
     REGULA SFÂNTULUI NOSTRU PĂRINTE BENEDICT 
 
                                                       Prolog 
 
1 Ascultă, fiule, poruncile învăţătorului şi pleacă-ţi urechea inimii tale. Primeşte cu drag 
sfatul bunului Părinte şi-l împlineşte cu sârguinţă, 2 ca prin nevoinţa ascultării să te 
întorci acolo de unde ai căzut prin rătăcirea nesupunerii. 3 Ţie se adresează acum 
cuvântul meu, celui ce, renunţând la voinţa proprie, iei asupra ta preaputernicele şi 
strălucitoarele arme ale ascultării ca să lupţi pentru Domnul şi Împăratul Hristos.  

 
4 Mai întâi, ca să pui început bun în orice vei face, să ceri cu rugăciune stăruitoare ca 
lucrarea ta să fie desăvârşită de Dumnezeu, 5 aşa încât El, Care S-a milostivit deja de noi 
socotindu-ne între fiii Săi, să nu trebuiască să Se întristeze vreodată pentru faptele noastre 
cele rele. 6 Căci suntem datori să-I arătăm în toată vremea roada bunătăţilor Sale în noi 
înşine, nu numai ca Tatăl să nu Se mânie cândva şi să-Şi dezmoştenească fiii, 7 ci mai 
ales ca nu cumva stăpânul înfricoşat, întărâtat de răutăţile noastre, să-i osândească la 
pedeapsa veşnică pe cei ce n-au voit să-L urmeze în slavă.  

 
8 Să ne sculăm, dar, căci, trezindu-ne, Scriptura ne spune: A venit vremea să ne sculăm 
din somn (Rom. 13, 11) 9 şi, deschizând ochii noştri către lumina îndumnezeitoare, să 
ascultăm cu uimire ce ne îndeamnă glasul dumnezeiesc care răsună în fiecare zi, zicând: 
10 Astăzi de veţi auzi glasul Domnului, nu vă împietriţi inimile voastre (Ps. 94, 8). 11 Şi 
iarăşi: Cel ce are urechi de auzit să audă ce le spune Duhul bisericilor (Ap. 2, 7). 12 Şi 
ce spune? Veniţi, fiilor, ascultaţi-mă şi vă voi învăţa frica de Dumnezeu (Ps. 33, 11). 13 
Alergaţi câtă vreme aveţi lumina vieţii, ca să nu vă cuprindă întunericul morţii (In. 12, 
35).  

 
14 Şi căutându-şi Domnul prin mulţime slujitorul Său, îl strigă, zicându-i iarăşi: 15 Cine 
este omul care voieşte viaţă şi vrea să vadă zile bune? (Ps. 33, 12) 16 Dacă, auzindu-L, 
vei răspunde: „Eu!”, Dumnezeu îţi spune: 17 De vrei să ai viaţa cea adevărată şi veşnică,  
păzeşte-ţi limba de răutate şi buzele tale să nu grăiască vicleşug; depărtează-te de rău şi 
fă binele; caută pacea şi o urmează (Ps. 33, 12-13). 18 Şi de veţi împlini acestea, ochii 
Mei vor fi asupra voastră, iar urechile Mele vor asculta rugăciunile voastre şi, înainte ca 
voi să Mă chemaţi, vă voi zice: „Iată-mă!” (Is. 58, 9) 19 Ce poate fi mai dulce pentru noi 
decât acest glas al Domnului care ne cheamă, fraţilor preaiubiţi? 20 Iată, în bunătatea Sa, 
Domnul ne arată calea vieţii. 

 
21 După ce ne-am încins, aşadar, coapsele cu credinţa şi cu buna făptuire, să străbatem 
căile Sale având drept călăuză Evanghelia, ca să ne învrednicim să-L vedem pe Acela 
Care ne-a chemat în Împărăţia Sa.  
 
22 Dacă voim să ne sălăşluim în cortul Împărăţiei Lui, [se cade să ştim] că acolo nu se 
ajunge decât prin alergarea faptelor bune. 23 Dar să-L întrebăm pe Domnul împreună cu 
Profetul, zicându-I: Doamne, cine va locui în cortul Tău sau cine va afla odihnă în 
muntele Tău cel sfânt? (Ps. 14, 1). 24 Fraţilor, să-L ascultăm pe Domnul răspunzând la 
întrebare şi arătându-ne calea către sălaşul Său: 25 Cel ce umblă fără prihană şi face 



dreptate, 26 cel ce grăieşte adevărul în inima sa, cel ce n-a viclenit cu limba, 27 n-a făcut 
rău vecinului lui şi n-a răbdat ocară împotriva aproapelui său (Ps. 14, 2-3); 28 cel ce, 
izgonindu-l pe diavolul cel viclean care-l ispitea cu tot cu sfaturile lui, l-a nesocotit cu 
totul şi i-a stricat şi zdrobit gândurile cele mici de Hristos (cf. Ps. 136, 9); 29 în fine, cei 
care, temându-se de Domnul, nu se trufesc pentru ascultarea lor, ci, socotind că nu prin ei 
înşişi pot face binele, ci numai de la Domnul, 30 Îl preamăresc pe Cel ce lucrează într-
înşii, zicând cu Profetul: Nu nouă, Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dă slava (Ps. 113, 
9). 31 Tot aşa, nici Apostolul Pavel nu şi-a arogat vreun merit pentru propovăduirea sa, 
zicând: Prin slava lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt (I Cor. 15, 10). 32 Şi tot el spune: Cel 
ce se laudă, în Domnul să se laude (II Cor. 10, 17). 33 De aceea şi Domnul zice în 
Evanghelie: Pe cel ce ascultă cuvintele Mele şi le împlineşte îl voi asemăna unui bărbat 
înţelept care şi-a zidit casa pe stâncă. 34 Au venit apele, au suflat vânturile şi au năvălit 
asupra ei, dar nu s-a surpat, fiindcă era întemeiată pe stâncă (Mt. 7, 24-25).  
 
35 Împlinind acestea, Domnul aşteaptă ca noi să răspundem prin fapte la sfintele Sale 
porunci în fiecare zi. 36 Prin urmare, zilele ce ne sunt date sunt un răgaz pentru 
îndreptarea relelor acestei vieţi, 37 căci zice Apostolul: Oare nu ştii că răbdarea lui 
Dumnezeu te îndeamnă la pocăinţă? (Rom 2, 4) 38 Iar Domnul milostiv zice: Nu vreau 
moartea păcătosului, ci să se întoarcă şi să fie viu (Ez. 33, 11). 
 
39 Fraţilor, când L-am întrebat pe Domnul despre cel ce locuieşte în cortul Său, am auzit 
porunca rânduită pentru el. De vom împlini datoria locuitorului, vom moşteni Împărăţia 
cerului. Să îndeplinim dar sarcina aceasta! 40 Trebuie să ne pregătim sufletele şi trupurile 
să lupte pentru sfânta ascultare a poruncilor, 41 iar unde firea noastră se dovedeşte 
neputincioasă, să-L rugăm pe Domnul să ne dea ajutorul harului Său. 42 Dacă, fugind de 
chinurile gheenei, vrem să ajungem la viaţa veşnică, 43 câtă vreme mai avem timp, cât ne 
mai aflăm în trup şi mai putem făptui la lumina acestei vieţi, 44 trebuie să alergăm şi să 
lucrăm ceea ce ne va fi de folos în veşnicie. 
 
45 Avem, aşadar, de întemeiat o şcoală a slujirii Domnului. 46 Nădăjduim ca prin aceasta 
să nu impunem nimic prea aspru sau prea împovărător. 47 Dacă, însă, s-ar întâmpla să 
întâlneşti ceva mai multă stricteţe, după cum ar cere dreptatea, pentru îndreptarea 
patimilor ori pentru păstrarea dragostei, 48 să nu părăseşti cuprins de spaimă calea 
mântuirii, care nu poate fi decât strâmtă la început. 49 Însă o dată ce înaintăm în viaţa 
călugărească şi în credinţă, inima se lărgeşte prin dulceaţa nespusă a iubirii şi [ajungem 
să] alergăm pe calea poruncilor lui Dumnezeu. 50 Astfel, fără a ne mai abate de la 
povăţuirea Lui şi stăruind până la moarte în învăţătura Sa în mânăstire, ne facem părtaşi 
ai pătimirilor lui Hristos prin răbdare, ca să ne învrednicim şi de Împărăţia Lui. Amin.       
 
I. Despre categoriile de monahi 
 
1 Se ştie că sunt patru feluri de monahi. 2 Primul e cel al cenobiţilor, adică al celor ce 
locuiesc în mânăstire, luptând sub ascultarea unei reguli sau a unui abate.  
 
3 Apoi, a doua categorie e cea a anahoreţilor, adică a pustnicilor. Aceştia nu mai sunt 
înflăcăraţi de zelul începătorilor, ci, fiind îndelung încercaţi în mânăstire, 4 au învăţat 
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deja să lupte împotriva diavolului după ce au primit ajutor din partea multora. 5 Plecând 
instruiţi din tabăra fraţilor la războiul însingurat al pustiei, ei sunt destoinici să lupte, cu 
ajutorul lui Dumnezeu, numai cu mâna şi cu braţele împotriva patimilor trupeşti şi a 
gândurilor, aflându-se în siguranţă şi fără sprijinul altora.  
 
6 Al treilea şi cel mai groaznic soi de monahi sunt sarabaiţii. Fără să fie încercaţi 
asemenea aurului în cuptor prin vreo regulă şi fără să înveţe din experienţa altora, ei sunt 
moi ca plumbul topit. 7 Faptele lor îi dau de gol că au rămas credincioşi lumii, minţindu-
L pe Dumnezeu prin tonsură. 8 Locuiesc câte doi sau trei sau chiar singuri, fără păstor, nu 
în staulul Domnului, ci închişi în staulele lor. Au drept lege bunul plac al poftelor lor, 9 
căci orice socot şi aleg ei numesc sfânt, iar ceea ce nu doresc spun că nu se cuvine.  
 
10 Cel de-al patrulea fel de monahi sunt cei numiţi rătăcitori (gyrovagi), care îşi petrec 
toată viaţa străbătând diverse ţinuturi şi sunt găzduiţi câte trei-patru zile în diferite 
mânăstiri. 11 Rătăcind mereu fără a se aşeza nicăieri, ei sunt robii propriilor lor vreri şi ai 
plăcerilor poftei şi în toate sunt mai răi chiar decât sarabaiţii.  
 
12 Despre vieţuirea nenorocită a tuturor acestora e mai bine să tăcem decât să vorbim. 13 
Lăsându-i de-o parte, să ne apucăm cu ajutorul Domnului de rânduiala cenobiţilor, care 
sunt ramura cea mai puternică a călugăriei.  
 
II. Cum trebuie să fie abatele 
 
1 Abatele vrednic de a cârmui mânăstirea e dator să-şi aducă pururi aminte de ce i se 
spune astfel şi să se ridice prin faptele sale la înălţimea numelui pe care îl poartă. 2 Căci 
credem că el ţine locul lui Hristos în mânăstire, de vreme ce e chemat cu numele Lui, 3 
cum spune Apostolul: Aţi primit duhul înfierii prin care strigăm: „Avva, Tată!” (Rom. 8, 
15). 4 Aşadar abatele nu trebuie să propovăduiască, să hotărască sau să poruncească 
nimic împotriva legii Domnului, 5 ci porunca sau învăţătura lui trebuie să facă să 
dospească aluatul dreptăţii dumnezeieşti în minţile ucenicilor. 6 Să-şi aducă mereu 
aminte abatele că la înfricoşata judecată a lui Dumnezeu va trebui să dea seamă atât de 
învăţătura sa, cât şi de ascultarea ucenicilor, 7 şi să ştie că păstorul va fi socotit vinovat 
pentru orice pagubă ar descoperi Stăpânul la oile Sale. 8 Dimpotrivă, dacă păstorul şi-a 
dat toată osteneala cu turma neastâmpărată şi neascultătoare şi s-a îngrijit să le îndrepte 
faptele lor stricăcioase, 9 el va fi achitat la judecata Domnului şi-I va spune cu Profetul: 
Dreptatea Ta n-am ascuns-o în inima mea, adevărul Tău şi mântuirea Ta am spus (Ps. 
39, 13); dar ei, răzvrătindu-se, m-au dispreţuit (Is. 1, 2; Ez. 20, 27). 10 Atunci, însăşi 
moartea va fi pedeapsa oilor ce nu s-au supus călăuzirii lui.  
 
11 Astfel, când cineva primeşte numele de abate, el trebuie să-şi povăţuiască ucenicii 
printr-o îndoită învăţătură: 12 toate câte sunt bune şi sfinte să le arate prin fapte mai 
degrabă decât prin vorbe, aşa încât ucenicilor destoinici să le dezvăluie legea Domnului 
prin cuvinte, iar celor împietriţi la inimă şi celor simpli să le înfăţişeze poruncile 
dumnezeieşti prin faptele sale. 13 Să demonstreze prin ceea ce face că trebuie ocolite 
toate lucrurile despre care îi învaţă pe ucenici că sunt neîngăduite, ca nu cumva cel ce 
predică altora să fie el însuşi aflat netrebnic (I Cor. 9, 27), 14 iar Dumnezeu să îi spună 
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ca unui păcătos: Pentru ce istoriseşti dreptăţile Mele şi iei legământul Meu în gura ta? 
Tu ai urât învăţătura şi ai lepădat cuvintele Mele înapoia ta (Ps. 49, 17-18) 15 şi: Ai 
văzut paiul din ochiul fratelui tău, dar bârna din ochiul tău n-ai luat-o în seamă (Mt. 7, 
3).    
 
16 Să nu caute la faţa omului în mânăstire. 17 Să nu fie iubit un frate mai mult decât 
celălalt, afară de cazul în care se va fi dovedit mai bun prin fapte şi ascultare. 18 Să nu-l 
prefere pe cel născut liber robului slobozit, decât când are un motiv întemeiat. 19 Dacă, 
pe bună dreptate, socoteşte că trebuie să facă astfel de distincţii, atunci să le facă neţinând 
cont de rangul nimănui. Altminteri, fiecare să rămână la locul lui, 20 fiindcă fie robi, fie 
slobozi, toţi suntem una în Hristos (Gal. 3, 28) şi toţi purtăm acelaşi jug şi ducem aceeaşi 
luptă pentru un singur Stăpân, căci nu este părtinire la Dumnezeu! (Rom. 2, 11). 21 
Numai într-o privinţă ne deosebim înaintea Lui, anume dacă ne aflăm mai presus de alţii 
prin fapte bune şi smerenie. 22 Aşadar, abatele să aibă aceeaşi dragoste pentru toţi şi să-i 
trateze cu o singură măsură potrivit meritelor fiecăruia. 
 
23 În învăţătura sa, abatele trebuie să urmeze mereu pilda Apostolului care spune: 
Ceartă, îndeamnă, mustră (I Tim. 4, 2). 24 Cu alte cuvinte, alternând la vremea cuvenită 
teama cu blândeţea, să îmbine severitatea dascălului cu dragostea părintelui. 25 Îl sfătuim  
să-i dojenească mai aspru pe cei nedisciplinaţi şi nesupuşi; pe cei ascultători, blânzi şi 
răbdători să-i îndemne să înainteze în bine; iar pe nepăsători şi dispreţuitori să-i mustre şi 
să-i îndrepte.  
 
