăţişarea, 
aşa încât i-a părut lui Andrei ca având cinci turle şi o frumuseţe şi măreţie cu 
mult mai impunătoare decât vechea clădire. Şi iată că în mijlocul bisericii şedea 
pe un tron Însuşi Domnul Hristos, înconjurat cu frică şi cutremur de cete de 
Serafimi, Heruvimi şi Puteri cereşti. Atunci Andrei şi-a întins mâinile spre 
Domnul şi a strigat: „Pomeneşte-mă, Doamne, întru Împărăţia Ta!”108 Şi chiar 
atunci fericitul a fost răpit cu mintea într-o vedenie despre cum avea să ajungă 
biserica aceea. Mai apoi a povestit că a văzut-o reconstruită şi mărită de un alt 
împărat pios, care avea să stăpânească în viitor.109 

Despre rugăciunea pentru oprirea molimei 
În acea vreme, s-a abătut peste cetatea împărătească o molimă 

înfricoşătoare. Binecuvântatul Andrei plângea atunci şi se tânguia pentru 
locuitorii cetăţii, rugându-L pe Iubitorul de oameni Dumnezeu să le ierte 
păcatele şi să oprească boala. Domnul i-a ascultat rugăciunea, dar i-a dăruit şi o 
vedenie. Andrei s-a văzut deodată pe sine cu robul lui Dumnezeu, stâlpnicul 
Daniel, la Anaplous.110 Iar Daniel i-a spus: „Vino, alergătorule desăvârşit şi 
preasmeritule atlet, care în mijlocul vacarmului eşti asemenea unei lumini 
fulgerătoare şi mai strălucitor decât soarele, vino să-L rugăm pe Domnul, Cel 
îndelung răbdător şi Multmilostiv, să scape cetatea de pierzătorul!” La rugă-
ciunea celor doi Sfinţi, îndată un foc din cer a căzut peste un oarecare negru, 
care avea mâinile pline de sânge. Focul a continuat să ardă şi văzduhul, curăţind 
astfel toată molima din cetate.111 

Despre hoţul de veşminte 
După acele zile, s-a întâmplat să moară fiica unui mare dregător de la 

Curte. Mai înainte de aceasta, smerita fecioară l-a făcut pe tatăl ei să-i promită 
că o să-i îngroape trupul într-un paraclis ce se afla pe una dintre moşiile lor. 
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Tatăl i-a ascultat această dorinţă. În vremea aceea, era pe acolo un oarecare hoţ 
de morminte, care fura veşmintele morţilor. Acesta a urmărit de la depărtare, să 
vadă unde va fi aşezat trupul fecioarei. Dar chiar atunci trecea pe acolo şi 
Andrei, făcându-şi lucrarea lui de nebun pentru Hristos. Văzând cu ochi 
duhovniceşti, binecuvântatul şi-a dat seama ce punea la cale acel om ticălos. 
Vrând să-l oprească, pentru că vedea şi ce pedeapsă îl aştepta pe hoţ, Andrei i-a 
spus, privindu-l aspru: „Astfel spune Duhul Sfânt către cel care fură veşmintele 
morţilor: Nu vei mai vedea soarele sau vreo faţă omenească, fiindcă porţile casei 
se vor închide şi nu se vor mai deschide pentru tine. Şi ziua se va face întuneric, 
iar lumina nu te va mai lumina deloc.” Acela a auzit vorbele dreptului, dar nu 
le-a luat în seamă, ci şi-a continuat drumul. Atunci Andrei a strigat în urma lui: 
„Întoarce-te, hoţule! Căci, adevăr îţi spun, nu vei mai vedea soarele, dacă 
vei săvârşi fapta-ţi nelegiuită!” Acela i-a răspuns de astă dată lui Andrei: 
„Într-adevăr, lipsitule de minte, cuvintele tale sunt întunecate şi drăceşti. Dar voi 
merge şi voi vedea dacă o să se împlinească vorba ta.” Andrei şi-a urmat drumul 
întristat. În noaptea aceea, hoţul a răsturnat piatra de la intrarea în mormânt şi a 
pătruns înăuntru. A luat mai întâi haina şi mahrama ce-i acopereau capul şi 
umerii fecioarei şi s-a gândit să plece. Dar diavolul cel urâtor de oameni i-a 
şoptit atunci să ia şi cămaşa, lăsând astfel trupul gol. Hoţul a făcut aşa. Dar 
deodată, minune! Cu voia lui Dumnezeu, fecioara s-a ridicat şi i-a dat o palmă 
hoţului, că l-a lăsat fără vedere la amândoi ochii. De groază, aceluia au început 
să-i tremure genunchii şi să-i clănţăne dinţii în gură. Apoi, fecioara i-a spus: 
„Vicleanule şi ticălosule! Nu te temi nici de Dumnezeu, nici de îngerii Lui? Nu 
te-ai ruşinat să vezi trupul meu gol? Nu te-ai mulţumit cu ce-ai luat prima dată? 
Nu puteai să-mi laşi măcar un acoperământ pentru trup? Dar pentru că ai fost 
fără milă, sălbatic şi crud, vrând să mă faci de râs înaintea tuturor fecioarelor la 
cea de a Doua Venire, iată! – te voi învăţa să nu mai furi. Astfel, vei ajunge să 
cunoşti că Hristos este Dumnezeu adevărat şi viu, şi că este şi judecată, şi 
răsplată, iar cei care-L iubesc pe Dumnezeu trăiesc şi se bucură şi după moarte.” 
După ce fecioara a vorbit în felul acesta, şi-a îmbrăcat din nou cămaşa, haina şi 
mahrama, spunând apoi: „În pace, în acelaşi loc mă voi întinde şi voi adormi, 
pentru că Tu, Doamne, deosebi, întru nădejde m-ai aşezat.”112 

Cât despre nenorocitul hoţ de morminte, acesta şi-a găsit cu greu drumul 
spre ieşirea paraclisului. S-a repezit pe drum, pipăind cu degetele zidurile, până 
ce a ajuns la poarta cetăţii. Celor care îl întrebau despre pricina orbirii lui 
neaşteptate nu le spunea adevărul, dar mai apoi, mustrându-l conştiinţa, le-a spus 
tot. De atunci a început să-şi cerşească pâinea. De multe ori stătea şi se plângea: 
„Blestemat să fii, gâtlej nesătul! Căci pentru tine şi pentru plăcerea pântecelui 
meu sunt acum orb!” Iar altă dată putea fi auzit zicând: „Pentru plăcerile 
pântecelui şi pentru hoţie sunt acum de râsul lumii!” A ajuns astfel o pildă pentru 
alţii, încât mulţi, ştiind acestea, renunţau să mai asculte de ispitele satanei şi 

                                                 
112 Ps. 4, 9-10. 



părăseau viaţa de păcat. Cât despre orb, acesta îşi aducea adesea aminte de 
prezicerea fericitului Andrei, despre cum va da socoteală pentru păcate. Şi se 
umplea de uimire şi Îl slăvea pe Dumnezeu.113 

Despre monahul iubitor de argint 
Odată, binecuvântatul Andrei a mers la Stavrion114 şi a întâlnit acolo un 

anumit monah, care era renumit pentru evlavie. Dar, deşi acesta săvârşea cu 
sârguinţă toate îndatoririle sale monahiceşti, avea o patimă: era zgârcit şi iubitor 
de argint. Unii dintre cei ce veneau la el să se mărturisească îi dădeau şi destul 
de mulţi bani, pentru mântuirea sufletelor lor. Însă de vreme ce monahul era 
stăpânit de lăcomia de avere, nu dădea nimic săracilor din ce primea, ci păstra 
totul drept corban,115 ca un fel de dar, pe care îl punea deoparte, în punga 
proprie. Fericitul Andrei a văzut cu ochii lui duhovniceşti cum monahul avea 
încolăcit în jurul gâtului un şarpe groaznic, cu trei capete şi cu o coadă atârnând 
până la picioarele aceluia. Cele trei capete erau: unul al zgârceniei, altul al poftei 
de avere, iar al treilea al lipsei de milostivire. Andrei, înţelegând ce era cu 
şarpele şi vrând să-l privească mai bine pe monah, s-a apropiat de el. Dar acela, 
crezând că vrea să-i ceară milostenie, i-a spus: „Dumnezeu să aibe milă de tine!” 
Binecuvântatul, auzind acestea, s-a îndepărtat. A văzut apoi cum deasupra 
monahului erau scrise cu litere întunecate, în formă de cerc, următoarele 
cuvinte: „Diavolul iubirii de argint, rădăcina tuturor relelor.”116 

Andrei a văzut apoi venind din urmă doi tineri, care păreau să vorbească 
între ei despre ce se va întâmpla cu monahul. Unul dintre ei era negru şi avea şi 
ochii negri, celălalt, fără îndoială un locuitor al Cerului, era alb ca zăpada. Cel 
întunecat îi spuse celui luminos: „Îl păzeşti degeaba pe acesta. E-al meu, căci 
face voia mea. E neîndurător şi iubitor de-arginţi, aşadar nu va avea parte de 
Dumnezeu. Lăcomia lui e ca un idol,117 şi fiindcă mi-e supus, e-al meu.” Îngerul 
însă îi răspunse: „Nu e al tău, fiindcă posteşte şi se roagă. Mai mult, e blând, 
smerit şi liniştit.” Împotrivindu-se mai departe în cuvânt, cel negru zise: 
„Ce spune Judecătorul tuturor? Spune El: «Veniţi zgârciţilor, nemilostivilor şi 
nepăsătorilor»? Sau cheamă pe cei milostivi şi-ndurători?”118 Dar îngerul 
răspunse: „Şi ce mai spune Domnul? Nu spune-aşa: «Spre cine Îmi îndrept 
privirea, dacă nu spre cei smeriţi, cu duhul umilit şi care tremură la cuvântul 
Meu?»119 Şi încă: «Fericiţi cei săraci cu duhul; fericiţi cei blânzi; fericiţi cei 
curaţi cu inima»120 şi toate celelalte?” Dracul adăugă şi el: „Dar nu l-ai văzut 
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cum tremură când aude: «Fericiţi cei milostivi, căci aceia se vor milui»121 sau: 
«Fiţi milostivi precum Tatăl vostru cel din ceruri milostiv este»122 sau încă, 
în altă parte: «Milă voiesc, iar nu jertfă»123 şi: «Împarte pâinea ta cu cel 
flămând»124? Şi, tot aşa, sunt încă multe alte porunci ale lui Dumnezeu, care îmi 
fac silă, căci îmi sunt potrivnice. Aşadar, cum o să fie şi acest călcător de 
poruncă al tău?” Îngerul răspunse: „Mare împotrivire este astăzi între noi! Şi 
n-am să mă las dovedit, până ce nu ne vom judeca în faţa Dreptului Judecător.” 