26 Să nu acopere păcatele celor ce greşesc, ci, de îndată ce ies la iveală, să caute să le 
smulgă din rădăcină, amintindu-şi de primejdia lui Eli, preotul din Şilo (cf. I Reg. 3-4). 
27 Pe cei cu suflet cinstit şi simţitor să-i îndrepte atrăgându-le atenţia o dată sau de două 
ori, 28 dar pe netrebnici, pe încăpăţânaţi, pe cei mândri şi neascultători să-i supună de la 
bun început loviturilor de nuia şi pedepselor trupeşti, ştiind că stă scris: Prostul nu se 
îndreaptă prin poveţe (Prov. 29, 19) 29 şi: Loveşte-ţi fiul cu varga şi-i vei scăpa sufletul 
de la moarte (Prov. 23, 13). 
 
30 Abatele e dator să-şi aducă mereu aminte de ceea ce este şi de numele ce i se dă şi să 
ştie că de la cel căruia i se încredinţează mult, mult se aşteaptă.  
 
31 Să ştie ce sarcină grea şi importantă îşi asumă: să povăţuiască sufletele şi să se pună în 
slujba atâtor firi diferite, tratându-l pe unul cu blândeţe, pe altul mustrându-l, altuia 
aducându-i argumente. 32 Potrivit naturii şi priceperii fiecăruia, să se conformeze şi să se 
adapteze tuturora, încât nu numai să nu păgubească turma încredinţată lui, ci să se şi 
bucure de sporirea ei. 33 Întâi de toate, abatele să nu nesocotească şi să nu subestimeze 
mântuirea sufletelor încredinţate lui. Să nu poarte prea multă grijă de lucrurile trecătoare, 
pământeşti şi pieritoare, 34 ci să cugete mereu la sufletele a căror cârmuire şi-a asumat-o 
şi pentru care va trebui să dea seamă. 35 Şi, ca să nu se poticnească din pricina lipsurilor 
materiale, să-şi aducă aminte că stă scris: Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu şi 
dreptatea ei şi toate acestea se vor adăuga vouă (Mt. 6, 33) 36 şi iarăşi: De nimic nu duc 
lipsă cei ce se tem de El (Ps. 33, 10).  
 

 4



37 Să ştie că cine ia asupra sa cârmuirea sufletelor se obligă să dea seamă pentru ele. 38 
Pentru câţi fraţi are în grija lui, să fie încredinţat că, în ziua judecăţii, are să dea seamă de 
sufletul fiecăruia înaintea Domnului, la care se adaugă, bineînţeles, şi propriul său suflet. 
39 Şi aşa, temându-se mereu de cercetarea viitoare a păstorului în legătură cu oile lăsate 
lui, în timp ce veghează asupra treburilor celorlalţi, are grijă şi de ale sale 40 şi, slujind 
prin poveţele lui la îndreptarea altora, se curăţă şi pe sine de patimi.   
 
III. Despre sfatul cerut fraţilor 
 
1 Ori de câte ori sunt de luat hotărâri importante în mânăstire, abatele să cheme întreaga 
obşte şi să spună despre ce este vorba. 2 Ascultând sfatul fraţilor, să chibzuiască în sinea 
lui şi să facă ceea ce crede că e mai folositor. 3 Am zis să fie chemaţi toţi la consfătuire, 
deoarece Domnul descoperă adesea celui mai tânăr calea cea mai bună.  
 
4 Astfel, fraţii să-şi ofere sfatul cu toată supunerea smereniei, dar să nu îndrăznească să-şi 
apere cu încăpăţânare părerile. 5 Puterea de a hotărî să revină în primul rând abatelui, aşa 
încât toţi să-l asculte în ceea ce el va socoti că e mai de folos. 6 Dar, precum ucenicilor li 
se cade să asculte de învăţător, tot aşa şi el se cuvine să le rânduiască pe toate cu 
înţelepciune şi dreptate. 
 
7 Toţi să aibă, aşadar, în orice situaţie Regula drept călăuză şi nimeni să nu îndrăznească 
să se abată de la ea. 8 Nimeni să nu urmeze în mânăstire voia propriei sale inimi. 9 Nici 
să nu cuteze careva să se ridice împotriva abatelui său, fie înăuntru, fie în afara 
mânăstirii. 10 Dacă s-ar întâmpla aşa ceva, acela să fie supus rigorii Regulei. 11 Totuşi, 
în ceea ce-l priveşte pe abate, el să facă totul cu frică de Dumnezeu şi sub ascultarea 
Regulei, ştiind sigur că are să dea seamă pentru toate hotărârile sale lui Dumnezeu, 
atotdreptul Judecător.  
 
12 Dacă, însă, vor fi de făcut lucruri mai mărunte în folosul mânăstirii, să ceară numai 
sfatul bătrânilor, precum stă scris: Fără de sfat nimic să nu faci şi nu te vei căi mai apoi 
(Sir. 32, 20).  
 
IV. Care sunt uneltele bunei făptuiri 
 

1. Mai întâi, să-L iubeşti pe Dumnezeu din toată inima, din tot sufletul, cu toată 
puterea. 

2. Apoi, să-l iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi. 
3. Apoi, să nu ucizi. 
4. Să nu săvârşeşti adulter. 
5. Să nu furi. 
6. Să nu pofteşti. 
7. Să nu aduci mărturie mincinoasă. 
8. Să-i cinsteşti pe toţi oamenii. 
9. Să nu faci altuia ceea ce nu vrei să ţi se facă ţie. 
10. Să te lepezi de tine însuţi şi să-L urmezi pe Hristos. 
11. Să-ţi pedepseşti trupul. 
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12. Să nu te dedai desfătărilor. 
13. Să iubeşti postul. 
14. Să-i odihneşti pe săraci. 
15. Să-l îmbraci pe cel gol. 
16. Să-l cercetezi pe cel bolnav. 
17. Să-l îngropi pe cel mort. 
18. Să vii în ajutorul aproapelui la necaz. 
19. Să-l mângâi pe cel îndurerat. 
20. Să te înstrăinezi de treburile lumeşti. 
21. Să nu aşezi nimic mai presus de dragostea lui Hristos. 
22. Să nu te laşi în voia mâniei. 
23. Să nu cauţi prilej de răzbunare. 
24. Să nu ascunzi vicleşug în inimă. 
25. Să nu închei pace înşelătoare. 
26. Să nu părăseşti dragostea. 
27. Să nu juri, ca nu cumva să juri strâmb. 
28. Să rosteşti adevărul din inimă, nu numai cu gura. 
29. Să nu întorci rău pentru rău. 
30. Să nu săvârşeşti nedreptate, dar să suferi cu răbdare nedreptăţile săvârşite 

împotriva ta. 
31. Să-i iubeşti pe duşmani. 
32. Să nu-i blestemi pe cei ce te blestemă, ci, dimpotrivă, să-i binecuvântezi.   
33. Să rabzi prigoană pentru dreptate. 
34. Să nu fii mândru. 
35. Să nu fii beţiv. 
36. Să nu fii nesătul. 
37. Să nu fii adormit. 
38. Să nu fii leneş. 
39. Să nu fii cârtitor. 
40. Să nu defăimezi. 
41. Să-ţi pui nădejdea în Dumnezeu. 
42. Să atribui lui Dumnezeu şi nu ţie binele pe care-l descoperi la tine însuţi,  
43. dar să recunoşti răul pe care l-ai săvârşit şi să-l pui pe seama ta. 
44. Să te temi de ziua judecăţii. 
45. Să te cutremuri la gândul gheenei. 
46. Să râvneşti viaţa veşnică cu toată râvna duhovnicească. 
47. Să ai moartea înaintea ochilor în fiecare zi. 
48. Să porţi grijă în tot ceasul de faptele vieţii tale. 
49. Să fii sigur că Dumnezeu te vede în orice loc. 
50. Să zdrobeşti îndată de Hristos toate gândurile rele care-ţi vin în inimă 
      şi să le descoperi bătrânului care ţi-e duhovnic. 
51. Să-ţi păzeşti gura de orice cuvânt rău sau necuviincios. 
52. Să nu îndrăgeşti vorba lungă. 
53. Să nu grăieşti vorbe deşarte sau care stârnesc râsul. 
54. Să nu iubeşti râsul mult sau nestăpânit. 
55. Să asculţi cu plăcere citirea Sfintelor Scripturi.  
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56. Să stai adeseori la rugăciune. 
57. Să mărturiseşti lui Dumnezeu în rugăciune, în fiecare zi, cu lacrimi şi suspine, 

răutăţile săvârşite în trecut. 
58. Să îndrepţi aceste răutăţi pe viitor. 
59. Să nu împlineşti poftele trupului. 
60. Să-ţi urăşti voia proprie. 
61. Să asculţi în toate de porunca abatelui, chiar dacă – ferească Dumnezeu – el însuşi 

ar face altfel decât spune, amintindu-ţi de povaţa Domnului: Faceţi ce vă spun ei, 
dar după faptele lor nu faceţi (Mt. 23, 3).  

62. Să nu primeşti să fii numit sfânt înainte de vreme, ci să cauţi mai întâi să fii sfânt 
ca să fie adevărat ce se spune despre tine. 

63. Să împlineşti în fiecare zi poruncile lui Dumnezeu cu fapta. 
64. Să iubeşti fecioria. 
65. Să nu urăşti pe nimeni. 
66. Să nu fii zelos. 
67. Să nu hrăneşti invidia. 
68. Să nu iubeşti cearta. 
69. Să fugi de trufie. 
70. Să-i respecţi pe bătrâni. 
71. Să-i îndrăgeşti pe tineri. 
72. Să te rogi pentru duşmani, având dragostea lui Hristos. 
73. Să te împaci cu cel care are ceva împotriva ta înainte de apusul soarelui 
74. şi să nu deznădăjduieşti nicicând de mila lui Dumnezeu.  

 
75 Iată, acestea sunt uneltele artei duhovniceşti, 76 pe care dacă le vom folosi fără 
încetare, zi şi noapte, şi le vom înfăţişa în ziua judecăţii, Domnul ne va da răsplata pe 
care ne-a făgăduit-o El însuşi: 77 Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, pe 
acestea le-a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (I Cor. 2, 9). 78 Atelierele în care 
vom lucra cu sârguinţă, întrebuinţând toate aceste unelte, sunt chiliile mânăstirii şi 
statornicia în mijlocul obştii. 
  
V. Despre ascultare 
 
1 Cea dintâi treaptă a smereniei este ascultarea fără zăbavă. 2 Aceasta le este proprie 
acelora care nu au nimic mai drag decât pe Hristos. 3 Datorită slujirii sfinte pe care au 
făgăduit-o, de teama gheenei ori pentru slava vieţii veşnice, 4 de îndată ce primesc o 
poruncă de la superior, să nu zăbovească în împlinirea ei, ca şi cum le-ar fi fost dată de 
Dumnezeu. 5 Despre ei zice Domnul: Cu auzul urechii M-a auzit (Ps. 17, 48). 6 Şi iarăşi 
le spune învăţătorilor: Cel ce vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă (Lc. 10, 16). 7 
Aşadar, unii ca aceştia, părăsind îndată cele ale lor, lepădându-şi voia proprie, 8 
eliberându-şi mâinile şi lăsând neterminat lucrul lor, cu pasul iute al ascultării urmează 
prin fapte poruncii. 9 Şi aşa, ca într-o clipită, se săvârşesc deodată amândouă – porunca 
superiorului şi împlinirea ei de către ucenic – cu repeziciunea fricii de Dumnezeu.  
 
10 Aşa cei însufleţiţi de dragostea de a înainta spre viaţa veşnică aleargă pe calea îngustă, 
11 despre care zice Domnul: Îngustă este calea ce duce la viaţă (Mt. 7, 14). 12 
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Nemaitrăind după bunul lor plac şi nemaiascultând de dorinţele şi de poftele lor, ci 
supunându-se socotinţei şi poruncii altuia, ei aleg să vieţuiască în mânăstiri sub 
povăţuirea unui abate. 13 Nu încape îndoială că aceştia urmează cuvântul Domnului care 
zice:  N-am venit să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis pe Mine (In. 6, 38).  
 
14 Dar ascultarea aceasta va fi bine primită înaintea lui Dumnezeu şi plăcută oamenilor 
doar când se face fără şovăire, întârziere sau amorţeală, fără murmur sau împotrivire, 15 
întrucât ascultarea arătată superiorilor este ascultare de Dumnezeu. Căci El a zis: Cel ce 
vă ascultă pe voi pe Mine Mă ascultă  (Lc. 10, 16). 16 Se cuvine ca ucenicii să facă 
ascultare cu cuget curat, fiindcă Dumnezeu iubeşte pe cel care dă cu voie bună (II Cor. 9, 
7). 17 Căci, dacă ucenicul ascultă cu rea voinţă şi cârteşte nu din gură, ci fie şi numai în 
inima sa, 18 chiar de-ar împlini porunca, ascultarea sa nu va mai fi primită de Dumnezeu, 
fiindcă îl vede murmurând în inima sa. 19 Pentru aşa o faptă nu dobândeşte niciun har, ci 
se alege pe deasupra şi cu pedeapsa cârtitorilor, dacă nu se îndreaptă prin pocăinţă.  
 
VI. Despre tăcere 
 
1 Să împlinim ceea ce spune Profetul: Păzi-voi căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba 
mea. Pus-am gurii mele pază, amuţit-am şi m-am smerit şi nici de bine n-am grăit (Ps. 
38, 1-3). 2 Aici arată Profetul că, dacă până şi de la vorbele bune trebuie să ne abţinem 
uneori de dragul liniştirii, cu atât mai mult suntem datori să ne înfrânăm de la vorbirea de 
rău de frica pedepsei pentru păcat.  
 
3 Aşadar, având în vedere importanţa tăcerii, să li se îngăduie numai arareori ucenicilor 
desăvârşiţi să rostească cuvinte bune, sfinte şi edificatoare, 4 fiindcă stă scris: Din 
mulţimea cuvintelor nu vei scăpa fără păcat (Prov. 10, 9), 5 şi altundeva: Viaţa şi 
moartea stau în puterea limbii (Prov. 18, 21). 6 Căci a vorbi şi a învăţa se cuvine 
învăţătorului, iar ucenicul se cade să tacă şi să asculte.  
 
7 Astfel, dacă există întrebări pentru superior, să fie întrebat cu toată smerenia şi cu 
supunere şi respect. 8 Cât despre măscări, cuvinte fără rost şi vorbe ce stârnesc râsul, pe 
acestea le osândim pretutindeni şi nu îngăduim ucenicului să-şi deschidă gura pentru aşa 
ceva. 
 
VII. Despre smerenie 
 
1 Dumnezeiasca Scriptură ne strigă nouă, fraţilor, zicându-ne: Oricine se înalţă pe sine 
va fi smerit, iar cel ce se smereşte va fi înălţat (Lc. 14, 11). 2 Spunându-ne aceasta, ne 
avertizează că orice înălţare este o formă de mândrie, 3 de care Profetul arată că se 
fereşte, zicând: Doamne, nu s-a trufit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am 
umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine (Ps. 130, 1). 4 Dar cum? 
Dacă n-am avut cuget smerit, dacă m-am trufit în sinea mea; atunci îmi vei răsplăti 
sufletul ca pe un prunc înţărcat de maica sa (Ps. 130, 2). 
 
5 De aceea, fraţilor, dacă vrem să ne suim pe culmea celei mai mari smerenii şi să 
ajungem degrabă  la acea slavă cerească care se dobândeşte prin umilinţa vieţii de acum, 
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6 trebuie ca, urcând prin faptele noastre, să ridicăm scara aceea care i s-a arătat în vis lui 
Iacob şi pe care a văzut îngeri ce coborau şi urcau (cf. Gen. 28, 12). 7 Desigur, coborârea 
şi suirea înţelegem că nu sunt altceva decât coborârea trufiei şi înălţarea smereniei. 8 
Scara aceea ridicată este viaţa noastră în lume, pe care, prin smerenia inimii, Domnul o 
ridică la cer. 9 Marginile acelei scări spunem că sunt sufletul şi trupul nostru, între care 
chemarea dumnezeiască a aşezat diferite trepte ale smereniei sau nevoinţei pe care trebuie 
să urcăm. 
 
10 Astfel, prima treaptă a smereniei e când omul, având pururi înaintea ochilor frica de 
Dumnezeu, alungă cu totul uitarea 11 şi îşi aduce mereu aminte de toate poruncile lui 
Dumnezeu. El cugetă tot timpul în mintea sa cum celor ce-L nesocotesc pe Dumnezeu li 
se încinge focul gheenei cel înteţit de păcatele lor, pe când celor ce se tem de El le este 
pregătită viaţa veşnică. 12 Şi, păzindu-se în tot ceasul de păcate şi de patimi, fie ele ale 
gândurilor, ale gurii, ale mâinilor, picioarelor sau ale voii proprii, dar şi de poftele 
trupului, 13 omul să-şi dea seama că Dumnezeu îl priveşte tot timpul din cer, iar faptele 
sale sunt văzute pretutindeni de privirea Dumnezeirii şi Îi sunt vestite în fiecare ceas de 
îngeri.  
 
14 Profetul ne dovedeşte acest lucru când arată că Dumnezeu este prezent necontenit în 
gândurile noastre, zicând: Dumnezeu, care cercetează inimile şi rărunchii (Ps. 7, 9). 15 
Apoi, Domnul cunoaşte gândurile oamenilor (Ps. 93, 11). 16 Şi iarăşi zice: Tu ai priceput 
gândurile mele de departe (Ps. 138, 2) 17 şi: gândul omului se va mărturisi Ţie (Ps. 75, 
10). 18 De aceea, pentru a se feri de gândurile sale rele, fratele sârguincios să zică mereu 
în inima sa: Atunci voi fi fără prihană înaintea Lui, când mă voi păzi de fărădelegea mea 
(Ps. 17, 26).  
 
19 Suntem opriţi, apoi, să ne împlinim propria voie, deoarece Scriptura ne spune: De la 
poftele tale întoarce-te (Sir. 18, 30). 20 Iarăşi, când ne rugăm, îi cerem lui Dumnezeu să 
se facă voia Sa întru noi (cf. Mt. 6, 10). 21 Aşadar, ne învăţăm pe bună dreptate să nu ne 
facem voile, dacă ţinem seamă de ceea ce spune Scriptura: Multe căi li se par oamenilor 
drepte, dar capătul lor duce în fundul iadului (Prov. 16, 25) 22 şi dacă ne temem, 
totodată, de ceea ce s-a zis despre cei nepăsători: Stricatu-s-au şi urâţi s-au făcut întru 
voile lor (Ps. 13, 1).  
 
23 Să credem, tot aşa, că Dumnezeu e de faţă ori de câte ori ne lăsăm în voia poftelor 
trupului, căci Profetul zice Domnului: Înaintea Ta este toată dorirea mea (Ps. 37, 9). 24 
Trebuie, prin urmare, să ne păzim de pofta rea, fiindcă moartea pândeşte la începutul 
desfătării. 25 De aceea, Scriptura porunceşte, zicând: Nu umbla după poftele tale (Sir. 18, 
30).  
 
26 De vreme ce ochii Domnului veghează asupra celor buni şi a celor răi (Prov. 15, 3) 
27 şi Domnul priveşte mereu din cer la fiii oamenilor, să vadă de este vreunul care 
înţelege sau care Îl caută pe Dumnezeu (Ps. 13, 2), 28 iar faptele noastre Îi sunt vestite 
Domnului zi şi noapte de către îngerii trimişi nouă, 29 se cade să ne păzim în tot ceasul, 
fraţilor, precum zice Profetul în psalm, ca să nu ne vadă vreodată Dumnezeu abătându-ne 
spre rău şi devenind netrebnici 30 şi, iertându-ne de această dată – căci El e bun şi 
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aşteaptă îndreptarea noastră – să ne spună mai târziu: Acestea ai făcut şi am tăcut (Ps. 49, 
22).  
 
31 A doua treaptă a smereniei e când omul nu-şi iubeşte voia proprie şi nu se bucură să-şi 
împlinească dorinţele, 32 ci urmează prin fapte cuvântul Domnului care zice: N-am venit 
să fac voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis (In. 6, 38). 33 La fel zice Scriptura: Voia 
proprie duce la pedeapsă, dar nevoinţa aduce cununa.  
 
34 La a treia treaptă a smereniei se ajunge când cineva se supune cu toată ascultarea 
unuia mai mare din dragoste pentru Dumnezeu, urmând Domnului, despre care Apostolul 
spune că S-a făcut ascultător până la moarte (Filip. 2, 8). 
 
35 La a patra treaptă a smereniei se suie cel ce, chiar dacă se loveşte de greutăţi şi 
împotriviri în ascultarea sa, ba chiar dacă i s-ar aduce şi jigniri, le primeşte cu conştiinţă 
senină şi răbdare. 36 Suportând toate, nu oboseşte şi nu renunţă, căci zice Scriptura: Cel 
ce va răbda până la sfârşit, acela se va mântui (Mt. 10, 22) 37 şi: Să se întărească inima 
ta şi aşteaptă pe Domnul (Ps. 26, 20). 38 Şi, arătând că cel credincios se cuvine să îndure 
toate pentru Domnul, chiar şi cele potrivnice, zice în numele celor suferinzi: Pentru Tine 
suntem ucişi toată ziua, socotiţi am fost ca nişte oi de junghiere (Ps. 43, 24; Rom. 8, 36). 
39 Dar, fiind încredinţaţi de nădejdea dumnezeieştii răsplătiri, ei continuă, zicând cu 
bucurie: Dar în toate acestea suntem mai mult decât biruitori prin Acela care ne-a iubit 
(Rom. 8, 37). 40 Iarăşi, în alt loc zice Scriptura: Cercatu-ne-ai pe noi, Dumnezeule, cu 
foc ne-ai lămurit pe noi, precum se lămureşte argintul; prinsu-ne-ai pe noi în cursă; pus-
ai necazuri în spinarea noastră (Ps. 65, 9-10). 41 Şi, ca să ne arate că se cuvine să ne 
supunem unui întâi-stătător, continuă zicând: Pus-ai oameni peste capetele noastre (Ps. 
65, 11). 42 Totodată, împlinind prin răbdare porunca Domnului în strâmtorări şi 
defăimări, cei loviţi peste un obraz îl întorc şi pe celălalt; celui ce le ia haina, îi dau şi 
mantaua; când sunt siliţi să meargă o milă, merg două (cf. Mt. 5, 39-41); 43 împreună cu 
apostolul Pavel, îi suportă pe fraţii mincinoşi (cf. II Cor. 11, 26), îndură prigoană şi îi 
binecuvântează pe cei ce îi blestemă (cf. I Cor. 4, 12).   
 
44 La a cincea treaptă a smereniei ajunge cel ce nu ascunde de abatele său niciunul din 
gândurile rele care îi vin în inimă şi din păcatele pe care le-a săvârşit în taină, ci i le 
descoperă pe toate prin mărturisire smerită. 45 Scriptura ne îndeamnă la aceasta, zicând: 
Descoperă Domnului calea ta şi nădăjduieşte în El (Ps. 36, 5). 46 Şi iarăşi zice:   
Mărturisiţi-vă Domnului că este bun, că în veac este mila Lui (Ps. 105, 1; Ps. 117, 1). 47 
Şi iar spune Profetul: Păcatul meu Ţi l-am făcut cunoscut şi fărădelegile mele nu le-am 
acoperit. 48 Zis-am: Mă voi osândi pentru fărădelegile mele înaintea Domnului, şi Tu ai 
iertat nelegiuirea inimii mele (Ps. 31, 5-6).  
 
49 La a şasea treaptă a smereniei se suie monahul, dacă se mulţumeşte cu lucrurile cele 
mai rele şi cele mai de pe urmă şi se socoteşte pe sine slugă rea şi nevrednică în orice 
sarcină i s-ar încredinţa, 50 zicându-şi cu Profetul: Ajunsesem un neisprăvit şi nu ştiam; 
ca un dobitoc m-am făcut înaintea Ta, dar eu sunt pururea cu Tine (Ps. 72, 22).  
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51 La a şaptea treaptă a smereniei ajunge cel ce spune nu numai din gură că e mai prejos 
şi mai nenorocit decât toţi, ci e convins de aceasta în adâncul inimii sale,  52 umilindu-se 
şi zicând cu Profetul: Iar eu sunt vierme şi nu om, ocara oamenilor şi defăimarea 
poporului (Ps. 21, 7); 53 Înălţat am fost şi m-am smerit şi m-am ruşinat (Ps. 87, 16). 54 
Şi iarăşi: Bine este mie că m-ai smerit, ca să învăţ îndreptările Tale (Ps. 118, 71).  
 
55 A opta treaptă a smereniei e ca monahul să nu facă nimic în afară de ceea ce îl 
îndeamnă Regula de obşte a mânăstirii ori pilda celor mai mari. 
 
56 Pe a noua treaptă a smereniei va ajunge monahul dacă îşi înfrânează limba să nu 
vorbească şi, având darul tăcerii, nu grăieşte până nu e întrebat, 57 căci Scriptura arată că 
din mulţimea cuvintelor omul nu scapă fără de păcat (Prov. 10, 19) 58 şi că bărbatul 
limbut nu se va îndrepta pe pământ (Ps. 139, 11).  
 
59 Treapta a zecea a smereniei este a celui ce nu e uşuratic şi grabnic la râs, fiindcă stă 
scris: Prostul, când râde, îşi înalţă glasul (Sir. 21, 22). 
 
60 A unsprezecea treaptă a smereniei pretinde monahului ca, atunci când vorbeşte, să o 
facă lin şi fără a râde, rostind cu smerenie şi seriozitate cuvinte puţine şi cu înţeles. Să nu-
şi ridice glasul, 61 căci s-a scris: Înţeleptul se cunoaşte după puţinătatea vorbelor. 
 
62 La a douăsprezecea treaptă a smereniei ajunge monahul dacă e smerit nu numai în 
inimă, ci dacă îşi dovedeşte smerenia chiar şi prin trupul său înaintea celor ce îl văd. 63 
Astfel, când şade, umblă sau stă în picioare, la slujbele dumnezeieşti, în biserică, în 
mânăstire, în grădină, pe drum, pe câmp sau oriunde, să aibă mereu capul plecat şi 
privirea aţintită spre pământ. 64 Socotindu-se tot timpul vinovat pentru păcatele sale, să-
şi închipuie că se află deja la înfricoşata judecată, 65 repetându-şi mereu în inima sa 
cuvintele pe care vameşul din Evanghelie le-a rostit cu ochii aţintiţi la pământ: Doamne, 
eu, păcătosul, nu sunt vrednic să-mi ridic ochii spre cer (Lc. 18, 13). 66 Şi iarăşi, cu 
Profetul: Plecatu-m-am şi m-am smerit foarte (Ps. 37, 7).  
 
67 Astfel, suind toate aceste trepte ale smereniei, monahul va ajunge îndată la acea 
dragoste de Dumnezeu care, fiind desăvârşită, izgoneşte frica (cf. I In 4, 18). 68 Printr-
însa va începe să păzească toate câte înainte le respecta cu spaimă fără nicio osteneală, 
dintr-o obişnuinţă firească, 69 de acum înainte nu de frica gheenei, ci din dragoste pentru 
Hristos, datorită bunului obicei şi desfătării virtuţilor. 70 Domnul se va îndura să 
dovedească toate acestea în slujitorul său, pe care Duhul Sfânt l-a curăţit de patimi şi 
păcate.    
 
VIII. Despre slujbele dumnezeieşti din timpul nopţilor 
 
1 În timpul iernii, adică de la calendele lui noiembrie şi până la Paşti, ţinându-se seamă 
de anotimp, deşteptarea va fi la al optulea ceas din noapte, 2 ca fraţii să poată dormi până 
după miezul nopţii şi să se scoale odihniţi. 3 Timpul rămas după Vigilii să fie folosit 
pentru studiu de către cei care mai au ceva de învăţat din Psaltire sau din lecturi. 4 De la 
Paşti, însă, şi până la începutul lui noiembrie, vremea deşteptării să fie potrivită în aşa fel 
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încât după Vigilii să nu rămână decât un scurt răgaz, în care fraţii să poată ieşi pentru 
nevoile trupeşti, iar apoi să urmeze îndată Laudele de dimineaţă, care trebuie săvârşite 
când începe a se lumina de ziuă. 
 
IX. Câţi psalmi trebuie rostiţi în timpul nopţii 
 
1 În timpul pomenit al iernii, să se spună mai întâi de trei ori versetul: Doamne, deschide 
buzele mele şi gura mea va vesti lauda Ta (Ps. 50, 16). 2 Acestuia să se adauge Psalmul 
al 3-lea şi Slavă. 3 După aceea, să se rostească sau să se cânte Psalmul 94 cu antifona sa. 
4 Apoi urmează imnul ambrozian şi şase psalmi cu antifone.  
 
5 Sfârşindu-se acestea, după ce s-a spus stihul, abatele să binecuvânteze şi, în vreme ce 
toţi sunt aşezaţi pe scaune, fraţii să citească alternativ trei lecturi din carte, de pe analog, 
între care să se cânte şi trei responsorii. 6 Primele două responsorii să se spună fără 
doxologie, dar, după lectura a treia, cel ce cântă responsoriul să zică Slavă. 7 Când 
cântăreţul începe a zice Slavă, toţi să se scoale îndată de pe scaune spre cinstea şi 
închinarea Sfintei Treimi.  
 
8 La Vigilii să se citească din cărţile cu dumnezeiască autoritate ale Vechiului şi Noului 
Testament, dar şi din tâlcuirile lor scrise de Părinţii catolici recunoscuţi şi drept 
credincioşi.  
 