Întunecatul, auzind acestea, se-nfurie şi-i spuse celui luminos: „Pentru 
că-L ştii pe Cel iubitor de oameni că este începutul şi sfârşitul bunătăţii şi 
milostivirii, de-aceea scapi la El! Ştiu, dar, că hotărârea va fi-mpotriva mea.” 
Însă şi îngerul i se împotrivi, spunând: „Vicleanule tâlhar, doar ştii că Dătătorul 
Legii nu e părtinitor nici faţă de sărac, nici faţă de bogat. Căci El este măsura 
înţelepciunii şi dreptăţii. Aşadar, cum va judeca fără dreptate? Urmează-mi, şi 
vom vedea cui va încredinţa pe păcătos.” Aceste vorbe îi închiseră gura 
întunecatului şi se-ndreptară amândoi spre tribunalul Dreptului Judecător. 
Privind spre răsărit, îngerul se rugă lui Dumnezeu să facă judecata. Diavolul, 
cătând spre răsărit, nu zăbovi şi se întoarse spre apus. Un glas veni din ceruri, 
către înger: „Apostolilor Mei le-am spus: «Luaţi Duh Sfânt. Cărora le veţi ierta 
păcatele, le vor fi iertate. Cărora le veţi ţine, le vor fi ţinute.»125 Dar nu le-am 
spus prietenilor Mei: «Luaţi aur pentru Duhul Sfânt şi-apoi iertaţi oamenilor 
păcatele.» Prin urmare, nu ai parte cu acel călugăr, căci Împărăţia Mea este 
odihna şi răsplata celor milostivi.” La auzul acestor vorbe, îngerul l-a lăsat pe 
monah în voia diavolului, urmându-l numai de departe şi ascultând astfel 
porunca lui Dumnezeu. 

Văzând toate acestea, binecuvântatul Andrei s-a amărât şi s-a tulburat 
foarte, fiindcă auzise cum vicleanul demon îl dovedise pe înger, folosindu-se 
chiar de ceea ce era scris în Sfintele Scripturi. Apoi Andrei şi-a spus în sine: „O, 
avocat al răului şi mişeliei! L-am înarmat cu propriile noastre arme! Mai mult, 
acel corupător şi hoţ cunoaşte bine Scripturile.” Gândind acestea, Andrei s-a 
grăbit să iasă în întâmpinarea monahului, pe alt drum. Când l-a văzut venind 
singur, Andrei s-a bucurat, fiindcă se rugase ca să i se dea un astfel de prilej. 
Binecuvântatul s-a repezit spre el, dar diavolul, bănuind că Andrei voia să-i 
strice planurile, a început să ţipe: „Iarăşi mi te împotriveşti, Andreie? Pleacă şi 
nu mă mai asupri atât! Călugărul acesta nu ţi-este nici prieten, nici rudă şi nici 
măcar nu îl cunoşti. Nu are nevoie de sfătuirea ta. Du-te de-aici şi nu-mi mai 
face rău!” Pe când diavolul vorbea astfel, Andrei nu înceta să se roage cu 
suspine. Apoi, monahul apropiindu-se, Andrei l-a luat de mâna dreaptă şi l-a 
făcut să se oprească, spunându-i: „Te rog, părinte, rabdă puţin şi-ascultă-mă pe 
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mine, robul tău. Nu dispreţui sărăcăcioasele mele cuvinte. Simt o mare întristare 
pentru tine şi nu pot îndura durerea. De ce, fiind cândva prieten cu Dumnezeu, 
te-ai făcut acum prieten al diavolului? Având aripi de serafim, cum de l-ai lăsat 
pe diavol să ţi le reteze? Şi strălucind ca fulgerul, cum de te-ai întunecat? Vai 
mie! Căci având ochi de heruvim, te-ai lăsat orbit de balaur. Fiind cândva ca un 
soare de strălucitor, acum ai ajuns ca noaptea de întunecat. De ce ţi-ai ucis 
sufletul? De ce ţi l-ai făcut prieten pe diavolul zgârceniei? N-ai înţeles care sunt 
datoriile monahului? De ce vrei bani, părinte, şi pentru ce îi strângi? Şi ce vei 
câştiga, de te vei pierde pe tine însuţi? De ce iubeşti aurul, de vreme ce atunci 
când vei muri, îl vor moşteni alţii, poate chiar vrăjmaşii tăi? Sunt banii dintr-o 
moştenire? Sau poate vrei să îţi hrăneşti copiii cu ei? Sau îi vei îngropa cu tine? 
Suferă alţii de foame şi sete şi tremură de frig, iar tu te bucuri văzând cum creşte 
grămada ta de bani? Sunt astea semne de căinţă? Este aceasta neagoniseala 
călugărească şi fuga de lumea cea deşartă? Şi astfel vrei tu să Îl urmezi pe 
Domnul? Astfel te-ai răstignit tu lumii şi poftelor din ea? Astfel ai întors faţa de 
la câştig126 şi-avere? N-ai auzit cuvântul Domnului ce zice: «Să nu aveţi aur, nici 
argint, nici bani la cingătoare, nici traistă de drum, nici două haine, nici 
încălţăminte, nici toiag»?127 Uimit sunt că ai uitat de toate cele poruncite. Căci 
mâine sau poimâine vom auzi că ai plecat din viaţa asta, şi cui vei lăsa lucrurile 
ce le-ai adunat? Nu vezi că diavolul te are legat, în vreme ce al tău păzitor 
departe stă şi plânge? Prietene, priveşte! Nu vezi vicleanul şarpe al zgârceniei, 
înfăşurat pe gâtul tău? Şi chiar dacă nu-l vezi, nu simţi că-l odihneşti în suflet? 
Căci eu, smeritul rob, am auzit pe Domnul lepădându-Se de tine şi spunând: 
«Împărăţia Mea este a celor milostivi. Cât despre acela, aşa cum e acum, sufletul 
Meu nu Îşi găseşte odihna în el». De-aceea te rog, ascultă-mă şi-mparte banii 
celor în nevoi: văduve, orfani, străini şi celor ce nu au unde să-şi plece capul. Şi 
nevoieşte-te şi prin sărăcie, ca şi prin celelalte fapte bune, s-ajungi din nou 
prieten cu Bunul Dumnezeu. Căci şi acesta e-un legământ monahicesc: nimic să 
nu mai strângi din lucrurile vieţii de aici. Nu te mai teme că îţi va lipsi pâinea 
sau celelalte, căci eşti în slujba Domnului, şi dacă El hrăneşte pe cei 
necredincioşi, pe desfrânaţi şi nemulţumitori, pe cei ce Îl urăsc şi sunt robiţi 
păcatului, cu cât mai mult va purta grijă de cei ce Îl slujesc? Vezi, aşadar, să nu 
dispreţuieşti cuvântul meu. Te-am prevenit, aşa că nu mai ai iertare, dacă vei 
stărui-n păcat. Dar pentru numele lui Dumnezeu! Nu-l vezi pe diavol? Dacă nu 
vrei s-asculţi îl voi lăsa ca să te pedepsească.”128 

Atunci ochii sufleteşti ai monahului s-au deschis şi l-a văzut pe diavol cu 
chip de etiopian, voinic, negru ca smoala, păros şi zbârlit. Stătea la o oarecare 
depărtare, de frica Sfântului, dar a strigat: „Văd, robule al lui Dumnezeu, că vrei 
să mi-l scoţi şi pe acesta din gheare!” Andrei i-a spus iarăşi monahului: „Ia 
aminte, să îmi asculţi sfatul, căci altfel îl voi trimite să te stăpânească. Şi vei fi 
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făcut de ruşine nu numai aici, în cetatea împărătească, ci până la marginile lumii. 
Ţine minte, dar, toate acestea şi să nu le uiţi nici o clipită.” Monahul, auzind cele 
spuse de Andrei, era ca ieşit din sine. I-a făgăduit Sfântului că va păzi cu 
scumpătate toate sfaturile sale. Andrei a văzut atunci cum de la răsărit s-a ridicat 
un înger, purtând fulgere, pe care le-a aruncat asupra şarpelui ce stătea încolăcit 
de gâtul monahului. Fiara s-a schimbat pe dată în cioară şi s-a depărtat iute în 
zbor. Tot aşa, s-a făcut nevăzut şi diavolul care se împotrivise îngerului, iar 
acesta din urmă s-a apropiat iarăşi de monah. 

Înainte de a se despărţi, Andrei i-a mai spus monahului: „Ai grijă să nu 
faci cunoscut nimic din cele despre mine sau din cele ce ţi-am zis. Dacă vei păzi 
sfaturile mele, îmi voi aminti de tine în rugăciunile mele de zi şi de noapte, deşi 
sunt un păcătos vrednic de milă, pentru ca Domnul să te-ajute să sporeşti pe 
calea binelui.” După ce monahul a făgăduit să păzească şi acestea, l-a sărutat 
întru Domnul pe Andrei şi s-au despărţit. Cât despre aurul ce-l adunase, l-a 
împărţit îndată celor săraci, primind din nou harul lui Dumnezeu. Apoi, deşi i s-a 
mai dat mult aur ca să-l împartă săracilor, el nu primea decât doi bănuţi pentru 
sine, iar restul îl întorcea, îndemnându-i pe dăruitori să-l împartă cu propriile 
mâini. Aducându-şi aminte de sfaturile lui Andrei, îşi spunea: „Ce folos am, 
să fiu împărţitor de spini străini? Căci văd cum creşte în mine mândria, 
spunându-mi că plata e a mea, cel care împart, iar nu a celor ce dăruiesc banii cu 
adevărat.” Astfel, monahul a început să-şi ducă viaţa în cuvioşie, potrivit tuturor 
rânduielilor călugăreşti. Într-o noapte l-a văzut în vis pe binecuvântatul Andrei. 
Acesta i-a arătat zâmbind un copac minunat, aflat pe o câmpie înflorită, şi i-a 
spus: „Acest copac, care-ţi încântă ochiul, închipuie starea sufletului tău, 
cu-ncepere din ziua în care m-ai cunoscut şi când de-ndată aurul l-ai împărţit.” 
Monahul, de atunci, a început să se nevoiască şi mai mult în cele duhovniceşti, 
mulţumind în fiecare zi lui Dumnezeu şi binecuvântatului Andrei.129 

Despre tânărul îndărătnic 
Un tânăr oarecare căuta prietenia lui Epifanie, căci acesta din urmă era 

cinstit de către cetăţeni, pentru virtutea lui. Dar noul prieten nu urma felul de 
viaţă al lui Epifanie. Binecuvântatul Andrei, şi-a dat seama de ce-i putea pielea 
aşa-zisului prieten şi, când l-a întâlnit, i-a pocnit aceluia o palmă. Tânărul s-a 
înfuriat şi a alergat după Andrei, ca să-şi răzbune mândria terfelită. Dar Epifanie 
l-a oprit şi l-a certat, spunându-i: „N-ai citit niciodată cuvintele: «Nu răsplătiţi 
răului cu rău»130 şi «Cui te loveşte peste obrazul drept, întoarce-i şi pe 
celălalt»131? Dacă doreşti să-mi fii prieten, opreşte-te din a răsplăti răului cu rău 
şi lasă cearta, mânia şi ranchiuna. Mai bine fii sărac cu duhul şi cu inima 
înfrântă. Plângi şi suspină pentru păcatele tale. Fii totdeauna smerit, cumpătat şi 
iubitor. Alungă lenea, viclenia, părerea de sine, mândria, pornirile spre 
desfrânare, lăcomie şi beţie. Căci pentru astfel de păcate vine mânia lui 
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Dumnezeu peste fiii neascultării.”132 Aşa l-a îndemnat Epifanie pe tânăr să se 
nevoiască, dar diavolul i-a împietrit aceluia inima. Şi l-a părăsit pe Epifanie, 
spunând că se va îndrepta mai târziu, după ce se va fi bucurat de plăcerile 
tinereţii. Dar, nu după mult timp, a căzut în mari necazuri şi ispite, ajungând 
sărac lipit pământului. Când Epifanie l-a rugat pe fericitul Andrei să mijlocească 
înaintea lui Dumnezeu pentru acela, Sfântul i-a răspuns: „Nu, fiul meu, n-am să 
mă rog pentru el. Dar tu să nu încetezi a-ţi fi milă pentru sufletul lui, chiar dacă 
trupul lui suferă în viaţa aceasta. Lasă-l acum, căci ceea ce i se întâmplă îi este 
ca o binefacere. Cu timpul, Domnul Dumnezeu va privi la nenorocirea lui şi-l va 
aduce la bunăstarea dinainte.” Epifanie a spus atunci: „Te rog, robule al lui 
Dumnezeu, să-mi spui pricina pentru care pătimeşte acestea.” Andrei a răspuns: 
„Domnul a făcut aşa cu el pentru că minţea, jura strâmb, era neruşinat şi 
mândru. Avea şi patimi trupeşti, dar nu a fost pedepsit atât pentru acestea, cât 
pentru cele ce le-am spus mai înainte. Aşa cum mâncarea care nu e fiartă bine nu 
are gust bun, aşa şi noi, păcătoşii, dacă nu trecem prin multe necazuri şi ispite, 
nu vom putea intra în Împărăţia de sus.” Epifanie a zis atunci: „Dacă toate 
acestea sunt spre folosul sufletului său, mai mult n-am să mă îngrijesc de el. 
Aş vrea doar să-l văd răbdând cu bărbăţie, având nădejde în ajutorul lui 
Dumnezeu şi mergând pe calea ce duce la Cer.”133 

Despre Ioan cel destrăbălat 
Epifanie mai avea un cunoscut, pe nume Ioan, care era robit de desfrânare. 

Dar pentru această patimă Îl învinuia chiar pe Dumnezeu, spunând că pricina 
robirii ar fi Creatorul femeii. Epifanie l-a întrebat atunci dacă Dumnezeu ne-a 
pus la îndemână cuţitul, funia sau toiagul, ca să ne tăiem, să ne spânzurăm sau să 
ne batem unul pe altul. Acela neavând ce să-i răspundă, Epifanie l-a îndemnat 
să-şi găsească o femeie credincioasă şi să se însoare, dar nu de dragul plăcerilor 
trupeşti. L-a prevenit să nu se mai lase stăpânit de desfrânare, adulter şi 
sodomie, căci săvârşitorii unor astfel de fapte murdare sunt asemenea animalelor 
fără de minte sau chiar mai rău. Dar Ioan, cu toate că numea sfinte vorbele 
acestea, totuşi i-a spus lui Epifanie că nu-i poate urma calea de post şi rugăciune. 
Spunea apoi că e mânat de diavol şi chiar de propria fire, atunci când se lăsa 
stăpânit de mânie şi când vorbea de rău pe alţii. Epifanie l-a prevenit că acestea 
sunt doar pretexte şi că ar trebui să nu se lase purtat de patimi, dacă vrea să nu-şi 
piardă sufletul. 

Aşa cum vorbeau ei, a trecut pe acolo şi binecuvântatul Andrei. Epifanie 
s-a grăbit să-şi întâmpine prietenul iubit, însă Andrei l-a prevenit că acel 
cunoscut al lui, Ioan, era surd la sfaturile pe care le primise şi că, în curând, 
pentru că nu se va opri de la faptele lui rele, firul vieţii i se va scurta. Şi încă, 
acela ar fi pierit mai devreme, dacă îngerul lui nu s-ar fi rugat pentru el şi nu ar 
fi primit o amânare. Dar fiindcă amânarea nu-i fusese de nici un folos, curând 
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boala avea să-l arunce drept în iad. Şi chiar aşa s-a întâmplat, căci neînfrânatul 
Ioan nu s-a oprit de la faptele lui, nici chiar atunci când boala i-a ros trupul. 

Epifanie a avut în acea vreme o vedenie, în care s-a văzut pe sine şi pe 
binecuvântatul Andrei coborând la iad. Se făcea că mergeau prin locuri greu de 
străbătut, murdare şi întunecoase. Epifanie purta o făclie, căci acolo nu era pic 
de lumină, ca şi cum s-ar fi aflat sub pământ. Erau acolo temniţe pline de 
şoareci, pisici şi vulpi, de şerpi, scorpii, măgari, câini, ciori şi alte multe păsări şi 
fiare, toate murdare şi urât mirositoare. Epifanie l-a întrebat pe dreptul Andrei ce 
căutau acolo, iar acesta i-a răspuns că intraseră să vadă muncile la care erau 
supuşi păcătoşii. Sfântul i-a arătat apoi un înscris pe o tăblie neagră, suspendată 
în văzduh, pe care Epifanie a citit: „Pedeapsa nesfârşită şi groaznică a lui Ioan, 
fiul lui Celestin.” Dându-şi seama despre cine era vorba, Epifanie a zis: „Vai 
mie, păcătosului! Aici nu aş dori să-l văd nici chiar pe cel mai mare duşman al 
meu. Ce sunt aceste îngrozitoare murdării?” Andrei i-a răspuns că sunt muncile 
sufletelor păcătoase, care, legate în lanţuri, petrec în acea duhoare, până la 
învierea trupurilor, ca după aceea să fie aruncate cu totul în foc.134 Epifanie l-a 
întrebat apoi despre toate acele fiare şi păsări ce erau ţinute acolo, la care Andrei 
i-a răspuns: „Acelea sunt sufletele nelegiuiţilor şi păcătoşilor.” Epifanie a zis iar: 
„Vai mie! Aşa arată sufletele omeneşti?” Dar Andrei i-a răspuns: „Nu, iubitul 
meu fiu, căci pentru binele nostru a rânduit Domnul să le vedem aşa. Fiecare 
înfăţişare închipuie câte o patimă, de care s-au lăsat aceia stăpâniţi pe când 
trăiau.”135 

Andrei a continuat: „Dumnezeu ne-a arătat astfel cum îi vede El: ucigaşii 
ca scorpioni, idolatrii şi cei porniţi spre mânie ca fiare sălbatice, magicienii, 
vrăjitorii şi mincinoşii ca şerpi, sodomiţii ca şoareci, şobolani şi câini mâncaţi de 
viermi, desfrânaţii ca porci, hoţii ca lupi, viclenii ca vulpi, zgârciţii ca pisici, 
lacomii ca nişte cai, beţivii ca draci, proxeneţii ca măgari, clevetitorii şi 
bârfitorii ca nişte ciori. Cât despre cei ce judecă fără ruşine păcatele altora, 
Domnul îi socoteşte pe aceia ca pe nişte câini turbaţi, ce muşcă din carnea 
oamenilor. Cântăreţii lumeşti sunt broaşte pentru El, dansatoarele sunt ca şi 
bâtlanii,136 desfrânatele ca şi caprele, iar cei care râd şi îi imită pe alţii sunt ca 
târâtoarele sau puii de viperă.”137 

După ce dreptul Andrei a terminat de vorbit cu Epifanie, tânărul s-a trezit, 
dar a rămas în uimire gândind la cele văzute şi auzite. A primit apoi de ştire că 
Ioan se îmbolnăvise, aşa că s-a dus de îndată să-l vadă. Ioan a recunoscut că 
vorbele lui Andrei despre el începeau să se adeverească. Zi după zi, carnea de pe 
el cădea, până ce a ajuns să se simtă ca şi coborât de viu în iad. L-a implorat pe 
Epifanie să se roage ca Dumnezeu să-l cruţe. Atunci Epifanie i-a spus: „Frate, 
Dumnezeu ştie ce ne este de trebuinţă fiecăruia. Eu nu-ţi pot fi de folos acum. 
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Roagă-te ca Domnul, în bunătatea Lui, să facă tot ce e mai bine pentru tine.” Dar 
boala nu l-a părăsit pe Ioan, aşa încât, văzându-l, toţi ziceau: „Doamne, ai milă!” 
Nenorocitul a suferit dureri îngrozitoare, până ce şi oasele lui au ajuns în iad.138 
După toate acestea, Epifanie l-a întâlnit pe Andrei în piaţa din mijlocul cetăţii şi 
atunci binecuvântatul i-a amintit tânărului de tăblia cu numele lui Ioan, ce o 
văzuseră în iad. Pe Epifanie l-a cuprins teama şi a spus: „Frica şi cutremurul au 
venit asupra mea şi m-a acoperit întunericul.139 Mi-e teamă ca stăpânul viclean 
al întunericului să nu mă prindă în mrejele păcatului şi să mă târască în iad.” 
Însă Andrei i-a spus: „Tocmai de aceea ţi-am şi arătat cum e acolo, ca să ai frică. 
Dar nevoieşte-te să dobândeşti Împărăţia cerurilor. Luptă lupta cea bună a 
stăpânirii de sine, aşa încât, văzând sporirea ta, să ne putem bucura amândoi în 
Duhul.” După ce au vorbit astfel, fiindcă trecătorii începuseră să se înmulţească, 
cei doi s-au despărţit.140 

Despre vedenia cu Proorocul Rege David 
Într-o Duminică a Stâlpărilor, când mulţimea sărbătorea Intrarea 

Domnului în Ierusalim, binecuvântatul Andrei era la Hagia Sophia. A văzut 
atunci un bătrân chipeş, cu părul alb, în mijlocul mulţimii care purta frunze de 
finic şi cruci strălucitoare, cântând imne de slavă desfătătoare. Unul câte unul, 
toţi acei oameni luminoşi au intrat în altar.141 Bătrânul îi acompania cu harpa sa 
pe cei care cântau. Lui Andrei îi sălta inima de bucurie, auzind acestea. Şi zicea: 
„«Adu-Ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui!»142 Iată, în 
proorocii am auzit despre Născătoarea de Dumnezeu şi Mijlocitoarea noastră 
către Domnul şi cu adevărat am văzut-o asemenea bisericii măreţe a Sfintei 
Sofia.”143 Unii dintre cei care erau de faţă, auzindu-l, i-au socotit vorbele a fi 
nebuneşti şi l-au întrebat: „Are Psaltirea şi versete care să vorbească despre 
Stăpâna tuturor?” Sfântul le-a răspuns: „«Locuinţă»144 şi «odihnă a lui 
Dumnezeu»145 sunt despre Stăpâna, la fel ca şi cuvântul: «Şezut-a Împărăteasa 
de-a dreapta Ta».”146 Auzindu-i vorbele, acei oameni neştiutori au râs de Andrei. 
Însă fericitul a spus acestea pentru că îl văzuse acolo pe Regele David împreună 
cu Proorocii. Şi a zis mai departe: „Căci iată, David, în timpurile străvechi, 
spunea: «Nu voi da somn ochilor mei şi genelor mele dormitare şi odihnă 
tâmplelor mele, până ce nu voi afla loc Domnului, locaş Dumnezeului lui 
Iacov.»147 Dumnezeu Şi-a făcut mai întâi locaş, apoi S-a odihnit în Născătoarea 
de Dumnezeu şi apoi în Biserica Sa. Acest cânt l-am auzit acum de la psalţii 
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cereşti.” Sfântul s-a îndepărtat apoi, cântând încetişor.148 
Despre drepţi şi păcătoşi 
Odată, pe când era praznicul Învierii lui Hristos, binecuvântatul Andrei a 

mers la Marea Biserică, să se roage. S-a oprit la Intrarea Orologiului,149 de unde 
îi putea vedea pe cei care intrau şi ieşeau. Atunci Domnul i-a descoperit cum era 
sufletul fiecăruia dintre aceia. Între drepţi, unii aveau o înfăţişare albă ca zăpada, 
în timp ce alţii erau mai strălucitori ca soarele. Capetele lor erau unse cu 
untdelemn şi mir, purtând coroane de pietre preţioase. Mireasma de violete şi 
trandafiri ce ieşea din ei umplea văzduhul. Purtau mantii de porfiră şi vizon, 
fiind înconjuraţi de tineri chipeşi, care îi cinsteau şi-i slăveau. Aceştia erau 
credincioşii care străbătuseră Postul Mare plăcând lui Dumnezeu, cu postiri şi 
rugăciuni. Andrei se bucura şi Îl slăvea pe Dumnezeu, văzându-i. 