9 După aceste trei lecturi cu responsoriile lor vin ceilalţi şase psalmi, care trebuie cântaţi 
cu Aleluia. 10 După aceea, urmează pasajul din Apostol spus pe de rost, stihul şi cererea 
litaniei, adică Kyrie eleison. 11 Şi aşa se vor sfârşi Vigiliile de noapte. 
 
X. Cum să se săvârşească slujba de noapte pe timpul verii 
 
1 De la Paşti şi până la calendele lui noiembrie, să se păstreze aceeaşi rânduială de mai 
sus în privinţa psalmodierii, 2 numai că nu se va mai citi din nicio carte din pricina 
scurtimii nopţilor, ci, în locul celor trei lecturi, să se zică pe de rost una singură din 
Vechiul Testament, urmată de un scurt responsoriu. 3 Şi toate celelalte să se săvârşească 
precum am zis, adică niciodată să nu se rostească mai puţin de doisprezece psalmi la 
Vigilii, fără a se socoti între aceştia Psalmul 3 şi 94.    
 
XI. Cum să se săvârşească Vigiliile în duminici 
 
1 Duminica fraţii să se scoale mai devreme pentru Vigilii. 2 La slujbă să se păstreze 
următoarea măsură: după cântarea celor şase psalmi prescrişi mai sus şi a stihului, în 
vreme ce toţi stau aşezaţi în bănci în ordinea cuvenită, să se citească din carte, precum am 
spus, patru lecturi cu responsoriile lor. 3 Numai la al patrulea responsoriu cântăreţul să 
spună Slavă, şi, când începe, toţi să se scoale cu evlavie.  
 
4 După lecturi, să urmeze pe rând alţi şase psalmi cu antifone ca cei de dinainte, şi stihul. 
5 După aceea să se citească încă patru lecturi cu responsoriile lor, ca mai sus.  
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6 Apoi să se rostească trei cântări din Profeţi, pe care le va alege abatele şi care se cântă 
cu Aleluia.  
 
7 După ce s-a spus stihul şi a binecuvântat abatele, să se citească patru lecturi din Noul 
Testament, la fel ca mai sus. 8 După al patrulea responsoriu, abatele să înceapă imnul Te 
Deum laudamus („Pe Tine Te lăudăm, Dumnezeule”). 9 După ce s-a sfârşit imnul, 
abatele să citească o lectură din Evanghelii, în vreme ce toţi stau în picioare cu cinste şi 
frică. 10 După ce s-a citit Evanghelia, să răspundă cu toţii Amin, iar abatele să adauge 
îndată imnul Te decet laus („Ţie se cuvine laudă”) şi, dând binecuvântarea, să înceapă 
Laudele.  
 
11 Această rânduială a Vigiliilor să rămână neschimbată duminica, atât vara, cât şi iarna, 
12 dacă nu cumva – ferească Dumnezeu – ar trebui scurtate lecturile ori responsoriile din 
pricină că fraţii s-au sculat târziu. 13 Să se păzească să nu li se întâmple una ca asta. Dacă 
totuşi s-ar întâmpla, cel vinovat pentru neglijenţă să aducă lui Dumnezeu îndestulare în 
biserică aşa cum se cuvine. 
 
XII. Cum să se săvârşească Laudele duminica 
 
1 Duminica la Laude, să se zică mai întâi Psalmul 66 direct, fără antifonă. 2 Apoi, să se 
spună Psalmul 50 cu Aleluia. 3 După aceea, să se zică Psalmul 117 şi 62. 4 Urmează 
binecuvântarea şi psalmii de laudă [Ps. 148-150], o lectură din Apocalipsă recitată pe de 
rost, un responsoriu, imnul ambrozian, stihul, cântarea din Evanghelie [Benedictus], 
litania şi s-a sfârşit.  
 
XIII. Cum să se săvârşească Laudele în zilele de peste săptămână 
 
1 În zilele de peste săptămână, slujba Laudelor se va săvârşi după cum urmează: 2 se 
rosteşte Psalmul 66 fără antifonă, prelungindu-l puţin ca duminica, astfel încât să se 
adune toţi fraţii până la Psalmul 50, care se spune cu antifonă. 3 După aceea să se zică alţi 
doi psalmi după obicei, adică: 4 luni, Psalmul 5 şi 35; 5 marţi, Psalmul 42 şi 56; 6 
miercuri, Psalmul 63 şi 64; 7 joi, Psalmul 87 şi 89; 8 vineri, Psalmul 75 şi 91, 9 iar 
sâmbăta, Psalmul 142 şi cântarea din Deuteronom, care se împarte prin două Slavă. 10 În 
fiecare din celelalte zile, să se rostească cântarea cuvenită din Profeţi, precum se 
obişnuieşte în Biserica Romei. 11 După aceea vor urma psalmii de laudă, apoi o lectură 
din Apostol recitată pe de rost, un responsoriu, imnul ambrozian, stihul, cântarea din 
Evanghelie, litania şi s-a sfârşit.  
 
12 Din pricina certurilor care se ivesc de obicei, să nu treacă slujba de dimineaţă sau cea 
de seară fără ca întâi-stătătorul să rostească în ordinea cuvenită, la sfârşit, Rugăciunea 
Domnului în auzul tuturora. 13 Astfel, uniţi prin făgăduinţa aceleiaşi rugăciuni, prin care 
zicem: Iartă-ne nouă precum şi noi iertăm altora (cf. Mt. 6, 12), monahii să se curăţească 
de patima învrăjbirii. 14 La celelalte slujbe, în schimb, să se spună [cu glas tare] numai 
ultima parte a rugăciunii, ca toţi să răspundă: Ci ne mântuieşte de cel rău.  
 
XIV. Cum să se săvârşească Vigiliile în sărbătorile sfinţilor 
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1 În sărbătorile sfinţilor, la fel ca în orice sărbătoare, să se facă precum am rânduit pentru 
ziua de duminică, 2 numai că se vor rosti psalmii, antifonele şi lecturile proprii zilei 
respective. Să se păstreze, în rest, rânduiala de mai sus.  
 
XV. Când trebuie să se rostească Aleluia     
 
1 De la Sfintele Paşti şi până la Rusalii, să se spună fără întrerupere Aleluia, atât la 
psalmi, cât şi la responsorii. 2 De la Rusalii şi până la începutul Postului, să se zică în 
fiecare noapte numai la ultimii şase psalmi ai Nocturnelor. 3 În fiecare duminică din afara 
Postului, să se rostească cu Aleluia cântările, Laudele, Prima, Terţa, Sexta şi Nona, dar 
Vesperele să se spună cu antifone. 4 Cât despre responsorii, ele se vor rosti cu Aleluia 
numai între Paşti şi Rusalii.  
 
XVI. Cum să se săvârşească dumnezeiasca slujbă de-a lungul zilei 
 
1 Zice Profetul: De şapte ori pe zi Te-am lăudat (Ps. 118, 164). 2 Noi vom plini acest 
număr sfinţit, dacă la vremea Laudelor, a Primei, Terţei, Sextei, Nonei, a Vesperelor şi a 
Completoriului vom aduce lauda slujirii noastre, 3 căci despre aceste ceasuri din zi s-a 
spus: De şapte ori pe zi Te-am lăudat. 4 Cât despre Vigiliile nopţii, zice acelaşi Profet: La 
miezul nopţii m-am sculat ca să mă mărturisesc Ţie (Ps. 118, 62).  
 
5 Aşadar, la aceste soroace să dăm slavă Ziditorului nostru pentru judecăţile dreptăţii 
Sale (Ps. 118, 62): la Laude, la Terţă, Sextă, Nonă, la Vespere şi Completoriu, iar noaptea 
să ne sculăm ca să ne mărturisim Lui.  
 
XVII. Câţi psalmi să se rostească la fiecare din aceste ore 
 
1 Pentru Nocturne şi Laude am stabilit deja rânduiala cântării psalmilor; acum o vom face 
pentru celelalte ore canonice.  
 
2 La ora Primă, să se spună trei psalmi separat şi nu sub o singură Slavă, 3 imnul acestui 
ceas, bineînţeles după versetul Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte; Doamne, să-mi 
ajuţi mie grăbeşte! (Ps. 69, 1), rostit înaintea [tuturor] psalmilor. 4 După ce se vor sfârşi 
cei trei psalmi, să se recite o lectură, stihul, Kyrie eleison şi rugăciunile de încheiere 
[apolisul].  
 
5 La Terţă, Sextă şi Nonă, să se facă rugăciunea urmând aceeaşi rânduială: versetul, 
imnul orelor respective, trei psalmi, o lectură, stihul, Kyrie eleison şi rugăciunile 
încheierii. 6 Dacă se va aduna mai multă lume, să se cânte psalmii cu antifone; dacă nu, 
să se înceapă direct.  
 
7 Rugăciunea de seară să se săvârşească cu patru psalmi cu antifone. 8 După psalmi, să se 
recite o lectură, iar apoi un responsoriu, imnul ambrozian, stihul, cântarea din Evanghelie 
[Magnificat], litania, Rugăciunea Domnului şi să se facă încheierea.  
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9 Completoriul să se săvârşească cu trei psalmi, care vor fi rostiţi direct, fără antifone. 10 
După aceea urmează imnul orei, o lectură, stihul, Kyrie eleison şi binecuvântarea finală. 
 
XVIII. În ce ordine să se citească Psaltirea 
 
1 Mai întâi să se rostească versetul Dumnezeule, spre ajutorul meu ia aminte; Doamne, 
să-mi ajuţi mie grăbeşte! (Ps. 69, 1), Slavă, apoi imnul fiecărui ceas. 2 După aceea, 
duminica la Primă, să se rostească primele patru capete din Psalmul 118. 3 La celelalte 
ore, adică la Terţă, Sextă şi Nonă, să se spună câte trei capete din acelaşi Psalm 118.  
 
4 La Prima de luni să se rostească trei psalmi, anume Psalmul 1, 2 şi 6. 5 Şi aşa, la Prima 
fiecărei zile până duminică, să se zică în ordine câte trei psalmi până la al 19-lea, iar 
Psalmul 9 şi 17 să se împartă fiecare în două. 6 Să se facă în aşa fel încât la Vigiliile de 
duminică să se înceapă mereu de la Psalmul 20.  
 
7 La Terţa, Sexta şi Nona de luni să se spună cele nouă capete rămase din Psalmul 118, 
câte trei la fiecare oră.  
 
8 Sfârşindu-se astfel Psalmul 118 în două zile, adică duminică şi luni, 9 marţi la Terţă, 
Sextă şi Nonă să se cânte câte trei psalmi de la 119 până la 127: în total, nouă psalmi. 10 
Aceşti psalmi să se repete la aceleaşi ore până duminică, păstrându-se, totodată, 
neschimbată rânduiala imnurilor, lecturilor şi a stihurilor în fiecare zi. 11 Astfel, 
duminica se va începe mereu de la Psalmul 118. 
 
12 La Vespere, să se cânte în fiecare zi patru psalmi. 13 Aceştia să înceapă de la Psalmul 
109 până la 147, 14 lăsând de-o parte psalmii rezervaţi altor ore, anume de la Psalmul 
117 până la 127, Psalmul 133 şi 142; 15 în afara acestora, toţi ceilalţi se spun la Vespere. 
16 Dar, fiindcă mai e nevoie de trei psalmi, trebuie împărţiţi aceia care se vor găsi mai 
lungi între cei stabiliţi mai sus, anume al 138-lea, al 143-lea şi al al 144-lea. 17 Psalmul 
116, fiind scurt, să se adauge Psalmului 115.  
 
18 După ce am rânduit cântarea psalmilor pentru Vespere, celelalte – lectura, 
responsoriul, imnul, stihul şi cântarea – să se săvârşească precum am stabilit mai sus.  
 
19 La Completoriu, să se repete zilnic aceiaşi psalmi, anume 4, 90 şi 133.  
 
20 Aceasta fiind rânduiala psalmodiei pentru ceasurile zilei, toţi ceilalţi psalmi care 
rămân să se distribuie între Vigiliile celor şapte nopţi, 21 împărţindu-se cei ce sunt mai 
lungi şi rânduindu-se câte doisprezece pentru fiecare noapte.  
 
22 Stăruim asupra unui singur lucru: dacă cineva n-ar fi mulţumit cu această împărţire a 
psalmilor, să propună altă rânduială de i se va părea mai bună, 23 numai să aibă mare 
grijă ca în fiecare săptămână să se cânte toată Psaltirea, păstrând întreg numărul celor 150 
de psalmi şi luând-o de la capăt la Vigiliile de duminică. 24 Căci se arată prea delăsători 
în slujba evlaviei lor monahii care cântă mai puţin de o Psaltire alături de cântările 
obişnuite în decursul unei săptămâni, 25 de vreme ce citim că Sfinţii noştri Părinţi 
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împlineau cu osârdie într-o singură zi ceea ce noi, cei căldicei, măcar de-am reuşi să 
isprăvim într-o săptămână.  
 
XIX. Despre felul în care se cuvine a cânta psalmii 
 
1 Credem că Dumnezeu e de faţă pretutindeni, iar ochii Domnului privesc la cei buni şi la 
cei răi în tot locul (Prov. 15, 3), 2 dar mai ales să credem aceasta fără a ne îndoi defel 
atunci când stăm la dumnezeiasca slujbă. 3 Aşadar, să ne aducem pururi aminte de 
cuvintele Profetului: Slujiţi Domnului cu frică (Ps. 2, 11) 4 şi iarăşi: Cântaţi cu 
înţelepciune (Ps. 46, 8) 5 şi: Înaintea îngerilor Îţi voi cânta (Ps. 137, 1). 6 Să socotim, 
prin urmare, cum se cade să stăm înaintea Dumnezeirii şi a îngerilor Săi 7 şi aşa să stăm 
la rugăciune, încât mintea să ne fie în armonie cu glasul.   
 
XX. Despre evlavia rugăciunii            
 
1 Dacă, voind să cerem ceva de la cei puternici, nu îndrăznim s-o facem decât cu umilinţă 
şi respect, 2 cu cât mai multă smerenie şi curăţie a evlaviei trebuie să avem când Îl rugăm 
pe Domnul Dumnezeul universului? 3 Să fim încredinţaţi că nu suntem ascultaţi pentru 
vorbele multe pe care le spunem, ci pentru curăţia inimii şi străpungerea lacrimilor. 
 
4 Aşadar, rugăciunea se cade să fie scurtă şi curată, dacă nu cumva e prelungită de 
insuflarea harului dumnezeiesc. 5 Rugăciunea de obşte, însă, se cuvine să fie mereu 
scurtă şi, la semnul celui mai mare, toţi trebuie să se ridice fără zăbavă.   
 
XXI. Despre decanii mânăstirii  
 
1 Dacă obştea va fi mai numeroasă, să se aleagă din mijlocul ei fraţi cu mărturie bună şi 
viaţă sfântă şi să fie numiţi decani, 2 ca să vegheze asupra cetelor încredinţate lor, 
urmând în toate poruncile lui Dumnezeu şi pe cele ale abatelui lor. 3 Să fie aleşi ca decani 
oameni cu care abatele să-şi poată împărţi cu încredere sarcinile. 4 Să nu fie aleşi după 
rang, ci după meritele vieţuirii şi după înţelepciunea învăţăturii lor.  
 