Apoi veneau alţii, asemenea cu cei dintâi, albi ca zăpada şi cu feţe stră-
lucind ca soarele. Duhul Sfânt odihnea peste ei, căci erau curaţi şi virtuoşi. 
Aceştia se ţinuseră departe de adulter, desfrânare, ranchiună şi de tot felul de 
flecăreală. Mai mult, se şi împărtăşiseră zilnic. 

Alţii erau îmbrăcaţi în veşminte aurite, luminoase şi slăvite. Pe deasupra 
capetelor lor zburau porumbei albi, mai bine-zis îngeri ai lui Dumnezeu, care le 
picurau mir pe veşminte. Aceştia erau credincioşii care îşi împărţiseră pâinea şi 
veşmintele cu săracii, care plătiseră datoriile străinilor, care se feriseră de 
desfrânare şi de tovărăşiile cele rele, căutând apropierea de Sfinţi, prin smerenia 
lor. Aceştia erau, după spusele Apostolului Pavel, cei «lipsiţi, strâmtoraţi şi rău 
primiţi».150 

Andrei a văzut iarăşi pe alţii cu feţele pline de har, îmbrăcaţi cu haine de 
mult preţ şi mergând bucuroşi. Cu ei era o fecioară foarte frumoasă, ce purta pe 
cap o cunună împletită din ramuri de măslin. Fecioara era, spuneau ei, fiica cea 
dintâi a Împăratului. Ea ungea cu mir feţele celor ce o însoţeau. Aceştia erau cei 
care îi mângâiaseră pe cei închişi în temniţe,151 care iubiseră liniştea,152 îşi 
mâncaseră pâinea cu mulţumire, iar nu cu sudalme sau clevetiri, şi nu lipsiseră 
niciodată de la slujbele Bisericii. 

Apoi Sfântul i-a văzut şi pe unii care aveau faţa înnegrită şi murdară de 
necurăţii. Pisici şi câini mici se întindeau şi se zbenguiau printre picioarele lor. 
Şerpi erau agăţaţi de mădularele lor şi sugeau necurăţia ce le picura din trupuri. 
Dar acei oameni nu alungau lighioanele, ci încă le ţineau cu grijă. Pe picioarele 
lor aveau broaşte şi alte târâtoare, care închipuiau patimile lor, înfăţişând astfel 
un spectacol jalnic. Toţi aceştia Îl făceau pe Domnul să-Şi întoarcă faţa cu 
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amărăciune. Şi îngerii care-i păzeau erau întristaţi foarte. Aceşti oameni erau cei 
care se dedaseră la sodomie, malahie, adulter, avariţie şi o mie de alte rele. 
Ca nişte porci, aceştia se tăvăleau în murdăria păcatelor lor, netemându-se nici 
de Dumnezeu, nici de îngeri. Nu aveau milă de propriile lor suflete şi nu luau în 
seamă zilele de sărbătoare. De fapt, chiar urau aceste sărbători, socotindu-le o 
povară, continuând să fure şi să se îndoape cu lăcomie. Neavând nici o frică de 
Dreptul Judecător, îşi predaseră toate mădularele lor diavolului, făptuind toată 
nelegiuirea. Se făcuseră sălaş căpeteniilor diavoleşti şi ciracilor acelora. Căci 
şerpii şi celelalte lighioane nu erau altceva decât închipuiri ale dracilor, care se 
bucură ori de câte ori cineva cade în desfrânare, adulter, în murdara sodomie şi 
în celelalte păcate. Şi nu erau numai bărbaţi, ci şi femei. Iar adulterul este, dacă 
socotim vinovăţia, cum spune Legea lui Dumnezeu, îndată după crimă.153 

Mai erau unii care păreau goi, întunecaţi şi cu ochii roşii. Feţele lor 
semănau cu uscăturile arse, atât de înnegrite erau. Făpturi sălbatice, ca nişte 
etiopieni negri, care ţineau pumnale ascuţite, îi trăgeau după ei ca pe nişte catâri, 
legaţi cu funii de gât. Alţi negrii îi mânau de la spate pe acei nenorociţi, 
bătându-i cu toiege de foc. Deasupra acestora din urmă era scris: „vrăjitori, 
fermecători şi ghicitori.” Toată această privelişte l-a înfricoşat şi l-a întristat 
adânc pe dreptul Andrei, încât s-a retras să plângă într-un loc mai ferit. 

Dar încă a mai văzut şi pe alţi oameni goi, cu înfăţişări întunecate, care 
ţineau în mâini săbii însângerate. Deasupra capetelor aveau vipere îngrozitoare, 
care îi porneau spre mânie şi ură, încât păreau lipsiţi de judecată şi foarte 
tulburaţi sufleteşte. Erau mânaţi de acele vipere la ucideri, jafuri, răpiri şi alte 
nelegiuiri, pentru care nu arătau deloc pocăinţă. 

Vedea apoi pe alţii îmbrăcaţi în zdrenţe, iar împreună cu ei erau şi multe 
femei. Trupurile lor erau pline de spini şi de buruieni. Erau împresuraţi de 
târâtoare scârboase, broaşte, şoareci şi altele şi mai rele. Aceştia erau cei mânioşi 
şi ranchiunoşi, cei vicleni şi aspri, cei care-şi biciuiau cu neomenie robii şi îi 
lăsau să moară de foame. Erau şi alţii acoperiţi de funingine, care aveau feţele 
încruntate, pline de ură şi întunecate ca ale diavolilor. Vipere şi aspide le 
închideau urechile şi ochii, ca să nu ia aminte la citirile din sfintele biserici. 
Deasupra lor era scris: „Ţinerea de minte a răului, prima fiică a diavolului.” Din 
nările lor ieşeau aspide, scorpii şi alte târâtoare, care umpleau văzduhul şi 
simţurile oamenilor de amărăciune. Aceştia erau cei care-i mânau pe alţii la 
moarte, care-i puneau pe semenii lor în primejdii, pomenitorii de rău, trufaşii 
vicleni, ocărâtorii, clevetitorii şi cei care ţineau vrăjmăşie, dar şi cei care judecau 
şi osândeau păcate străine, ca şi cum ei înşişi ar fi fost cu totul fără vină. 

După ce le-a văzut pe toate acestea, binecuvântatul Andrei s-a ridicat şi a 
plecat, lăsând mulţimea în urma sa. A început să se roage, pentru că era tulburat. 
După ce şi-a terminat ruga, a auzit un glas care-i spunea: „De ce te-ai tulburat, 
                                                 

153 Vezi Canonul 7 al Sfântului Vasile cel Mare şi Canonul 29 al Sfântului Nichifor 
Mărturisitorul, în: Canoanele Bisericii Ortodoxe, note şi comentarii de Arhid. Prof. Dr. Ioan 
N. Floca, Sibiu, 1993, pp. 347, 459. 



Andrei, şi te-ai posomorât la acestea puţine pe care le-ai văzut? Eu îi văd făcând 
şi mai rele decât acestea în toată viaţa lor, însă îi rabd şi aştept pocăinţa lor.” 
Fericitul s-a minunat şi a răspuns: „Bine ai spus, Doamne, prin strămoşul Tău: 
«Omul în cinste fiind şi nepricepând, alăturatu-s-a dobitoacelor celor fără de 
minte şi s-a asemănat lor.»”154 Apoi Andrei a plecat de acolo.155 

Despre relaţiile maritale din ziua Duminicii 
Altă dată, într-o zi de Duminică, Andrei şi Epifanie stăteau de vorbă, când 

prin preajma lor a trecut un demnitar, mergând spre palat. De cum l-a văzut, 
Andrei şi-a dat seama că acela păcătuise trupeşte în chiar ziua sfântă a Dumi-
nicii. De aceea, i-a spus: „Priviţi aici pe unul vrednic de plâns, care a spurcat 
ziua Duminicii. Acum te duci să spurci şi palatul?” Acela, auzind cele zise de 
Andrei, s-a mirat în sinea lui, dar a trecut mai departe, zâmbind. Însă, de îndată 
ce s-a întâlnit cu nişte prieteni, le-a spus uimit ceea ce i se întâmplase, cum îl 
întâlnise pe „nebun”, care-i vădise păcatul săvârşit în taină. Unii dintre prietenii 
lui s-au minunat, alţii nu l-au crezut, iar alţii au spus chiar că era doar o 
descoperire drăcească. Între timp, Epifanie, mirat şi el de vederea duhovnicească 
a Sfântului, l-a întrebat: „Ce ai vrut să spui, părinte, prin cele ce le-ai zis 
aceluia?” Binecuvântatul a răspuns: „În noaptea aceasta am văzut o femeie, 
o împărăteasă, purtând o coroană de perle şi pietre preţioase. Împărăteasa îl 
învinuia pe acesta, spunându-i: : «Cum îndrăzneşti să pângăreşti Duminica, o, 
vicleanule?! Nu ţi-ai împlinit poftele toată săptămâna şi acum chiar şi ziua mea 
o petreci în spurcăciune? Dar, adevăr îţi spun, întru Hristos, Mirele meu, dacă 
vei mai îndrăzni şi a doua oară, a treia oară nu vei mai putea!» Fiindcă am 
auzit-o vorbind astfel, de aceea l-am prevenit pe acela, fiindu-mi milă de el. Căci 
va veni secera să-l secere şi-l va găsi poate nepregătit. Iar după moarte nimeni 
nu mai poate face nici binele, nici răul, căci moartea e încheierea tuturor celor 
săvârşite.”156 

Despre vedenia virtuoasei Varvara 
Fericitul Andrei mergea altă dată prin piaţa publică, aproape de Columna 

Marelui Constantin, pe care acesta o ridicase pentru a fi spre pomenirea lui şi 
înlăuntrul căreia aşezase, pe lângă alte lucruri sfinte, şi cuiele ce străpunseseră 
trupul lui Hristos pe Cruce. Acestea trebuiau să fie ca o ocrotire a cetăţii 
împărăteşti. Şi iată că o oarecare femeie, pe nume Varvara, a fost luminată de 
Duhul Sfânt, încât i s-au deschis ochii duhovniceşti şi a avut o vedenie. L-a 
văzut pe binecuvântatul Andrei mergând prin mijlocul mulţimii, ca un stâlp de 
foc luminos, ce împrăştia raze în văzduh. Erau neghiobi care-l loveau peste 
urechi, alţii îl pălmuiau peste gât, în timp ce alţii se uitau la el şi spuneau: 
„Doamne Sfinte! Nici vrăjmaşilor noştri nu am vrea să li se întâmple ceea ce a 
păţit acesta.” În timp ce aceia vorbeau aşa, s-au arătat acolo nişte diavoli, care au 
început a spune: „Să audă Dumnezeu rugăciunea voastră şi să nu mai ridice 
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vreodată unul ca acesta! Căci nimeni nu ne-a ars inimile ca el. Nu a vrut să 
lucreze la stăpânul lui şi face pe nebunul, batjocorind lumea.” În timp ce diavolii 
vorbeau aşa, Varvara a văzut cum urmăreau şi însemnau pe cei care-l batjo-
coreau pe Andrei, spunând: „Măcar mângâierea asta o vom avea la judecată: 
că ei păcătuiesc, lovindu-l pe Andrei. La ceasul morţii îi vom învinui, căci au 
lovit pe unul dintre aleşii lui Dumnezeu.” Dar binecuvântatul Andrei i-a auzit şi, 
vrând să le strice planurile viclene, i-a repezit: „Nu vă este îngăduit să însemnaţi 
pe-aceştia, căci m-am rugat pentru ei către Iisus Hristos, ca loviturile ce mi le 
dau să nu le fie socotite ca păcat. Şi-aceasta pentru că o fac din neştiinţă, iar 
neştiinţa le va fi o dezvinovăţire.” 

Varvara, auzind vorbele pe care le schimbase fericitul cu diavolii, a văzut 
apoi cum de sus, ca şi cum s-ar fi deschis o poartă în ceruri, au început să 
coboare o mulţime de rândunele preafrumoase. În mijlocul lor, a văzut un 
porumbel mare, alb ca zăpada, care avea în plisc o ramură de măslin, ce 
strălucea ca aurul. S-a auzit şi un glas, care i-a spus lui Andrei: „Primeşte 
această ramură, luată din Rai, pe care ţi-o trimite Domnul Savaot, fiindcă ţi-ai 
arătat mila şi bunătatea, la fel cum Dumnezeu e bun şi milostiv. Pentru că, iată, 
Domnul te va slăvi iar şi iar, şi te va binecuvânta, căci nu le-ai socotit păcatul 
celor ce zi de zi te batjocoreau.” La aceste vorbe, porumbelul s-a aşezat pe capul 
lui Andrei. Avea o minunată poleială de argint şi aur, iar ochii ca nişte perle 
preţioase. Picioarele îi erau de culoare roşie, împărătească, iar capul îi era 
însemnat cu o cruce de flori. Stolul de rândunele îl înconjura, cântând duios. 
Când iubitoarea de Dumnezeu, Varvara, a văzut acestea, a rămas uimită. Nu a 
putut să spună decât: „Doamne, binecuvintează! Ai adus asemenea luminători pe 
pământ, iar lumea nu-i ştie.” Apoi, deşi a vrut de multe ori să vorbească despre 
vedenie, totuşi de fiecare dată o putere dumnezeiască a oprit-o, căci începea să 
tremure şi nu putea spune nimic. Dar, într-o zi, fericitul Andrei a întâlnit-o şi i-a 
zis: „Păzeşte-mi taina, Varvara, şi nu spune nimănui nimic, până ce voi pleca din 
această viaţă şi voi trece: «în locul cortului celui minunat, până la casa lui 
Dumnezeu.»”157 Varvara i-a răspuns: „Chiar dacă am vrut să spun ceva, nu am 
putut, o, minunatule luminător ales de Dumnezeu, pentru că o putere nevăzută 
m-a oprit şi frica mi-a pătruns în oase, luându-mi toată vlaga.”158 

Despre vedenia cu Născătoarea de Dumnezeu la Vlaherne 
Într-o noapte, pe când se făcea priveghere la Capela Soros, de la biserica 

din Vlaherne, Andrei a avut o vedenie, în care i s-a arătat Sfântul Acoperământ 
al Născătoarei de Dumnezeu.159 În Capelă se găsea o raclă ce adăpostea acest 
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preţios Acoperământ.160 Epifanie era şi el acolo, cu unul dintre slujitorii lui. 
Tânărul avea obiceiul să stea la priveghere până la miezul nopţii sau până în 
zori. La aceste slujbe, binecuvântatul Andrei obişnuia să-L preaslăvească pe 
Dumnezeu cu doxologii. Şi iată că, deodată, când era aproape ceasul patru din 
noapte, fericitul a văzut-o pe Preasfânta Născătoare de Dumnezeu înaintând 
dinspre uşile împărăteşti spre altar. Părea foarte înaltă şi era însoţită de un alai de 
sfinţi îngeri înfricoşători. În mijloc se vedeau Înaintemergătorul Domnului şi 
Apostolul Ioan, care o ţineau la braţ pe Împărăteasa îngerilor. Puterile cereşti, 
îmbrăcate în alb, cântau cântări duhovniceşti fermecătoare, pe care însă nu le 
puteau auzi decât Andrei şi Epifanie. Fecioara a venit apoi spre mijlocul 
bisericii, unde era amvonul. A stat pe soleie161 şi a îngenunchiat, rugându-se 
Fiului ei pentru mântuirea credincioşilor, încât multă vreme lacrimile i-au udat 
cinstita faţă. Andrei i-a spus atunci lui Epifanie: „Vezi, fiule, pe Doamna şi 
Stăpâna lumii?” Iar Epifanie a răspuns: „Da, părinte, cu rugăciunile tale, o văd.” 

După ce Fecioara s-a rugat îndelung, s-a ridicat şi a intrat în Altar, şi-a 
scos din Capela Soros Acoperământul şi a venit spre uşile împărăteşti. Şi-a pus, 
cu o mişcare cuviincioasă şi impunătoare, Acoperământul deasupra capului ei 
feciorelnic, apoi l-a luat iarăşi în mâini şi l-a întins peste toţi cei care erau 
adunaţi în biserică. Acoperământul desfăşurat se mărise parcă şi-i cuprindea pe 
toţi, strălucind cu raze de chihlimbar. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu a stat 
mult timp astfel, acoperindu-i pe credincioşi. Apoi, când Fecioara a început să se 
înalţe spre ceruri, încetul cu încetul s-a făcut nevăzut şi Acoperământul ei. Însă 
harul ei ocrotitor se simţea încă în biserică, pentru că veşmântul se afla tot în 
racla lui. Cele întâmplate au fost văzute doar de binecuvântatul Andrei şi de 
ucenicul lui în cele duhovniceşti, Epifanie. Pentru acest dar făcut tânărului, 
Andrei a înălţat apoi mulţumiri Domnului.162 

Despre bogătaşul cel viclean 
Altă dată, pe când binecuvântatul îşi făcea obişnuitul lui joc la hipodrom, 

unii dintre cei care erau pe acolo, văzând purtarea lui nebunească, erau scârbiţi 
sau chiar îl blestemau şi-l alungau, ca pe un îndrăcit. Apoi s-a întâmplat să treacă 
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pe acolo un oarecare bogătaş, care şi el s-a îngreţoşat de Andrei şi chiar l-a 
scuipat. Robul lui Dumnezeu l-a privit un timp, i-a înţeles viaţa şi i-a spus: 
„Vicleanule, adulterinule şi batjocoritorule al bisericii! Te scoli la miezul nopţii 
ca să mergi, chipurile, la biserică, dar îţi petreci noaptea în lucrările satanei! Iată, 
a venit ceasul ca să iei plata faptelor tale! Crezi că vei scăpa de ochiul cel 
înfricoşător al Celui care cercetează inimile şi rărunchii?”163 Auzind acestea, 
bogătaşul şi-a îmboldit calul cu pintenii şi a plecat. Acela era chartoularios, 
adică supraveghetor la încasarea impozitelor pe corăbii, şi se trăgea cu neamul 
din cetatea Amastris.164 După câteva zile s-a îmbolnăvit greu. Fiindcă starea lui 
se înrăutăţea, au început să-l ducă de la o biserică la alta şi de la un doctor la 
altul, dar fără să-i ajute cu nimic. Într-o noapte, pe când Andrei se afla pe lângă 
casa bogătaşului, a văzut un înger al lui Dumnezeu apropiindu-se dinspre apus. 
Avea înfăţişarea şi ochii de jăratec şi purta în mână un toiag de foc. Ajuns la casa 
acelui păcătos, ameninţa să o dărâme din temelii. Atunci s-a auzit un glas din 
înălţime, care a spus către înger: „Loveşte pe batjocoritor, pe sodomit, pe 
adulterin, pe desfrânat, pe necredincios, pe nemernicul ce merită pedeapsa 
dumnezeiască! Şi, în timp ce-l baţi, să-i spui: «Mai săvârşeşti desfrânare şi 
adulter? Te mai scoli devreme pentru faptele drăceşti? Vei mai lucra din nou 
destrăbălarea sodomiţilor?»” Iar îngerul a început să-l bată cu lovituri ce se 
auzeau de departe. Dar şi vaietele bogătaşului le puteau auzi toţi. Vrând-
nevrând, el mărturisea strigând: „Nu voi mai face desfrânare, numai ai milă de 
mine!” În acest fel a fost chinuit trei zile şi trei nopţi, iar el striga mereu: 
„Nu voi mai face desfrânare!” Aşa a fost coborât sufletul lui vrednic de plâns în 
iad.165 

Eu, o, prieteni – ne spune biograful Nichifor – am scris lucrurile acestea 
despre binecuvântatul Andrei, pentru folosul sufletelor voastre, ca să aveţi frică 
de Dumnezeu şi ca să ştiţi cum să umblaţi şi cum să lucraţi în lumea aceasta. 
Nimic nu e ascuns pentru Dumnezeu şi Sfinţii Lui. 