5 Dacă vreunul din ei, trufindu-se, va merita să fie mustrat, să i se atragă atenţia o dată, 
de două ori şi a treia oară şi, de nu va voi să se îndrepte, să fie destituit 6 şi să-l 
înlocuiască altul cu adevărat vrednic.  
 
7 La fel rânduim în privinţa priorului.   
 
XXII. Cum trebuie să doarmă monahii 
 
1 Fraţii să doarmă singuri, fiecare în patul său. 2 Aşternuturile le vor primi după 
vrednicia vieţuirii lor, precum rânduieşte abatele.  
 
3 Dacă se poate, să doarmă toţi într-un singur loc. Dacă mulţimea monahilor nu îngăduie 
acest lucru, să doarmă câte zece sau douăzeci însoţiţi de bătrânii care veghează asupra 
lor. 4 În chilie să ardă mereu o candelă până dimineaţa.   
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5 Să doarmă îmbrăcaţi, încinşi cu cingători sau funii, dar să nu aibă asupra lor cuţite când 
dorm, ca nu cumva să se rănească în somn. 6 Astfel, fiind mereu pregătiţi, să se scoale 
fără zăbavă, de îndată ce aud semnalul, şi să se întreacă să ajungă cât mai repede la slujba 
dumnezeiască, însă cu toată seriozitatea şi modestia.  
 
7 Fraţii mai tineri să nu aibă paturile laolaltă, ci risipite printre ale celor mai în vârstă. 8 
Sculându-se, să se îndemne unii pe alţii spre slujbă, ca să nu aibă scuză cei somnoroşi.  
 
XXIII. Despre excomunicarea pentru greşeli 
 
1 Dacă vreun frate va fi găsit încăpăţânat sau neascultător sau trufaş sau cârtitor sau 
împotrivindu-se în vreo privinţă Sfintei Reguli sau poruncilor superiorilor săi, 2 unul ca 
acesta să fie avertizat de către superiori, după porunca Domnului nostru, o dată şi a doua 
oară în taină. 3 De nu se va îndrepta, să fie certat în public, înaintea tuturor. 4 Dacă nici 
aşa nu se va schimba şi dacă înţelege gravitatea pedepsei, să fie supus excomunicării; 5 
dacă, însă, nu va pricepe altfel, să i se dea o pedeapsă corporală.  
 
XXIV. Cum să se facă excomunicarea 
 
1 Măsura excomunicării sau a pedepsei trebuie să fie proporţională cu gravitatea vinei, 2 
care va fi stabilită după judecata abatelui.  
 
3 Dacă vreun frate se face vinovat de greşeli mai uşoare, să nu ia parte la masă cu obştea. 
4 Cel exclus de la masă nu va avea voie să rostească niciun psalm şi nicio antifonă în 
biserică şi nu va putea recita vreo lectură până nu îşi va împlini canonul. 5 Hrana să şi-o 
primească singur, după masa fraţilor. 6 Astfel, dacă, de exemplu, fraţii mănâncă la ceasul 
al şaselea, el să mănânce la al nouălea; dacă fraţii mănâncă la ceasul al treilea, lui să i se 
dea de mâncare seara, 7 până când, aducând pocăinţa cuvenită, va dobândi iertare.    
 
XXV. Despre greşelile grave 
 
1 Fratele asupra căruia apasă o vină mai gravă să fie exclus de la masă şi din biserică. 2 
Niciun frate să nu aibă nimic de a face cu el şi să nu-i vorbească. 3 Să-şi împlinească 
singur ascultarea ce-i va fi dată, stăruind în plânsul căinţei şi cunoscând sentinţa 
înfricoşată a Apostolului, care zice: 4 Un astfel de om este dat spre pieirea trupului, ca 
duhul să se mântuiască în ziua Domnului (I Cor. 5, 5). 5 Hrana s-o primească singur, în 
măsura şi la vremea la care crede abatele că se cuvine; 6 şi să nu-l binecuvânteze nimeni 
din cei ce-l întâlnesc, pe el sau hrana care i se dă. 
 
XXVI. Despre cei ce, neavând învoire, se alătură excomunicaţilor  
 
1 Dacă, fără să fi primit poruncă de la abate, un frate va îndrăzni să se alăture în vreun fel 
unui frate excomunicat, să-i vorbească sau să-i dea vreun mesaj, 2 să fie şi el pedepsit cu 
excomunicarea.  
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XXVII. Cum e dator abatele să poarte grijă de cei excomunicaţi 
 
1 Abatele să se îngrijească cu toată atenţia de fraţii care greşesc, fiindcă nu cei sănătoşi 
au nevoie de doctor, ci cei bolnavi (Mt. 9, 12). 2 De aceea, trebuie să se folosească, 
aidoma unui doctor iscusit, de orice mijloc: să trimită sfetnici, adică monahi vârstnici şi 
înţelepţi, 3 care să-l îmbărbăteze în taină pe fratele nestatornic. Să-l îndemne spre 
pocăinţă şi smerenie şi să-l mângâie, ca nu cumva să fie copleşit de prea multă întristare, 
4 ci, precum spune Apostolul, să se întărească dragostea într-însul (II Cor. 2, 7-8). Să se 
roage pentru el toţi fraţii.  
 
5 Abatele trebuie să aibă mare grijă şi să alerge cu toată priceperea şi iscusinţa, ca nu 
cumva să piardă vreuna din oile încredinţate lui. 6 Să ştie că  i-au fost date în grijă 
sufletele bolnave, nefiind nicidecum înscăunat despot peste cele sănătoase.  7 Să se teamă 
de ameninţarea Profetului, prin care Dumnezeu zice: Oile grase le vedeaţi, dar pe cele 
slabe le-aţi lepădat (Ez. 34, 3-4). 8 Dimpotrivă, să urmeze pildei Bunului Păstor, care, 
lăsând nouăzeci şi nouă de oi să pască printre munţi, a plecat s-o caute pe aceea care se 
rătăcise. 9 Atâta milă a avut pentru neputinţa acesteia, încât s-a îndurat s-o ridice pe 
umerii Săi cei sfinţi şi aşa s-o aducă înapoi la turmă.  
 
XXVIII. Despre cei ce, după mai multe mustrări, refuză să se îndrepte 
 
1 Dacă vreun frate a fost mustrat adeseori pentru o anumită pricină, neîndreptându-se nici 
după ce a fost excomunicat, să i se dea o pedeapsă şi mai aspră, adică să se treacă la 
lovirea trupului. 2 Dacă nici aşa nu se va îndrepta, sau dacă, ferească Dumnezeu, 
umplându-se de mândrie, va încerca să-şi apere faptele sale, atunci abatele va proceda 
asemenea doctorului iscusit. 3 După ce a folosit alifia blândeţii, balsamul îndemnurilor, 
doctoriile dumnezeieştilor Scripturi, ajungând până la arderea rănii prin excomunicare 
sau lovirea cu nuiele, 4 dacă va vedea că iscusinţa sa nu izbândeşte, să întrebuinţeze 
leacul cel mai puternic: rugăciunea sa şi a tuturor fraţilor 5 ca Dumnezeu cel atotputernic 
să-l izbăvească pe fratele bolnav. 6 Dacă nici aşa nu se însănătoşeşte, atunci abatele să 
apuce sabia despărţirii, cum spune Apostolul: Izgoniţi pe cel rău din mijlocul vostru (I 
Cor. 5, 13) 7 şi iarăşi: Dacă cel necredincios se desparte, să se despartă (I Cor. 7, 15), 8 
ca nu cumva o singură oaie nesănătoasă să îmbolnăvească toată turma.  
 
XXIX. Dacă trebuie reprimiţi fraţii izgoniţi din mânăstire 
 
1 Fratele care din vina sa părăseşte mânăstirea, de va vrea să se întoarcă, să făgăduiască 
mai întâi că se va căi pentru fapta lui 2 şi aşa să fie primit, dându-i-se locul cel mai de jos, 
ca astfel să-i fie încercată smerenia. 3 Dacă va pleca iar, până la a treia oară să fie primit 
în felul acesta, ştiind că după aceea nu va mai avea voie să se întoarcă. 
 
XXX. Cum să fie pedepsiţi copiii  
 
1 Orice vârstă sau înţelegere trebuie să-şi aibă măsura proprie. 2 Astfel, ori de câte ori 
greşesc copiii, fraţii mai tineri sau cei ce nu pot înţelege gravitatea pedepsei 
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excomunicării, 3 să fie supuşi unui post aspru sau să fie loviţi cu nuiele, ca astfel să se 
îndrepte. 

 
XXXI. Cum trebuie să fie chelarul mânăstirii 
 
1 Să se aleagă din obşte un chelar pentru mânăstire, înţelept, matur, sobru, nelacom, 
modest, necertăreţ, care să nu defăimeze, să nu se trufească, să nu fie încet sau risipitor, 2 
ci să se teamă de Dumnezeu şi să fie ca un tată pentru întreaga obşte.  
 
3 Să poarte grijă de toate. 4 Să nu facă nimic fără voia abatelui 5 şi să respecte ceea ce i 
se porunceşte. 6 Să nu-i supere pe fraţi, 7 iar dacă vreunul i-ar cere ceva fără rost, să nu-l 
întristeze neluându-l în seamă, ci să-i refuze cu politeţe şi smerenie cererea nepotrivită. 
 
8 Să se îngrijească şi de sufletul său, aducându-şi mereu aminte de cuvântul Apostolului: 
Cel ce slujeşte bine câştigă un loc de cinste (I Tim. 3, 13). 9 Să aibă multă grijă de 
bolnavi, copii, oaspeţi şi săraci, ştiind sigur că în ziua judecăţii are să dea seamă de toate 
acestea.  
 
10 Să privească toate vasele şi toată averea mânăstirii ca pe vasele sfinţite ale altarului. 
11 Nimic să nu neglijeze. 12 Să nu fie avar, dar nici risipitor şi să nu cheltuiască averea 
mânăstirii, ci să facă totul cu măsură, potrivit poruncii abatelui. 
 
13 Să cultive mai presus de toate smerenia şi, cui nu are ce să-i dea, să-i răspundă cu 
vorbă bună, 14 căci stă scris: O vorbă bună face mai mult decât darul cel mai de preţ 
(Sir. 18, 17). 15 De toate cele pe care i le-a încredinţat abatele să aibă grijă, dar de cele ce 
nu-i sunt îngăduite să nu se atingă. 16 Să dea fiecărui frate partea ce i se cuvine fără a 
face nazuri şi a zăbovi, ca nu cumva acela să se poticnească, amintindu-şi de ce zice 
cuvântul Domnului că merită să i se facă celui ce va sminti pe unul dintre aceştia mici 
(Mt. 18, 6). 
 
17 Dacă obştea va fi mai mare, să i se dea ajutoare care să-l sprijine ca să-şi poată şi el 
împlini datoria cu sufletul împăcat. 18 Să se ceară şi să se împartă cele necesare la 
vremea cuvenită, 19 aşa încât nimeni să nu se tulbure sau să se întristeze în casa lui 
Dumnezeu.  
 
XXXII. Despre uneltele şi lucrurile mânăstirii 
 
1 Abatele să numească fraţi pe a căror viaţă şi obiceiuri se poate bizui peste proprietăţile 
mânăstirii, constând în unelte, haine sau alte lucruri. 2 Lor să le încredinţeze fiecare 
obiect în parte, după cum crede de cuviinţă, ca ei să le păstreze şi să le adune după ce 
sunt folosite. 3 Abatele să ţină o listă cu toate acestea, ca, atunci când fraţii îşi schimbă 
între ei ascultările, să ştie ce şi cui dă în grijă.  
 
4 Dacă cineva murdăreşte sau foloseşte cu neatenţie lucrurile mânăstirii, să fie mustrat. 5 
Dacă nu se îndreaptă, să fie supus pedepsei stabilite de Regulă.     
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XXXIII. Dacă monahilor le este îngăduit să aibă vreo proprietate 
personală  
 
1 Înainte de toate, trebuie smulsă din rădăcină patima avuţiei din mânăstire, 2 ca nimeni 
să nu îndrăznească să dea sau să primească ceva fără îngăduinţa abatelui 3 sau să aibă 
vreo proprietate personală de orice fel: nici carte, nici tăbliţe, nici condei; absolut nimic, 
4 căci aşa se cade celor ce nu le este îngăduit să dispună nici măcar de trupul sau de voia 
proprie după bunul lor plac. 5 Toate cele de trebuinţă să le aştepte din partea părintelui 
mânăstirii şi nimănui să nu i se permită să deţină ceva ce nu i-a fost dat sau îngăduit de 
abate.  
 
6 Toate să le fie de obşte tuturor, precum stă scris, aşa încât nimeni să nu zică sau să 
creadă că îi aparţine ceva (cf. Fap. 4, 32).  
 
7 Dacă se va descoperi că vreun monah se îndulceşte cu această patimă nesuferită, să fie 
mustrat o dată şi încă o dată; 8 de nu se va îndrepta, să fie supus pedepsei.   
 
XXXIV. Dacă toţi se cuvine să primească cele de trebuinţă în mod egal 
 
1 Stă scris: Se împărţea fiecăruia după cum avea trebuinţă (Fap. 4, 35). 2 Nu cerem să se 
ţină cont de ranguri – Doamne fereşte – ci să se ţină seamă de neputinţe. 3 Cel ce are mai 
puţină nevoie de un lucru, să mulţumească lui Dumnezeu [pentru cât i se dă] şi să nu se 
întristeze; 4 cel care are mai mare nevoie de ceva, să se smerească pentru neputinţa sa şi 
să nu se trufească pentru milostivirea ce i se arată. 5 Aşa, toate mădularele vor fi 
împăcate.  
 
6 Mai presus de orice, să nu se îngăduie răutatea cârtirii pentru niciun motiv, în nicio 
vorbă şi în niciun semn. 7 Cel ce este descoperit cârtind, să fie aspru pedepsit. 
 
XXXV. Despre slujitorii de la bucătărie 
 
1 Fraţii să-şi slujească unii altora, aşa încât niciunul să nu fie scutit de munca de la 
bucătărie, decât dacă este bolnav sau are de făcut un lucru mai de folos, 2 dobândind 
astfel mai multă vrednicie şi dragoste. 3 Celor neputincioşi să li se dea ajutor, ca să nu-şi 
îndeplinească ascultarea cu tristeţe. 4 Toţi să fie ajutaţi în funcţie de mărimea obştii şi de 
împrejurări. 5 Dacă obştea e mai mare, chelarul să fie scutit de la bucătărie, la fel ca cei 
ocupaţi cu lucruri mai folositoare. 6 Ceilalţi să-şi slujească unii altora în dragoste.  
 
7 Sfârşindu-se săptămâna, slujitorul să facă sâmbăta curăţenie. 8 Să spele ştergarele cu 
care fraţii îşi şterg mâinile sau picioarele. 9 Atât slujitorul care şi-a isprăvit ascultarea, cât 
şi cel care urmează să o înceapă să spele picioarele tuturor. 10 Să-i înapoieze chelarului 
uneltele de care s-a folosit pentru slujirea lui. 11 Acesta le va da celui ce intră la 
ascultare, aşa încât să ştie ce dă şi ce primeşte înapoi.  
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12 Slujitorilor de la bucătărie să li se dea câte o cană cu băutură şi o bucată de pâine pe 
lângă măsura hotărâtă cu o oră înaintea mesei, 13 ca atunci să-şi slujească fraţii fără 
cârtire şi fără greutate. 14 În zilele de sărbătoare, să aştepte până ce se va sfârşi Liturghia.  
 
15 Slujitorii de la bucătărie care şi-au terminat ascultarea şi cei ce urmează să şi-o 
înceapă să vină în biserică duminica, îndată după încheierea Laudelor, şi, îngenunchind 
înaintea tuturor, să ceară să se facă rugăciune pentru ei. 16 Cel ce şi-a terminat ascultarea 
să rostească versetul acesta: Binecuvântat eşti, Doamne, Dumnezeule, căci Tu m-ai ajutat 
şi m-ai mângâiat (Ps. 85, 16). 17 După ce a spus de trei ori versetul şi a primit 
binecuvântarea, să urmeze cel ce începe ascultarea şi să zică: Dumnezeule, spre ajutorul 
meu ia aminte; Doamne, să-mi ajuţi mie grăbeşte! (Ps. 69, 1). 18 După ce toţi repetă şi 
acest verset de trei ori, luând binecuvântare, slujitorul să-şi înceapă ascultarea. 
 
XXXVI. Despre fraţii bolnavi 
 
1 Înainte şi mai presus de toate, trebuie să se aibă grijă de bolnavi, aşa încât să fie slujiţi 
întocmai ca Hristos, 2 căci El a zis: Bolnav am fost şi M-aţi cercetat (Mt. 25, 36) 3 şi: 
Ceea ce aţi făcut unuia dintre aceştia mici, Mie Mi-aţi făcut (Mt. 25, 40). 4 Dar şi 
bolnavii să bage de seamă că sunt slujiţi spre slava lui Dumnezeu şi să nu-i întristeze pe 
fraţii care le slujesc cerând lucruri de prisos. 5 Ei trebuie, însă, trataţi cu răbdare, căci de 
pe urma lor se dobândeşte răsplătire bogată. 6 Aşadar, abatele să aibă mare grijă ca ei să 
nu ducă lipsă de nimic. 
 
7 Fraţilor bolnavi să li se dea o chilie aparte şi un slujitor cu frică de Dumnezeu, priceput 
şi atent. 8 Bolnavii să fie îmbăiaţi ori de câte ori e nevoie, dar celor sănătoşi şi, mai ales, 
tinerilor să nu li se îngăduie acest lucru prea des. 9 Bolnavilor foarte slăbiţi să li se dea să 
mănânce şi carne ca să prindă puteri, dar, o dată ce s-au însănătoşit, să se abţină de la 
cărnuri după obicei.  
 
10 Abatele să aibă cea mai mare grijă ca bolnavii să nu fie neglijaţi de chelari sau de 
slujitori, căci lui i se vor imputa toate lipsurile ucenicilor săi. 
 
XXXVII. Despre bătrâni şi copii 
 
1 Deşi însăşi firea omenească ne face să simţim milă pentru aceste vârste, anume pentru 
bătrâni şi copii, totuşi şi ei sunt supuşi autorităţii Regulei. 2 Să se ţină mereu seamă de 
neputinţele lor şi să se facă un oarecare pogorământ de la stricteţea Regulei în ceea ce 
priveşte hrana. 3 Să fie trataţi cu blândeţe şi respect şi să li se îngăduie să mănânce şi 
înaintea orelor hotărâte.   
 
XXXVIII. Despre lectorul săptămânal 
 
1 Fraţii nu trebuie să fie lipsiţi de citire în timpul meselor. Totuşi, să nu citească oricine s-
ar întâmpla să pună mâna pe carte, ci un lector să-şi înceapă ascultarea duminica pentru 
toată săptămâna. 2 Cel ce începe să citească să vină după Liturghie şi Împărtăşire şi să 
ceară tuturor să se roage pentru el, ca Dumnezeu să alunge de la dânsul duhul slavei 
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deşarte. 3 Toţi să rostească de trei ori în biserică acest verset pe care el îl începe: 
Doamne, deschide buzele mele şi gura mea va vesti lauda Ta (Ps. 50, 16). 4 Şi aşa, după 
ce a luat binecuvântare, să înceapă să citească.  
 
5 Să fie linişte desăvârşită, încât să nu se audă nicio şoaptă şi niciun glas în afară de al 
celui ce citeşte. 6 Fraţii să-şi vină în ajutor unii altora cu hrana şi băutura necesară în aşa 
fel încât nimeni să nu trebuiască să ceară nimic. 7 Dacă totuşi e nevoie de ceva, să se 
ceară prin orice semn, dar nu cu glas tare. 8 Nici să nu îndrăznească cineva să pună vreo 
întrebare legată de ceea ce se citeşte sau despre altceva, ca să nu se dea prilej [diavolului] 
(cf. Ef. 4, 27; I Tim. 5, 14), 9 afară de cazul în care superiorul va avea un cuvânt scurt 
pentru zidirea celor de faţă.  
 
10 Lectorului de rând să i se dea vin amestecat înainte de a începe să citească, pentru 
Sfânta Împărtăşanie şi pentru a putea răbda ajunarea. 11 După aceea, va lua masa alături 
de fraţii care au slujit la bucătărie şi de ceilalţi slujitori.  
 
12 Nu toţi fraţii să citească şi să cânte la rând, ci numai aceia care-i zidesc pe cei ce 
ascultă.  
 
XXXIX. Despre măsura hranei 
 
1 Ţinând seamă de diferitele neputinţe, credem că pentru hrana zilnică, fie la ceasul al 
şaselea, fie la al nouălea, sunt de ajuns două feluri de mâncare gătită pentru o masă. 2 
Astfel, cine nu se poate atinge de un fel, va mânca din celălalt. 3 Aşadar, două mâncăruri 
gătite vor fi de ajuns pentru toţi fraţii. Dacă se găsesc fructe sau legume proaspete, se pot 
adăuga şi acestea.  
 
4 Va fi de ajuns o livră de pâine pe zi, fie că se ia o singură masă, fie că există prânz şi 
cină. 5 Dacă se cinează, chelarul va păstra a treia parte din livra de pâine şi o va da 
fraţilor la cină.  
 
6 Când munca a fost mai grea ca de obicei, dacă abatele socoteşte că e nevoie, stă în 
puterea sa să mărească întrucâtva porţia de hrană. 7 Totuşi, va avea mare grijă să se evite 
îmbuibarea, ca monahul să nu-şi îngreuneze nicicând pântecele. 8 Nimic nu-i este mai 
străin oricărui creştin decât îmbuibarea, 9 căci Domnul nostru spune: Luaţi seama să nu 
se îngreuieze inimile voastre de mâncare (Lc. 21, 34).  
 
10 Copiilor de vârstă mai mică să nu li se dea aceeaşi cantitate de hrană, ci mai puţin 
decât celor mari, păstrându-se cumpătarea în toate.  
 
11 Monahii să se abţină cu totul de la cărnurile patrupedelor, mai puţin bolnavii foarte 
slăbiţi.   
 
XL. Despre măsura băuturii 
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1 Fiecare are de la Dumnezeu darul lui: unul aşa, altul într-alt fel (I Cor. 7, 7) 2 şi, de 
aceea, ne vine greu să hotărâm măsura hranei altora. 3 Totuşi, având în vedere neputinţa 
celor bolnavi, credem că o hemină1 de vin pe zi va fi de ajuns. 4 Cei cărora Dumnezeu le-
a dat darul înfrânării să ştie că-şi vor primi răsplata.  
 
5 Dacă, din pricina naturii locului, a muncii sau a arşiţei verii, ar fi nevoie de mai mult, 
va rămâne să hotărască superiorul, care trebuie să vegheze ca nu cumva să se dea loc 
îmbuibării sau beţiei. 6 Deşi citim că vinul nu e deloc pentru călugări, fiindcă nu-i putem 
convinge nicicum de lucrul acesta pe monahii din vremea noastră, să ne învoim măcar să 
nu bem pe săturate, ci mai puţin, 7 căci vinul îi face să cadă până şi pe înţelepţi (Sir. 19, 
2).  
 
8 Unde, din cauza locului, nu se găseşte nici măcar măsura prescrisă mai sus, ci mult mai 
puţin sau deloc, monahii de acolo să-L binecuvânteze pe Dumnezeu şi să nu cârtească. 9 
La aceasta îi sfătuim mai presus de orice altceva: să se ferească de cârtire.  
 
XLI. Când trebuie să ia masa fraţii 
 
1 De la Sfintele Paşti şi până la Rusalii, fraţii să mănânce la ceasul al şaselea, iar seara să 
cineze.  
 
2 De la Rusalii, de-a lungul întregii veri, dacă monahii nu au de lucru la câmp şi dacă nu 
îi împiedică căldura prea mare, să postească miercurea şi vinerea până la ceasul al 
nouălea, 3 iar în celelalte zile să prânzească la ceasul al şaselea. 4 Vor putea lua prânzul 
la ceasul al şaselea şi în celelalte zile, dacă muncesc pe câmp sau e arşiţă, după purtarea 
de grijă a abatelui. 5 El să potrivească şi să rânduiască totul în aşa fel încât fraţii să-şi 
mântuiască sufletele şi să-şi săvârşească ascultările fără a avea vreun motiv de a cârti.  
 
6 De la idele lui septembrie şi până la începutul Postului, fraţii să ia masa mereu la ceasul 
al nouălea.  
 
7 În timpul Postului, până la Paşti, să mănânce numai seara. 8 Să se săvârşească 
Vesperele astfel încât la masă să nu fie nevoie de lumânări, ci toate să se împlinească cât 
timp mai străluceşte lumina zilei. 9 Fie că e vorba de cină, fie de unica masă a zilei, să se 
aleagă mereu o oră când totul se poate face pe lumină.   
 
XLII. Nimeni să nu vorbească după Completoriu 
 
1 Monahii sunt datori să păstreze liniştea tot timpul, dar mai ales în ceasurile nopţii. 2 
Aşa vor face mereu, fie că e zi de post, fie că nu: 3 când nu e post, de îndată ce s-au 
sculat de la cină, să se adune la un loc şi unul să citească din Convorbiri, din Vieţile 
Părinţilor sau o lectură ziditoare pentru cei ce ascultă, 4 dar nu din Heptateuh sau din 
Cărţile Regilor, fiindcă minţile slabe nu au folos de pe urma acestor Scripturi la ora 
aceea, ci ele trebuie citite la alte ore.  

                                                 
1 Aproximativ ¾ litri. 
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5 În zilele de post, la scurtă vreme după Vespere, să se adune pentru citirea 
Convorbirilor, precum am spus. 6 După ce s-au citit patru-cinci pagini sau cât îngăduie 
timpul 7 şi toţi au avut răgaz să se adune până la sfârşitul lecturii (în caz că vreunul a fost 
ocupat cu vreo ascultare), 8 să facă împreună încheierea zilei. O dată ce au ieşit de la 
Completoriu, nimănui nu-i mai e permis să vorbească.  
 
9 Dacă cineva încalcă această regulă a tăcerii, să i se dea o pedeapsă grea, 10 afară de 
cazul în care ar fi venit în ajutorul oaspeţilor sau ar fi primit vreo însărcinare din partea 
abatelui. 11 Chiar şi atunci, să se procedeze cu cea mai mare seriozitate şi cumpătare.                          
 
XLIII. Despre cei ce întârzie la slujbele dumnezeieşti sau la masă 
 
1 La vremea dumnezeieştii slujbe, de îndată ce s-a auzit semnalul, toţi să lase orice ar 
avea în mână şi să alerge cu cea mai mare grabă, 2 dar cu seriozitate, ca nu cumva să dăm 
prilej uşurătăţii.  
 
4 Nimic să nu fie mai presus de slujba lui Dumnezeu.  
 
5 Dacă cineva ajunge la Vigiliile nopţii după Slava Psalmului 94, care tocmai de aceea 
vrem să fie prelungit şi rostit rar, să nu stea la locul lui în cor, 5 ci să stea la urmă de tot 
sau în locul hotărât de abate pentru asemenea neglijenţi, ca să fie văzuţi de el şi de ceilalţi 
6 până ce, sfârşindu-se slujba, se vor căi înaintea tuturor. 7 Aşadar, socotim că aceştia 
trebuie să stea la urmă de tot sau deoparte, aşa încât, fiind văzuţi de toţi, măcar de ruşine 
să se îndrepte. 8 Dacă ar rămâne afară din biserică, s-ar găsi poate vreunul care să se 
întoarcă în aşternut şi să se culce, sau oricum să şadă afară de unul singur sau să 
vorbească fără rost şi astfel s-ar da prilej celui rău. 9 Mai bine să intre în biserică, să nu 
piardă toată slujba şi astfel să se îndrepte pe viitor.  
 
10 Cât despre ceasurile de peste zi, cei ce vin la slujbă după Slava sau versetul primului 
psalm care se rosteşte după vers, să stea la urmă, precum am hotărât mai sus, 11 şi să nu 
îndrăznească să se alăture corului celor ce cântă până ce nu aduc îndestulare, dacă nu 
cumva abatele le va da dezlegare,12 cu condiţia să se căiască după aceea.   
 
13 Cel ce nu ajunge la masă înainte de a se spune versetul, aşa încât toţi să-l rostească 
laolaltă, să se roage şi să se aşeze împreună la masă, 14 dacă întârzie din neglijenţă sau 
din prostul său obicei, să fie mustrat de două ori pentru aceasta. 15 Dacă tot nu se 
îndreaptă, să nu i se mai dea voie să şadă la masa de obşte, 16 ci, lipsit de tovărăşia 
tuturor, să mănânce singur, oprindu-i-se porţia de vin până când se va căi şi se va 
îndrepta.  
 
17 Tot aşa să se facă şi celui ce nu va fi de faţă la versetul care se spune la sfârşitul mesei.  
 
18 Nimeni să nu îndrăznească să se atingă de mâncare sau de băutură înainte de ora 
hotărâtă. 19 Şi dacă abatele îi oferă ceva unui frate, iar acesta refuză, să nu mai capete 
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nimic atunci când va pofti ceea ce a refuzat mai înainte sau altceva, până nu aduce 
îndestularea cuvenită. 
 
XLIV. Despre îndestularea pe care trebuie să o aducă cei excomunicaţi 
 
1 Cel excomunicat din motive grave din biserică şi de la masă, la vremea când în biserică 
se sfârşeşte dumnezeiasca slujbă, să zacă prosternat la poarta bisericii fără să zică nimic, 
2 stând cu capul la pământ, la picioarele celor ce ies de la slujbă. 3 Şi aşa să facă până 
când abatele va socoti că e îndeajuns.  
 