Când l-am întrebat pe dreptul bărbat: „În ce fel a păcătuit acel om?” 
el mi-a răspuns: „Avea doi eunuci cu care săvârşea păcatul. Mai mult, îi trimitea 
pe aceia să-i aducă femei nemăritate sau chiar şi măritate sau desfrânate, cu care 
a păcătuit de nenumărate ori. Săvârşea toate acestea înainte de cântatul cocoşilor 
dimineţii, iar dacă nevasta lui îl întreba unde se duce la acea oră, îi răspundea: 
«La biserică.» Mai întâi săvârşea lucrurile diavolului, apoi mergea la biserică, 
aşa spurcat şi murdar. Cei care-l vedeau venind mereu acolo spuneau: «Priviţi ce 
om sfânt!» Dar el era un diavol în piele de om. Mai mult, deşi se ştia pe sine ca 
păcătos, se înălţa în deşert, auzind laudele celorlalţi. Dar Domnul se scârbea de 
purtarea lui.” Şi, astfel, acela şi-a luat sfârşitul meritat. Toate acestea mi-au fost 
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povestite, o, prieteni, de către chiar fericitul Andrei.166 
Despre unele proorocii 
Epifanie l-a chemat odată pe fericitul Andrei la casa lui, unde au vorbit 

despre ce se va întâmpla cu cetatea Constantinopolului, până la sfârşitul 
vremurilor. Sfântul a proorocit atunci mai multe lucruri, pe care le vom arăta aici 
mai pe scurt.167 A vorbit despre timpuri de bunăstare, dar şi despre timpuri grele 
pentru cetate, despre pace şi război, despre atacuri ale agarenilor şi ale unui alt 
neam, al cărui nume începe cu litera «R», probabil ruşii, apoi despre cum se va 
apăra cetatea.168 Sfântul vorbea despre venirea celor ce au credinţa neplăcută lui 
Dumnezeu (musulmanii islamici) şi despre desfrânarea sodomită a acelora, care 
va aduce peste ei mânia lui Dumnezeu.169 Se va arăta atunci un nou împărat 
creştin, care va stăpâni cu dreptate şi-i va îmbogăţi pe cei săraci, refăcând şi 
bisericile. Sfântul vorbea însă şi despre timpuri când va domni aici incestul, care 
nu va fi nici măcar condamnat de legi, apoi despre timpuri când călugării şi 
maicile de prin mănăstiri vor fi siliţi să trăiască unii cu alţii.170 Sfântul proorocea 
despre tunete şi fulgere care vor zgudui cetatea, despre foamete şi molime, 
despre mânia lui Dumnezeu care va aduce cutremure şi alte nenorociri, dar şi 
despre timpuri când drepţii vor petrece în pace.171 Va mai stăpâni şi un împărat 
care va reînvia religia vechilor greci, luptând cu Sfinţii Bisericii lui Dumnezeu şi 
distrugând odoarele sfinte de prin locaşurile de închinăciune. Atunci va domni 
ura în chiar sânul familiilor, rudele dându-se una pe alta la moarte. Sfântul 
vorbea apoi despre ceva ca un foc din cer, care va ameninţa ca un fulger tot 
pământul, făcând păsările cerului să cadă una peste alta. Pământul va fi plin de 
şerpi, care îi vor muşca pe păcătoşii nepocăiţi. Dar acestea vor fi începutul 
durerilor. Sfântul proorocea apoi sfârşitul împărăţiei romanilor. Un înger al lui 
Dumnezeu va coborî din cer şi va lua Cinstita Cruce a Domnului şi sufletul 
ultimului împărat. Sfântul îi socotea binecuvântaţi pe cei care vor fugi din cetate 
şi se vor adăposti în pustietăţi şi prin peşterile pământului în acele vremuri de 
grea încercare.172 

Vorbea apoi despre cum vor stăpâni evreii din nou Ierusalimul, chiar 
înainte de sfârşit. „Domnul îi va lăsa să aibă încă o dată ceea ce au avut mai 
înainte. Şi va face aceasta spre a le lua orice cuvânt de îndreptăţire, căci ei spun 
că împrăştierea lor printre neamuri e pricina pierzării lor. Astfel, în ziua 
Judecăţii, nu vor putea să mai spună: «Dacă ne-ai fi adunat iarăşi la Ierusalim şi 
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dacă ne-ai fi dat iar ceea ce am avut, am fi crezut în Tine. Pentru că, astfel, nu ar 
mai fi fost nici o pricină să mai invidiem neamurile, pe care le-ai ajutat mai mult 
decât pe noi.» Aşa că îi va aduna din nou şi le va da ceea ce au avut, deşi aceia 
vor stărui în necredinţa lor. Şi-atunci, cum se vor mai mântui? Dar în acele 
timpuri ale întoarcerii lor în Ierusalim, Antihrist va apărea între ei, şi ei toţi îl vor 
primi, aşa după cum a spus Domnul Însuşi.173 Sfântul Apostol Pavel, zicând 
despre ei că se vor mântui, nu vorbeşte despre mântuirea lor de focul cel veşnic, 
ci despre scăparea lor de la umilirea şi ocara ce au avut-o de îndurat de la 
neamuri, cât timp au rătăcit prin pământuri străine. Se vor aduna în ţara lor şi 
vor fi scăpaţi de robia şi batjocura la care au fost supuşi atâţia ani. Dar dacă nu 
au crezut în Hristos atunci când au trecut prin nenorociri, cum vor crede în El 
atunci când vor avea parte de această aşa-zisă fericire?”174 

Epifanie a întrebat apoi despre Hagia Sophia, dacă biserica aceasta va mai 
rămâne în picioare. Sfântul i-a spus însă că întreaga cetate se va scufunda. „Şi 
atunci cum va mai dăinui biserica? Cine va mai putea intra ca să se roage acolo? 
Dar Dumnezeu nu locuieşte în biserici făcute de mâini omeneşti. Va mai rămâne 
doar Columna ce adăposteşte piroanele cu care a fost străpuns Mântuitorul. 
Corăbiile îşi vor lega funiile de columnă şi vor plânge această cetate a 
Babilonului, spunând: «Vai nouă! Cetatea cea mare şi veche s-a scufundat! Aici 
ne făceam negustoria noastră şi aici ne-am îmbogăţit.» Şi vor plânge cetatea 
patruzeci de zile. Din cauza nenorocirii acelor zile, stăpânirea împărăţiei se va 
da Romei, Sileului şi Tesalonicului. Acestea se vor întâmpla înaintea sfârşitului, 
când starea lumii va fi cu totul rea, când durerile se vor înmulţi peste măsură.”175 

Sfântul vorbea apoi despre neamurile cele spurcate, care vor prigoni 
bisericile sau, după cum le numea el, insulele.176 Vorbea apoi despre venirea lui 
Enoh, care a trăit înainte de darea Legii, şi a lui Ilie, care a trăit în timpul 
Vechiului Testament. Aceşti doi Prooroci vor prooroci la sfârşitul timpurilor.177 
Vor face minuni şi i se vor împotrivi cu putere lui Antihrist, dar acela îi va 
ucide.178 Trupurile lor vor fi lăsate trei zile aruncate în piaţă. „Dar în a patra zi, 
spunea Sfântul, un porumbel strălucitor va coborî din ceruri asemenea 
fulgerului, va lumina cele două trupuri şi îi va învia pe Prooroci. Aceia se vor 
arăta mulţimii şi îi vor înspăimânta pe mulţi. Dar un nor îi va lua şi-i va ridica în 
Rai.”179 Chiar dacă fericitul Andrei îi numea pe toţi Mucenicii binecuvântaţi, 
totuşi îi numea de trei ori binecuvântaţi pe cei care vor suferi moartea în timpul 
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lui Antihrist, căci pe aceştia îi aşteaptă o mare slavă şi bucurie.180 
Despre mireasma cerească 
Altă dată, într-o dimineaţă, Andrei şi Epifanie stăteau împreună şi vorbeau 

despre lucruri duhovniceşti. Aveau cu ei o carte a Sfântului Vasile cel Mare, iar 
Andrei l-a îndemnat pe Epifanie să o ia şi să citească cu glas tare. În timp ce 
tânărul citea despre Sfântul Botez, a simţit deodată o mireasmă dulce de 
aromate. Acest lucru nu a rămas neştiut lui Andrei. După ce Epifanie a terminat 
de citit, mireasma nu s-a mai simţit, iar tânărul a întrebat uimit: „Te rog, părinte, 
spune-mi, de unde a venit această mireasmă?” Binecuvântatul a răspuns: „Cât 
sunt de dulci limbii mele cuvintele Tale, mai mult decât mierea în gura mea!”181 
Însă Epifanie a zis: „Lasă Scriptura, părinte, şi spune-mi ce vedenie ai avut, căci 
ştiu că acestea s-au întâmplat la rugăciunea ta.” Binecuvântatul i-a răspuns: 
„Ce ai vrea să-ţi spun, dragul meu? Căci în timp ce tu citeai, lângă noi se găseau 
mulţi îngeri ai Domnului. Unul dintre ei, slăvind cuvintele Duhului Sfânt, tămâia 
cu evlavie şi cu bucurie.” Epifanie a întrebat iarăşi: „Şi unde sunt îngerii 
Mântuitorului? Unde sunt cădelniţa şi cărbunii. Oare sunt materiale sau trebuie 
socotite materiale?” Binecuvântatul l-a privit cu asprime pe Epifanie şi l-a 
ameninţat cu mâna, spunându-i: „Vorbeşti despre lucruri minunate, frate. Cine 
ţi-a spus că îngerii au cădelniţe, pe care să le umple cu degete materiale, sau că 
ar avea nevoie de tămâie şi cărbuni din această lume? Căci făpturile 
duhovniceşti folosesc lucruri duhovniceşti, în vreme ce făpturile materiale se 
folosesc de cele materiale. Îngerii, când vor să tămâieze înaintea Celui Preaînalt, 
sau înaintea tronului Celui care este dincolo de orice înţelegere, atunci iau din 
acea dulce mireasmă care se revarsă din necuprinsa şi neapropiata dumnezeire. 
Îngerii stau înaintea tronului înfricoşător al Atotputernicului, primesc mireasma, 
care-i şi luminează, apoi se fac ei înşişi înmiresmaţi cu acest parfum minunat al 
dumnezeirii. Un alt mijloc prin care dobândesc mireasma este prin florile 
Raiului, pe care le strâng. Apoi, cu o prezenţă nevăzută, aduc această mireasmă 
oamenilor. Şi sunt trei ceasuri în care sfinţii îngeri tămâiază. Primul este acela 
când sunt citite Sfintele Scripturi, căci ei zboară atunci împrejur, dorind să 
asculte cuvintele Duhului Sfânt. Al doilea este atunci când cineva se roagă şi 
vorbeşte cu Dumnezeu. Al treilea este atunci când cineva este chinuit pentru 
iubirea lui Hristos. Atunci ei îl miruiesc şi-l tămâiază pe luptător, pentru a-l face 
mai înflăcărat în lupta pentru credinţă.”182 

În timp ce Andrei vorbea cu Epifanie, la acest ospăţ duhovnicesc lua parte 
şi preotul Nichifor, cel care a scris despre acestea. „Epifanie era sporit 
duhovniceşte, spune Nichifor, dar nu la aceeaşi măsură cu a binecuvântatului 
Andrei. Căci prin Duhul Sfânt, dreptul bărbat putea vorbi în limbi străine şi 
tâlcui cele ascunse ale Scripturii, fără greşeală. Căci, într-adevăr, ajunsese la 
culmile înţelepciunii. Andrei era şi curat, feciorelnic şi avea cunoştinţă 
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nesfârşită. Cunoştea, prin copleşitoarea şi înfricoşătoarea contemplaţie dăruită 
de Sfântul Duh, toate cele cereşti şi pământeşti. Dar numai cu mine şi cu 
Epifanie vorbea despre lucrurile ascunse ale Scripturii, şi cu nimeni alt-
cineva.”183 

Despre Judecată şi despre a Doua Venire 
Altă dată, când vorbeau despre neînţelesul dumnezeirii, Epifanie l-a 