4 Când va fi chemat de abate, să cadă la picioarele lui şi ale celorlalţi cerându-le să se 
roage pentru el. 5 Atunci, dacă porunceşte abatele, să fie primit în cor sau în locul hotărât 
de acesta, 6 dar fără să rostească vreun psalm, o lectură sau altceva în biserică, decât dacă 
abatele îi dă poruncă. 7 Şi la toate ceasurile, când se sfârşeşte dumnezeiasca slujbă, să se 
arunce la pământ acolo unde se află. 8 Şi aşa să se pocăiască până ce abatele îi va da 
iarăşi poruncă să se oprească.  
 
9 Cei excomunicaţi doar de la masă pentru pricini neînsemnate să aducă îndestulare în 
biserică până la porunca abatelui. 10 Să stăruie până ce abatele binecuvântează şi zice: 
„De ajuns!” 
 
XLV. Despre cei ce greşesc în biserică 
 
1 Dacă cineva a greşit când rostea un psalm, un responsoriu, o antifonă sau o lectură şi nu 
se smereşte cerând iertare înaintea tuturor, să fie pedepsit mai grav, 2 ca unul care nu vrea 
să îndrepte prin smerenie ceea ce a greşit prin nebăgare de seamă. 3 Copiii să fie loviţi cu 
nuiaua pentru astfel de greşeli.    
 
XLVI. Despre cei care greşesc în alte feluri 
 
1 Dacă cineva greşeşte cu ceva în orice ascultare – la bucătărie, în cămară, când serveşte, 
la moară, în grădină ori în meşteşugul cu care se ocupă, oriunde s-ar afla – 2 sau dacă 
strică sau pierde ceva sau întrece cumva măsura, 3 şi nu vine el însuşi imediat înaintea 
abatelui şi a obştii să se căiască şi să-şi mărturisească vina, 4 ci fapta se descoperă prin 
altcineva, să primească o pedeapsă mai mare.  
 
5 Dacă însă pricina păcatului zace în adâncul sufletului, să se mărturisească numai 
abatelui sau bătrânilor înduhovniciţi, 6 care vor şti să-şi vindece propriile răni şi pe ale 
altora fără a le descoperi şi a le da în vileag.  
 
XLVII. Despre semnalul pentru slujbele dumnezeieşti 
 
1 Abatele va avea grijă să se anunţe când începe slujba la toate orele din zi şi din noapte. 
Fie va da el semnalul, fie îi va încredinţa această însărcinare unui frate atent, ca toate să 
se săvârşească la vremea cuvenită.  
 

 25



2 După ce începe abatele, fraţii cărora li s-a poruncit să rostească la rând psalmii sau 
antifonele. 3 Să nu îndrăznească să cânte său să citească decât cel ce poate împlini 
această slujire spre zidirea ascultătorilor. 4 S-o facă la porunca abatelui, cu smerenie, cu 
seriozitate şi cu teamă.                   
 
XLVIII. Despre munca zilnică 
 
1 Lenea este duşmanul sufletului. De aceea, fraţii trebuie să se îndeletnicească la anumite 
ore cu lucrul mâinilor, iar la altele cu lectura divină.  
 
2 Credem că amândouă se pot face după următoarea rânduială: 3 De la Paşti şi până la 
calendele lui octombrie, ieşind de dimineaţă, să lucreze ce va fi nevoie de la ceasul întâi 
până pe la ceasul al patrulea. 4 De la ceasul al patrulea şi până la amiază, să se ocupe de 
lectură. 5 După ceasul al şaselea, sculându-se de la masă, să se odihnească în 
aşternuturile lor în linişte sau, dacă cineva ar voi să citească, s-o facă pentru sine, aşa 
încât să nu tulbure pe nimeni. 6 Nona să se săvârşească mai devreme, pe la jumătatea 
ceasului al optulea, iar apoi să lucreze ce le mai rămâne de făcut până la Vespere.  
 
7 Dacă firea locului sau sărăcia îi constrânge să adune recolta ei înşişi, să nu se întristeze, 
8 căci atunci sunt cu adevărat monahi, când trăiesc din lucrul mâinilor lor, asemenea 
Părinţilor noştri şi Apostolilor. 9 Totuşi, să se păstreze în toate măsura din pricina celor 
slabi de înger.  
 
10 De la calendele lui octombrie şi până la începutul Postului, să citească până la ceasul 
al doilea. 11 La ceasul al doilea să se slujească Terţa, iar până la ceasul al nouălea   să-şi 
împlinească cu toţii ascultările. 12 De îndată ce s-a dat primul semnal pentru Nonă, 
fiecare să se oprească din lucrul său şi să fie gata până la al doilea semnal. 13 După ce au 
luat masa, să se ocupe de lecturile lor şi de psalmi.  
 
14 În timpul Postului, fraţii să citească până la ceasul al treilea şi să-şi facă ascultările 
până la ceasul al zecelea. 15 În zilele Postului, să primească fiecare câte o carte de la 
bibliotecă pe care să o citească la rând, în întregime. 16 Cărţile să fie împărţite la 
începutul Postului.  
 
17 Întâi de toate, să se rânduiască unul sau doi bătrâni care să cerceteze mânăstirea în 
vreme ce monahii citesc 18 şi să vadă de nu se găseşte vreun frate cuprins de acedie, care 
leneveşte sau vorbeşte fără rost şi nu-şi vede de lectură, păgubindu-se nu numai pe sine, 
ci tulburându-i şi pe ceilalţi. 19 Dacă se descoperă unul ca acesta – ferească Dumnezeu – 
să fie pedepsit de două ori. 20 Dacă nu se îndreaptă, să fie supus pedepsei Regulei, aşa 
încât ceilalţi să se teamă [să nu păţească la fel]. 21 Niciun monah să nu se alăture fratelui 
său la orele nepotrivite.  
 
22 La fel, duminica să se ocupe cu toţii de lectură, mai puţin cei cărora li s-au încredinţat 
diverse ascultări.  
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23 Dacă vreunul este într-atât de nepăsător şi nesupus, încât nu vrea sau nu poate să 
mediteze sau să citească, să i se dea ceva de lucru, ca să nu stea degeaba.  
 
24 Fraţilor bolnavi sau celor firavi să li se dea ascultări şi un meşteşug de aşa natură, 
încât să nu lenevească, dar nici să nu fie apăsaţi sau alungaţi de povara muncii. 25 
Abatele trebuie să ţină seamă de neputinţa lor.   
 
XLIX. Despre ţinerea Postului 
 
1 Întreaga viaţă a monahului ar trebui să se desfăşoare ca în timpul Postului. 2 Totuşi, 
fiindcă puţini au [ajuns la] această virtute, îi sfătuim pe fraţi să-şi păzească viaţa în toată 
curăţia în vremea Postului 3 şi să se folosească de aceste zile sfinte ca să se cureţe de 
toate scăderile din restul anului. 4 Vom izbuti acest lucru, dacă ne stăpânim toate patimile 
şi dacă ne nevoim prin rugăciunea cu lacrimi, prin lectură, prin străpungerea inimii şi 
postire.  
 
5 Aşadar, în aceste zile, să sporim ceva mai mult ca de obicei slujbele noastre, 
rugăciunile deosebite, înfrânarea de la mâncăruri şi băutură 6 şi fiecare să-i ofere de 
bunăvoie lui Dumnezeu, întru bucuria Duhului Sfânt (I Tes. 1, 6), ceva peste măsura 
prescrisă lui, 7 adică să îngăduie trupului său mai puţină hrană, băutură, vorbă şi veselie 
şi să aştepte Sfintele Paşti cu bucuria râvnei duhovniceşti.  
 
8 Totuşi, fiecare să descopere abatelui său ceea ce are de gând să ofere şi să o facă numai 
cu rugăciunea şi învoirea lui, 9 căci ceea ce se face fără îngăduinţa părintelui duhovnicesc 
se socoteşte îndrăzneală şi slavă deşartă, nu merit. 10 Prin urmare, toate trebuie să se 
săvârşească numai cu învoirea abatelui. 
 
L. Despre fraţii care lucrează departe de biserică sau sunt pe drum 
 
1 Fraţii care muncesc foarte departe şi nu pot ajunge la biserică la vremea cuvenită 2 – 
cunoscând abatele situaţia lor – 3 să săvârşească slujba dumnezeiască acolo unde 
lucrează, plecându-şi genunchii cu frică de Dumnezeu.  
 
4 La fel şi cei aflaţi în călătorie, să nu lase să treacă ceasurile rânduite, ci să facă ceea ce 
pot şi să nu neglijeze datoria de a aduce slujbă lui Dumnezeu. 
 
LI. Despre fraţii care nu pleacă prea departe 
 
1 Fratele care e trimis cu vreo treabă şi e aşteptat să se întoarcă în aceeaşi zi la mânăstire 
să nu îndrăznească să mănânce afară, chiar dacă cineva insistă s-o facă, 2 afară de cazul 
în care abatele îi porunceşte să accepte. 3 Dacă nu face aşa, să fie excomunicat. 
 
LII. Despre biserica mânăstirii 
 
1 Casa de rugăciune [oratorium] să fie ceea ce arată numele ei şi să nu se săvârşească sau 
să se păstreze altceva acolo. 2 După ce s-a sfârşit dumnezeiasca slujbă, toţi fraţii să iasă 
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în linişte desăvârşită, 3 ca, dacă vreunul ar vrea să se roage aparte, să nu fie împiedicat de 
nesăbuinţa altuia. 4 Dacă, însă, cineva vrea să se roage singur, în taină, să intre pur şi 
simplu şi să se roage; nu cu glas tare, ci cu lacrimi şi cu inimă înflăcărată. 5 Cui nu face 
aşa să nu i se dea voie, aşadar, să rămână în biserică după slujbă, ca să nu fie tulburaţi 
ceilalţi.  
 
LIII. Despre primirea oaspeţilor 
 
1 Toţi oaspeţii care vin la mânăstire să fie primiţi ca Însuşi Hristos, căci El ne va spune: 
Străin am fost şi M-aţi primit (Mt. 25, 35). 2 Tuturor să li se arate aceeaşi dragoste, mai 
ales celor de aceeaşi credinţă (cf. Gal. 6, 10) şi pelerinilor.  
 
3 De îndată ce s-a anunţat sosirea unui oaspete, abatele sau fraţii să-i iasă în întâmpinare 
cu toată cuviinţa dragostei. 4 Mai întâi, să se roage împreună şi aşa să se întovărăşească 
în pace. 5 Să nu se dea sărutul păcii decât după rugăciune, din pricina nălucirilor 
diavoleşti.  
 
6 Chiar prin salut să se arate toată smerenia oaspeţilor care vin sau pleacă: 7 să ne plecăm 
capul sau să ne prosternăm tot trupul la pământ şi să-L adorăm în ei pe Hristos pe care Îl 
şi primim. 
 
8 După ce au fost primiţi, oaspeţii să fie conduşi la rugăciune, iar apoi să şadă cu ei 
superiorul sau cel rânduit de acesta. 9 Să i se citească oaspetelui din Legea dumnezeiască 
pentru zidire şi, după aceea, să fie tratat cu toată generozitatea. 10 Superiorul să curme 
postul pentru oaspete, afară de cazul în care e o zi de post ce nu poate fi încălcată; 11 
restul fraţilor, însă, să-şi continue postul după obicei. 12 Abatele să le toarne oaspeţilor 
apă ca să se spele pe mâini. 13 Picioarele oaspeţilor le va spăla abatele şi toată obştea. 14 
După aceea, să zică versetul acesta: Primit-am, Dumnezeule, mila Ta în mijlocul 
locaşului Tău (Ps. 47, 8).  
 
15 Săracii şi pelerinii să fie primiţi cu cea mai mare grijă, căci prin ei Îl primim pe 
Hristos în chip mai desăvârşit; cât despre teama de cei bogaţi, ea inspiră singură respect. 
 
16 Bucătăria abatelui şi cea a oaspeţilor să fie în altă parte, aşa încât la orice oră ar sosi 
oaspeţii, care nicicând nu lipsesc din mânăstire, să nu fie tulburaţi fraţii. 17 În această 
bucătărie, să intre pentru un an-doi fraţi care să-şi facă ascultarea cu pricepere. 18 Dacă e 
nevoie, să li se dea ajutor, ca să slujească fără cârtire, iar, când au mai puţin de lucru, să 
iasă şi să facă ce li se cere. 19 Şi nu numai în cazul lor, ci pentru orice ascultare din 
mânăstire e valabilă această prevedere: 20 dacă au nevoie de ajutor, să li se dea fraţilor cu 
pricina, iar când nu au de lucru să asculte ce li se porunceşte.  
 
21 De asemenea, să se rânduiască un frate cu suflet temător de Dumnezeu pentru chilia 
oaspeţilor. 22 Acolo trebuie să se găsească suficiente paturi. Casa lui Dumnezeu să fie 
gospodărită de înţelepţi.  
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23 Fratele căruia nu i s-a poruncit acest lucru să nu se alăture nicicum oaspeţilor şi să nu 
le vorbească. 24 Dacă îi întâlneşte sau îi vede, după ce îi salută cu smerenie, precum am 
spus, şi cere binecuvântare, să treacă mai departe, zicându-şi că nu-i e îngăduit să stea de 
vorbă cu oaspeţii.  
 
LIV. Dacă monahul trebuie să primească scrisori sau alte lucruri 
 
1 Nu-i va fi nicidecum îngăduit monahului să dea sau să primească scrisori, obiecte 
binecuvântate sau alte mici daruri de la părinţii săi sau de la oricine altcineva, nici măcar 
de la vreunul dintre fraţi, fără consimţământul abatelui. 2 Dacă părinţii îi trimit ceva, să 
nu îndrăznească să primească acel lucru, decât după ce i-a fost arătat abatelui. 3 Dacă 
abatele îl primeşte, rămâne la latitudinea sa cui îi va fi dat, 4 iar fratele căruia îi va fi fost 
trimis să nu se întristeze, pentru a nu da prilej diavolului. 5 Cel ca va îndrăzni să facă 
altfel, să fie supus pedepsei Regulei.     
 
LV. Despre îmbrăcămintea şi încălţămintea fraţilor 
 
1 Să li se dea fraţilor haine potrivit cu natura şi clima locului în care trăiesc, 2 căci în 
ţinuturile reci e nevoie de mai multe haine, iar în cele călduroase de mai puţine. 3 Abatele 
se va gândi, aşadar, la lucrul acesta. 4 Noi credem că în locurile cu climă temperată sunt 
de ajuns pentru fiecare monah o glugă şi o tunică 5 – o glugă groasă de lână iarna, iar 
vara una subţire sau uzată – 6 şi un scapular pentru lucru, iar în picioare ciorapi şi 
încălţări.  
 
7 Monahii să nu se plângă de culoarea sau grosimea tuturor acestora, ci să folosească 
materialele care se găsesc în ţinutul unde locuiesc şi costă mai puţin.  
 
8 Abatele să poarte grijă ca hainele să nu fie prea mici pentru fraţii care le folosesc, ci pe 
măsura lor.  
 
9 Cei ce primesc haine noi să le dea înapoi pe cele vechi, ca să fie puse deoparte pentru 
săraci. 10 Îi ajung monahului două tunici şi două glugi, ca să le schimbe noaptea şi să le 
poată spăla. 11 Ce e mai mult de atât e de prisos şi trebuie luat. 12 Să înapoieze şi 
ciorapii şi orice s-a învechit când primesc lucruri noi.  
 