întrebat pe Andrei despre a Doua Venire: „Cum vor fi oamenii judecaţi atunci?” 
Sfântul i-a răspuns: „N-ai auzit spusele Apostolului? «Câţi au păcătuit fără lege, 
fără lege vor şi pieri, iar câţi au păcătuit în lege, prin lege vor fi judecaţi»184 
Evreii care au trăit de la Moise la Hristos, după Înviere vor fi judecaţi după 
Legea lui Moise. Ceilalţi însă, care au trăit din timpul cât a fost pe pământ 
Hristos, până la sfârşitul lumii, vor fi judecaţi potrivit Evangheliei. Bine-
cuvântaţi vor fi cei care au păzit Legea şi Evanghelia. Binecuvântaţi cei care, 
deşi au păcătuit, s-au pocăit mai apoi. Binecuvântaţi vor fi şi păgânii care au trăit 
după legea lor naturală, într-un chip plăcut lui Dumnezeu. Dar vai ereticilor şi 
celorlalţi păcătoşi! Domnul Dumnezeu va învia toate neamurile. Se vor ridica 
Abel, Set, Enoh, Noe, Avraam, Isaac, Iacov şi minunatul şi slăvitul Iosif şi-i vor 
judeca pe cei care, deşi au avut Legea, totuşi nu au ţinut-o, precum şi pe 
păcătoşii care nu s-au străduit să o cunoască. Proorocii şi Apostolii se vor ridica 
la judecată cu cele douăsprezece seminţii ale lui Israel. Învăţătorii Bisericii, 
Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur se vor ridica la judecată 
cu cei care, deşi le-au auzit învăţătura, au rămas nepocăiţi. Apoi vor veni la 
Judecată ereticii, fiecare deoparte, cu capul ereziei lor. Judecătorul îi va privi 
înfricoşător, spunându-le: «Unde v-a dus învăţătura păstorilor voştri? Adevărat 
vă spun, nu vă cunosc pe voi!»185 Apoi va spune celor de la stânga Lui: «Plecaţi 
de la Mine, blestemaţilor, în focul cel veşnic, pregătit diavolului şi îngerilor 
săi.»186” 

Epifanie a întrebat iarăşi: „Cum îi va aduna Dumnezeu, de la capătul lumii 
şi în clipirea ochiului, pe toţi oamenii, ca să-i învieze? Va fi o privelişte 
înfricoşătoare să vezi toate neamurile şi seminţiile oamenilor «în valea plângerii, 
în locul care i-a fost pus»187” Dar Sfântul i-a răspuns aspru: „Cum îndrăzneşti să 
crezi că este ceva cu neputinţă la Dumnezeu? Chiar şi o legiune de îngeri, 
trimisă de Domnul, poate nu numai să adune pe toţi oamenii la un loc, dar încă 
poate face aceasta în clipirea ochiului.” 

Luând seama la sine, Epifanie a întrebat iarăşi: „După Judecată şi 
răsplătiri, ce se va întâmpla cu cerul şi pământul, cu marea, cu soarele şi luna? 
Vor fi aşa ca acum, ca să fie noapte şi zi, cu toată ordinea naturală şi cu 
mulţimea animalelor? Te rog, părinte, arată-mi-le acestea, dacă binevoieşti!” 
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Andrei a răspuns: „Când va sosi ceasul înfricoşător al celei de-a Doua Veniri, 
atunci cei patru Arhistrategi, cu oştirile lor, vor fi trimişi la cele patru margini ale 
pământului şi acolo vor aştepta porunca cea înfricoşătoare. La semnul Celui 
Preaînalt, fiecare oştire va apuca de marginile cerului şi îl vor strânge, 
înfăşurându-l, apoi se vor îndepărta. Proorocul vorbeşte în parte despre acestea, 
spunând: «Dintru început, Tu, Doamne, pământul l-ai întemeiat, şi lucrurile 
mâinilor Tale sunt cerurile. Acelea vor pieri, dar Tu vei rămâne şi toţi ca o haină 
se vor învechi, şi ca un veşmânt îi vei schimba şi se vor schimba.»188 Aceasta 
înseamnă, aşadar, că cerul şi pământul se vor schimba: cele vechi se vor înnoi, 
iar cele stricăcioase se vor face nestricăcioase. Aceasta o spune Scriptura: 
«Şi am văzut un tron mare, alb şi pe Cel ce stătea pe el, de la faţa Căruia cerul şi 
pământul au fugit.»189 Fără îndoială, toate se vor schimba. Aceeaşi fire va învia, 
dar refăcută şi schimbată în nestricăciune şi nemurire.”190 Aşadar, când 
Dumnezeu va învia trupurile oamenilor, nestricăcioase şi întregi, din vremea lui 
Adam şi până la sfârşit, atunci va face un cer nou şi un pământ nou. Şi nu va fi 
nimic stricăcios în ele, căci toate vor fi minunate şi slăvite. Nici o gură 
omenească nu poate vorbi aşa cum trebuie despre acestea. Nu vor mai fi fiare 
sălbatice, târâtoare şi păsări. Va fi numai zidire desfătătoare şi bine-mirositoare 
ca mirul. Atunci nu va mai fi noapte. Toate luminile vor slăbi şi va străluci o 
lumină de mii de ori mai mare. Domnul Dumnezeu va dărui Sfinţilor ceva 
minunat: îi va învrednici să-i vadă pe îngeri aşa cum sunt ei, după firea lor, şi să 
contemple frumuseţea slavei celei neapropiate a dumnezeirii Sale, şi astfel să se 
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plăsmuit, înainte de cădere, adică material, sensibil şi schimbător, având nevoie de hrană 
sensibilă, ci se scoală un trup în întregime spiritual şi neschimbabil, aşa cum a fost cel al 
Stăpânului şi Dumnezeului nostru după Înviere, adică al Celui de-al doilea Adam şi al Celui 
Întâi Născut din morţi [Col. 1, 18], deci cu mult deosebit de primul, în acelaşi chip şi toată 
creaţia se va face la un semn al lui Dumnezeu nu aşa cum a fost adusă la existenţă, şi 
sensibilă, ci va fi refăcută printr-o naştere din nou, într-o locuinţă imaterială şi spirituală, mai 
presus de orice simţire.” Dialoguri teologice şi etice, I Discurs Etic, studiu introductiv şi 
traducere de diac. Ioan I. Ică jr. Editura Deisis, Sibiu, 1988, p. 128. [Saint Symeon the New 
Theologian, “The Church and the Last Things”, On the Mistical Life: The Ethical Discourses, 
Vol. I, First Discourse, V: 38, 39]. 



veselească negrăit.191 
Despre mărturisirea diavolului 
Aşa cum stăteau cei doi vorbind, s-a înfăţişat acolo şi satana, pe care doar 

Sfântul îl putea vedea, cum pregătea o cursă lui Epifanie. Andrei i-a poruncit: 
„Du-te de-aici, vicleanule şi necuratule!” Satana i-a răspuns: „Unul mai netreb-
nic şi mai batjocoritor ca tine nu este în toată cetatea! Dar, iată, o să-ţi fac şi eu o 
descoperire. Va veni timpul când îmi voi pierde meşteşugul, căci oamenii vor 
ajunge mai vicleni şi mai ticăloşi decât diavolii, aşa încât copiii mici vor fi mai 
răi decât bătrânii. Atunci noi nu vom mai lupta cu oamenii, căci vor gândi şi vor 
face ei înşişi răul.” Sfântul l-a întrebat: „De unde le ştii pe acestea?” Iar demonul 
a răspuns: „Tatăl nostru cunoaşte multe, căci stă în iad şi ghiceşte toate lucrurile. 
Apoi ni le spune nouă, căci noi, prin firea noastră, nu cunoaştem nimic.” Sfântul 
a întrebat apoi: „Ce fel de păcate vă bucură mai mult pe voi, diavolii?” Acela 
a răspuns: „Ne bucură idolatria, magia şi farmecele. Dar şi mai mult ne bucură 
invidia, gelozia şi ţinerea de minte a răului, care ajunge pricină a toate relele. 
Încă ne mai bucură mult sodomia şi adulterul.” Sfântul a întrebat iarăşi: „Dacă 
cineva se leapădă de patimile voastre diavoleşti şi se apropie cu pocăinţă de 
Domnul, ce simţiţi atunci?” Diavolul a răspuns: „Chiar nu ştii că acestea ne aduc 
silă şi mânie? Totuşi avem nădejdea că şi unul ca acela se va întoarce la voia 
noastră. Pentru că mulţi, chiar dacă se leapădă de noi şi ne trădează, mai apoi se 
întorc la noi şi îi recâştigăm.” După ce Sfântul a auzit aceste vorbe, a suflat 
asupra diavolului şi acela s-a făcut nevăzut.192 

Despre adormirea Sfântului 
Au mai fost şi alte întâmplări şi convorbiri asemenea celor pe care le-am 

arătat până acum, pe care însă, din pricina întinderii, nu le putem scrie toate aici. 
Viaţa Sfântului, deşi neobişnuită, dar plăcută lui Dumnezeu, ajunsese la sfârşitul 
ei. Cunoscând aceasta, Sfântul a mers dimineaţa devreme la Epifanie acasă. 
Acolo, Andrei s-a aşezat şi a început să lăcrimeze. Apoi s-a ridicat şi, vreme 
îndelungată, a privit ca ieşit din sine spre ceruri, contemplând bunătatea 
iubitoare a Domnului şi lucrurile negrăite ale Raiului. După ce a văzut că şi-a 
venit în sine, Epifanie l-a întrebat: „Cinstitul meu părinte şi dascăl duhovnicesc, 
de ce ai plâns şi unde ţi-a fost răpită mintea?” Andrei i-a răspuns: „Fiul meu, 
de vreme ce mă-ntrebi, îţi voi spune câteva veşti care mă privesc. A sosit, iată, 
sfârşitul vieţii mele. Timpul să ne despărţim trupeşte e aproape. Nu te mâhni 
însă, pentru că plec din lumea aceasta stricăcioasă.” Epifanie totuşi s-a întristat 
la auzul acestor cuvinte. Andrei i-a spus: „De ce eşti supărat, fiule, auzind despre 
plecarea mea? E o mare binecuvântare să plecăm de aici. Ce legătură avem noi 
cu această lume deşartă? Nu am fost plăsmuiţi ca să trăim aici veşnic, ci numai 
ca să ne nevoim şi să ne întoarcem iarăşi la locul nostru. Aici nu avem nimic 
al nostru. Această lume este amară, căci e plină de diavoli vicleni, care, 
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amestecându-se cu oamenii, pe mulţi îi trag după ei şi-i aruncă în iad. Însă 
cealaltă lume, în care tânjesc să ajung, are Heruvimii şi Serafimii. Acolo este 
lumină veşnică, aici întuneric. Acolo este slava Sfintei Treimi, care străluceşte 
cu lumină şi farmec neasemănate. Aici însă este doar slava cea deşartă şi 
mincinoasă, care însoţeşte fărădelegea, în chip schimbător şi înşelător.”193 

Sfântul a spus apoi: „Iată, fiul meu iubit, aceasta este ultima dată când 
vorbim. Pentru că nu mă vei mai vedea, nici viu, nici mort, fără numai în Duhul. 
Fii atent, aşadar, ca să-ţi aduci aminte cele ce-ţi voi spune, căci îţi voi arăta ce se 
va petrece în viitor. Când va muri tatăl tău, te vei îmbrăca în Schima monahală şi 
vei spori în cele bune, cu harul şi cu mila Domnului. Deşi îţi vei schimba 
numele odată cu primirea Schimei, acest nume se va face cunoscut până departe. 
Când această sfântă biserică va ajunge văduvă, Domnul te va pune ca luminător, 
povăţuitor şi păstor al turmei Sale rătăcite. După aceea va veni timpul când vei 
mărturisi numele lui Hristos şi vei fi numărat cu Sfinţii. Să ai frică de Domnul, 
fiule, şi să-L iubeşti cu tot sufletul. Ia aminte la pocăinţa cu lacrimi. Adu-ţi 
aminte de mine la sfânta anafora,194 atunci când vei săvârşi cu evlavie şi umilinţă 
Liturghia. Iată, Domnul Dumnezeu cel Preaînalt şi Preabinecuvântata şi 
Preaslăvita Născătoare de Dumnezeu te vor povăţui şi te vor sprijini în toate!195 

Te jur, însă, pe Sfânta Treime şi pe Preacurata Fecioară, când cele ce ţi-am 
spus se vor împlini, să nu te gândeşti să ridici biserică sau orice altă zidire pentru 
cinstirea numelui meu. Dacă îmi vei călca porunca, să mă crezi, vei cădea în 
ispită. Aceasta pentru că L-am rugat pe Dumnezeu ca nici să nu fiu slăvit pe 
acest pământ, nici să nu dobândesc ceva în această viaţă. Chiar şi rămăşiţele 
mele pământeşti nu le vei vedea. Aceasta pentru că Milostivul Dumnezeu mi-a 
iertat păcatele şi îmi va aşeza trupul împreună cu al binecuvântatului Simeon, 
cel care a trăit cu puţin timp înainte de mine.196 Ia aminte să săvârşeşti Liturghia 
la sărbătorile Sfinţilor şi să te rogi pentru toţi oamenii, fie că-ţi sunt prieteni sau 
neprieteni. Adu-ţi aminte de cei închişi, de fraţii aflaţi în chinuri şi nenorociri. 
Iar eu, dacă voi afla îndrăznire la Hristos, voi fi cu tine în duh mereu. Şi când 
Domnul va binevoi să te ia din viaţa aceasta, eu voi veni şi-ţi voi vesti ziua 
hotărâtă. Astfel, vom fi amândoi în slava şi bucuria veşnică, aşa după cum 
Domnul mi-a descoperit.”197 

Sfântul i-a mai dat şi acest sfat înţelepţitor lui Epifanie: „Ia seama, fiule, 
de fiecare dată când vei vrea să hirotoneşti pe cineva, să nu o faci pentru a 
câştiga prietenia cuiva sau pentru vreun dar, sau în semn de preţuire pentru 
cineva. Nu-ţi pune mâinile pe nimeni pentru rugăminţile cunoştinţelor, nici 
pentru înfăţişarea din afară, nici pentru păruta înţelepciune. Ci mai curând caută 
virtutea bărbatului şi apoi hirotoneşte pe cel ce crezi că va lupta pentru dreptate, 
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credinţă şi adevăr. Întotdeauna să ai în faţa ochilor tăi pe Dumnezeu «Care va 
răsplăti fiecăruia după faptele lui».198 Şi iarăşi îţi spun, de fiecare dată când vei 
liturghisi, să pomeneşti şi numele meu. Căci nici o jertfă sau rugăciune nu mişcă 
mila şi iubirea lui Dumnezeu spre iertarea păcătoşilor, ca această jertfă. Da, 
fiule, scrie-ţi cuvintele mele pe tablele inimii. Să ai grijă, cât poţi, de săraci, 
de văduve şi de orfani. Adună pe străini la masa ta. Să ajuţi şi să cercetezi pe 
suferinzi şi pe întemniţaţi. Ia aminte la toate acestea, şi Născătoarea de 
Dumnezeu ţi se va face ajutătoare şi ocrotitoare. Şi dragostea Tatălui şi a Fiului 
şi a Sfântului Duh va fi cu tine!199 Iar acum, fiule, vino să îngenunchiem în faţa 
Domnului Dumnezeu.” 

Şi Sfântul a înălţat această rugăciune: „Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, 
Treime de viaţă făcătoare, nedespărţită, de o fiinţă şi de o stăpânire, Ţie ne 
rugăm noi, străinii, săracii, goii, care nu avem unde să ne plecăm capul. Întru 
numele Tău plecăm genunchii trupului, inimii, sufletului şi duhului nostru. La 
Tine cădem şi Te rugăm, Doamne Preaînalte şi Dumnezeule Savaot, pleacă 
urechea Ta, Preabunule şi Sfinte Stăpâne, Cel ce eşti Făcător, Ziditor şi 
Atotputernic! Primeşte cu bunăvoinţă rugăciunea noastră smerită şi învredni-
ceşte-ne să fim sfinţiţi întru puterea Ta şi întru numele Tău, o, Întru-tot 
Milostive, Îndelung-Răbdătorule şi Preaîndurate Doamne! Vino, Părinte, Fiule şi 
Duhule Sfinte! Vino, fulger înfricoşător al Dumnezeirii! Vino, nume mai presus 
de orice nume, o, Părinte, Fiule şi Duhule Sfinte, şi dă-ne iertare greşelilor 
noastre, celor cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Te rugăm, Întru-tot 
Milostive, a Cărui iubire nemărginită se pleacă cu milă asupra rugăciunilor celor 
ce Te iubesc, nu ne ruşina şi nu ne alunga de la faţa Ta. Te rog, Stăpâne, şi pentru 
fiul meu duhovnicesc, care stă îngenunchiat lângă mine, nevrednicul, 
luminează-i ochii cu lumina Dumnezeirii Tale, sfinţeşte-i simţurile duhovniceşti 
cu Duhul Tău cel Sfânt, bucură-i gândurile sufleteşti cu mireasma negrăită a 
slavei Tale nemuritoare, insuflă-i duhul înţelepciunii, duhul tăriei, duhul 
înţelegerii, duhul dragostei, duhul păcii, duhul blândeţii şi duhul umilinţei.200 
Călăuzeşte-l cu dreapta Ta cea atotputernică la lucrurile plăcute Ţie, ca să fie 
mântuit întru puterea Ta.201 Căci a Ta, Hristoase, este Împărăţia, puterea şi slava, 
împreună cu Tatăl şi cu Duhul Sfânt, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” 

După ce Andrei s-a rugat astfel, s-a ridicat în picioare şi, deodată, 
o lumină ca un fulger a strălucit în faţa lor, revărsând o mireasmă de negrăit şi 
atât de copleşitoare, încât Epifanie a căzut la pământ. Sfântul l-a ridicat, făcând 
semnul Sfintei Cruci pe fruntea lui. Apoi a înălţat o rugăciune pentru Epifanie, 
spunând: „Numele cel mare al nevăzutei Lumini să ne umbrească! Dumnezeul 
Heruvimilor să fie ajutorul nostru! Rugăciunile Serafimilor, Tronurilor, 
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Domniilor, Stăpâniilor şi Puterilor202 să ne ocrotească! Rugăciunile miilor de mii 
de îngeri ai Dumnezeirii celei negrăite să te sprijine pe tine, robule al lui 
Dumnezeu, Epifanie! Rugăciunile Apostolilor, Mucenicilor, propovăduitorilor, 
Evangheliştilor, Mărturisitorilor, pustnicilor, ale Ierarhilor, Cuvioşilor şi 
drepţilor, ale celor ce duc viaţă plăcută lui Dumnezeu prin munţi, în peşteri şi în 
crăpăturile pământului203 – să îţi ajute ţie! Şi eu Te rog, Doamne, mântuieşte pe 
fiul meu duhovnicesc, Epifanie! Păzeşte-l întru sfinţenia Ta, întru puterea Ta, 
întru dragostea Ta, întru vrerea Ta, ca trăind viaţă virtuoasă, să ajungă cu pace la 
porţile Împărăţiei Tale!”204 

Apoi Andrei i-a sărutat lui Epifanie ochii, faţa, pieptul şi mâinile.205 Iar 
fiindcă tânărul nu contenea a plânge, l-a îndemnat cu blândeţe să intre în camera 
lui. Binecuvântatul s-a îndreptat apoi spre hipodrom, spre galeriile de sub 
colonade, unde aerul era fierbinte şi înăbuşitor. A mers spre locul unde petreceau 
desfrânatele. Acolo s-a oprit şi s-a rugat toată noaptea, cu mâinile ridicate spre 
ceruri, pentru cei ce se aflau în primejdii şi în întristări, în robii şi în nevoi, şi 
pentru toată lumea. După aceea s-a întins pe pământ şi, privind cu bucurie la 
îngerii şi Sfinţii care veniseră ca nişte prieteni la el, şi-a dat duhul în mâinile lor 
şi aceia l-au luat la ceruri, în dulci cântări. De îndată locul s-a umplut 
de mireasmă de mir şi tămâie. O femeie sărmană, ce locuia într-o colibă, 
pe-aproape, simţind acea mireasmă nespusă şi îmbătătoare, s-a ridicat repede, 
a aprins o lampă şi a urmat mirosul până la locul unde Andrei stătea întins şi 
părea că doarme. Femeia şi-a dat apoi seama că Sfântul adormise cu drepţii, căci 
mireasma venea dinspre moaştele lui şi din ele mai izvora şi mult mir. S-a grăbit 
atunci să vestească şi pe alţii despre ceea ce văzuse, luând martor chiar pe 
Dumnezeu, spre a fi crezută. Mulţi au alergat într-acolo, dar nu au mai găsit 
nimic. Doar mirosul de mir şi de tămâie se mai simţea şi încă se vedea şi o 
lumină în acel loc, care i-a lăsat pe toţi în uimire. Nu au mai găsit însă nici 
măcar încălţările Sfântului. Dumnezeu, Care singur ştia toate faptele dreptului, îl 
mutase, pentru pricini doar de El cunoscute.206 

După noaptea în care a adormit Andrei întru Domnul, în zori, Epifanie se 
găsea pe terasa dinspre răsărit a camerei sale. Şi, deodată, a văzut sufletul 
dreptului cum se înălţa la ceruri, mai luminos decât soarele, strălucind înşeptit 
mai mult, cu raze dumnezeieşti. Îngerii urcau înaintea lui şi după el, însoţindu-l 
cu o cântare minunată. Acestea l-au făcut pe Epifanie să-şi iasă din sine. Când 
şi-a revenit, şi-a înălţat mâinile spre cer şi a spus: „Adu-ţi aminte de mine, o, 
Sfinte al lui Dumnezeu, în locul ce ţi s-a pregătit în Împărăţie, căci am văzut 
cele ce lasă mintea omenească fără de grai.”207 
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Sfântul Andrei, soarele cel ascuns şi stâlpul cel de foc, care atinge cerul, 
cel care pentru iubirea de Dumnezeu s-a făcut sărac şi străin, cel dispreţuit şi 
batjocorit de toţi, dar care acum a ajuns fiu al lui Dumnezeu după har şi 
moştenitor al Împărăţiei cerurilor, şi-a sfârşit lupta duhovnicească plăcând 
Domnului, în ziua de 28 Mai, la vârsta de 66 de ani. „Iar eu, Nichifor, prin mila 
lui Dumnezeu preot la Marea Biserică a Sfintei Sofia, din cetatea împărătească, 
am alcătuit această lungă şi plină de minuni scriere, despre petrecerea vieţii celui 
între Sfinţi, Andrei. Pe lângă cele ce le-am văzut cu ochii mei, restul celorlalte 
mi-au fost aduse la cunoştinţă de pururea pomenitul Epifanie, care după aceea a 
ajuns Arhiepiscop. Aşadar, pe toate le-am scris cu harul şi cu iubirea de oameni a 
Domnului nostru Iisus Hristos, a Căruia este slava, împreună cu Tatăl şi cu 
Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.”208 
 

                                                 
208 P.G. 111, 888 CD; Paraclete, pp. 241-242. 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