13 Celor ce călătoresc să li se dea izmene din garderobă, pe care le vor înapoia spălate la 
întoarcere. 14 Şi glugile şi tunicile care le sunt date la plecare să fie ceva mai bune decât 
cele purtate de obicei, iar la întoarcere să le restituie la garderobă. 
 
15 Pentru aşternuturi vor fi de ajuns o saltea, o cuvertură, un cearşaf şi o pernă. 
 
16 Aşternuturile să fie cercetate adesea de către abate, ca nu cumva să se găsească printre 
ele vreun lucru ascuns. 17 Dacă în aşternutul vreunui monah se găseşte ceva ce nu a 
primit de la abate, să fie pedepsit foarte aspru. 18 Pentru a dezrădăcina cu totul acest 
viciu al proprietăţii, abatele să dea tuturora toate cele de trebuinţă, 19 anume: glugă, 
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tunică, ciorapi, încălţări, cingătoare, cuţit, condei, ac, ştergar, tăbliţe de scris, ca nimeni să 
nu poată spună că i-a lipsit ceva.  
 
20 Abatele să ţină mereu seamă de ceea ce se spune în Faptele Apostolilor: Se împărţea 
fiecăruia după cum avea trebuinţă (Fap. 4, 35). 21 Aşa şi abatele să ţină cont de 
neputinţele celor lipsiţi şi nu de rea-voinţa celor pizmaşi. 22 În toate hotărârile sale, să se 
gândească la răsplata lui Dumnezeu.  
 
LVI. Despre masa abatelui 
 
1 Abatele să ia mereu masa alături de oaspeţi şi de pelerini. 2 Când, însă, vor fi mai puţini 
oaspeţi, va putea chema la masă cu el pe oricare dintre fraţi va voi. 3 Totuşi, să lase 
întotdeauna unul sau doi bătrâni la masa fraţilor pentru a se păstra rânduiala. 
  
LVII. Despre meşterii mânăstirii 
 
1 Dacă în mânăstire se află meşteri, să-şi lucreze meşteşugul cu toată smerenia, având 
învoirea abatelui. 2 Dacă vreunul din ei se trufeşte pentru ştiinţa meşteşugului său, 
socotind că este mânăstirea îi datorează ceva, 3 să fie scos de la acea muncă şi să nu se 
întoarcă la ea, decât dacă se smereşte şi abatele îi dă iarăşi voie.  
 
4 Dacă vreunele din obiectele lucrate de meşteri urmează să fie vândute, să bage de 
seamă cei ce se ocupă de vânzarea acestora să nu îndrăznească să aducă vreo pagubă 
mânăstirii. 5 Să-şi aducă mereu aminte de Anania şi Safira (cf. Fap. 5, 1-11), 6 ca nu 
cumva sufletul lor şi al celor ce păgubesc în orice fel mânăstirea să sufere moartea pe 
care aceia au răbdat-o în trup.  
 
7 Cât despre preţurile acestor lucruri, să nu se strecoare în ele răutatea lăcomiei, ci să fie 
întotdeauna vândute ceva mai ieftin faţă de ale meşterilor din lume, 9 ca Dumnezeu să fie 
slăvit în toate (I Pt. 4, 11).  
 
LVIII. Despre rânduiala primirii fraţilor în obşte 
 
1 Celui proaspăt întors din lume spre viaţa călugărească să nu i se dea voie să intre uşor, 
2 ci, precum spune Apostolul: Cercaţi duhurile dacă sunt de la Dumnezeu (I In. 4, 1).  
 
3 Aşadar, dacă cel ce vine continuă să bată la poarta mânăstirii şi, după ce a intrat de 
patru-cinci zile, se va dovedi că a suportat cu răbdare jignirile ce i s-au adus şi greutăţile 
şi că stăruie în cererea sa, 4 să i se îngăduie intrarea şi să stea câteva zile în chilia 
oaspeţilor.  
 
5 După aceea, se vor muta în chilia novicilor unde vor medita, vor mânca şi vor dormi. 6 
Să li se rânduiască un bătrân priceput la cucerirea sufletelor, care să vegheze cu toată 
grija asupra lor.  
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7 Să se cerceteze dacă novicele Îl caută într-adevăr pe Dumnezeu, dacă are evlavie pentru 
slujba dumnezeiască, pentru ascultare şi suferirea ocărilor. 8 Să i se vorbească de toate 
greutăţile şi strâmtorările prin care se ajunge la Dumnezeu.  
 
9 Dacă făgăduieşte că va rămâne statornic, după ce s-au scurs două luni, să i se citească 
această Regulă la rând 10 şi să i se spună: „Iată legea sub care vrei să lupţi. Dacă o poţi 
respecta, intră; de nu, pleacă de bunăvoie”. 11 Dacă rămâne mai departe, atunci să fie dus 
în chilia novicilor pomenită mai sus şi să fie cercat iarăşi cu toată răbdarea. 12 După ce 
au trecut şase luni, să i se citească Regula, ca să ştie la ce se angajează. 13 Dacă încă mai 
stă, după patru luni să i se citească din nou aceeaşi Regulă.  
 
14 Şi dacă, chibzuind în sinea lui, făgăduieşte să păzească toate şi să asculte tot ce i se va 
porunci, atunci să fie primit în obşte. 15 Apoi, să ştie că se află sub legea Regulei şi că 
din ziua aceea nu-i mai e îngăduit să părăsească mânăstirea 16 sau să scuture de pe 
grumajii săi jugul Regulei, pe care a fost vreme îndelungată liber să-l ia asupra sa sau să-l 
refuze.  
 
17 Cel ce urmează a fi primit să făgăduiască de faţă cu toţi, în biserică, 18 înaintea lui 
Dumnezeu şi a sfinţilor Săi, statornicie, curăţia vieţuirii şi ascultare, ca, dacă va încălca 
vreodată aceste jurăminte, să ştie că va fi pedepsit de Acela pe care Îl batjocoreşte.  
 
19 Să-şi aştearnă în scris făgăduinţa, pomenind numele sfinţilor ale căror moaşte sunt 
păstrate acolo şi al abatelui care e de faţă. 20 Să scrie actul cu mâna lui sau, dacă nu ştie 
carte, să roage pe altul să-l scrie, iar novicele să semneze şi să-l aşeze cu mâna sa pe altar.  
 
21 După aceea, acelaşi novice să înceapă îndată versetul: Primeşte-mă, Doamne, după 
cuvântul Tău şi voi fi viu şi să nu-mi dai de ruşine aşteptarea mea (Ps. 118, 116). 22 
Toată obştea să răspundă de trei ori la acest verset, adăugând Slavă Tatălui. 23 Apoi 
acelaşi novice să se prosterne la picioarele fiecărui frate cerându-i să se roage pentru el. 
Şi din acea zi să se socotească membru al obştii.  
 
24 Dacă are vreo avere, s-o împartă înainte de a intra săracilor sau s-o doneze oficial 
mânăstirii, fără să păstreze nimic pentru sine, 25 ca unul care ştie că din ziua aceea nu 
mai e stăpân nici pe propriul trup. 
 
26 Să fie dezbrăcat îndată de hainele sale în biserică şi să îmbrace veşmintele mânăstirii. 
27 Hainele pe care le-a lepădat să fie puse la păstrare în garderobă, 28 ca, dacă – ferească 
Dumnezeu – vreodată îl convinge diavolul să părăsească mânăstirea, atunci să fie 
dezbrăcat de veşmintele mânăstirii şi alungat. 29 Însă actul profesiunii sale, pe care 
abatele l-a luat de pe altar, să nu i se dea, ci să se păstreze în mânăstire.   
 
LIX. Despre fiii nobililor sau ai săracilor care sunt închinaţi mânăstirii 
 
1 Dacă vreun nobil îşi oferă fiul lui Dumnezeu în mânăstire, iar acesta este minor, părinţii 
să facă cererea pomenită mai sus 2 pe care, la ofertoriu, s-o învăluie alături de mâna 
copilului în pânza altarului.  
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3 Cât despre averea lor, să făgăduiască sub jurământ, în aceeaşi cerere, că nu îi vor da 
nici ei înşişi, nici nu îi vor trimite prin altcineva sau oricum altcumva vreun lucru fiului 
lor şi nu-i vor da prilejul să deţină vreo proprietate. 4 Dacă nu se vor învoi la aceasta şi 
vor vrea să dea ceva de pomană pentru răsplata lor, 5 să facă o donaţie mânăstirii din 
bunurile respective, păstrându-şi, dacă vor, venitul de pe urma acestora pentru sine. 6 Şi 
astfel să se pecetluiască totul, încât copilului să nu-i rămână nicio iluzie care să-i aducă – 
ferească Dumnezeu – pieirea, căci experienţa ne-a învăţat că există această primejdie. 
   
7 La fel să facă şi aceia care sunt mai săraci.  
 
8 Cei care nu au absolut nimic, să facă numai cererea şi, la ofertoriu, să-şi închine fiul în 
prezenţa martorilor.  
 
LX. Despre preoţii care ar vrea să locuiască în mânăstire 
 
1 Dacă cineva din cinul preoţesc va cere să fie primit în mânăstire, să nu i se facă pe plac 
prea repede. 2 Totuşi, dacă stăruie cu orice preţ, să ştie că va trebui să se supună tuturor 
prevederilor Regulei 3 şi că nu i se va face niciun pogorământ, precum stă scris: Prietene, 
pentru ce ai venit? (Mt. 26, 50) 4 Dacă abatele îi dă voie, să i se îngăduie să stea îndată 
după acesta, să binecuvânteze şi să rostească rugăciunile de încheiere. 5 Altfel, să nu 
cuteze nicidecum aşa ceva, ştiindu-se supus Regulei, ci să se facă tuturor pildă de 
smerenie. 6 Când va fi vorba despre împărţirea sarcinilor în mânăstire sau despre lucruri 
asemănătoare, 7 să se ţină cont de data intrării sale în mânăstire şi nu de locul care i se dă 
pentru cinstea preoţiei sale.  
 
8 Dacă vreunul din clerici, însufleţit de aceeaşi dorinţă, va voi să se alăture mânăstirii, să 
i se dea un loc de mijloc, 9 cu condiţia ca şi aceştia să făgăduiască să respecte Regula şi 
să rămână statornici.  
 
LXI. Cum trebuie primiţi monahii străini 
 
1 Când vreun monah străin vine de departe şi cere să fie primit ca oaspete în mânăstire, 2 
dacă acceptă să fie tratat după obiceiul locului în care a ajuns şi nu tulbură mânăstirea cu 
pretenţiile sale, 3 ci se mulţumeşte cu ceea ce găseşte, să fie primit pentru cât timp va voi.  
 
4 Dacă va mustra pe bună dreptate sau va atrage atenţia asupra unor lucruri cu dragoste şi 
smerenie, să cerceteze abatele dacă nu cumva tocmai pentru aceasta l-a trimis Dumnezeu.  
 
5 Dacă după o vreme va voi să se statornicească, să nu i se refuze cererea, mai ales că s-a 
putut vedea ce fel de viaţă are cât timp a fost găzduit ca oaspete. 6 Dacă pe perioada 
şederii sale s-a dovedit a fi nefolositor şi rob patimilor, nu numai că nu poate să se alăture 
obştii mânăstirii, 7 ci trebuie să i se spună sincer şi cinstit să plece, ca nu cumva şi alţii să 
se molipsească de boala lui. 8 Dacă, însă, nu merită să fie alungat, chiar dacă nu cere 
acest lucru, să fie primit alături de obşte, 9 ba să fie convins să rămână, ca ceilalţi să 
poată învăţa de la el 10 şi fiindcă în orice loc slujim aceluiaşi Domn şi luptăm pentru 
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acelaşi Împărat. 11 Dacă abatele va vedea că este vrednic, îi poate da un loc ceva mai 
însemnat. 12 Dar nu numai pe monahi, ci şi pe cei din cinul preoţesc despre care am scris 
mai sus sau pe ceilalţi clerici abatele îi poate ridica pe o treaptă mai înaltă decât cea pe 
care au fost primiţi la intrare, dacă s-a convins că duc o viaţă sfântă.  
 
13 Să se ferească, însă, abatele să nu primească vreodată pe vreun monah dintr-o 
mânăstire cunoscută fără consimţământul abatelui său sau fără scrisori de recomandare, 
14 căci stă scris: Ce nu vrei să ţi se întâmple ţie, nu fă nici tu altuia (Tob. 4, 15).    
 
LXII. Despre preoţii mânăstirii 
 
1 Dacă abatele va voi să-şi hirotonească vreun preot sau diacon, să aleagă dintre monahii 
săi pe unul vrednic de slujirea preoţiei.  
 
2 Cel hirotonit să se păzească de slava deşartă şi de mândrie 3 şi să nu îndrăznească să 
facă nimic fără porunca abatelui, ştiindu-se dator să respecte Regula mai mult decât 
ceilalţi. 4 Să nu uite de ascultarea Regulei şi de rânduiala ei din pricina preoţiei, ci să se 
apropie tot mai mult de Dumnezeu.  
 
5 Să-şi păstreze mereu rangul cu care a intrat în mânăstire, 6 în afară de slujirea de la 
altar sau de cazul în care adunarea obştii şi abatele vor vrea să-l răsplătească pentru 
vrednicia vieţuirii sale. 7 Totuşi, să ştie că e dator să asculte de povăţuirea pe care i-o dau 
decanii sau superiorii săi.  
 
8 Dacă va ieşi din cuvântul lor, să fie judecat nu ca preot, ci ca răzvrătit. 9 Şi dacă după 
mai multe mustrări nu se supune, să fie chemat ca martor însuşi episcopul. 10 Dacă nici 
aşa nu se îndreaptă, după ce s-au confirmat învinuirile ce i se aduc, să fie izgonit din 
mânăstire, 11 dacă într-adevăr este atât de îndărătnic, încât refuză să se supună sau să 
respecte Regula.   
 
LXIII. Despre ierarhia obştii 
 
1 Monahii să-şi păstreze în mânăstire rangurile potrivit cu vechimea călugăriei, cu 
meritele fiecăruia şi cu hotărârile abatelui.  
 
2 Acesta să nu tulbure turma încredinţată lui şi să nu hotărască ceva pe nedrept, ca şi cum 
ar avea putere nelimitată, 3 ci să se gândească mereu că are să dea seamă înaintea lui 
Dumnezeu de toate deciziile şi faptele sale.  
 
4 Aşadar, fraţii vor da sărutul păcii, vor veni la împărtăşanie, vor intona psalmii şi vor 
şedea în cor în ordinea stabilită de abate sau de ei înşişi. 5 Şi nicăieri vârsta să nu 
deosebească rangurile şi să nu le influenţeze defel, 6 căci Samuel şi Daniel, copii fiind, i-
au judecat pe preoţi. 7 Prin urmare, cu excepţia celor pe care, cum am spus, abatele i-a 
înălţat pentru motive superioare sau i-a degradat din anumite pricini, toţi ceilalţi să se 
socotească în ordinea în care s-au călugărit; 8 de exemplu, cine a venit în mânăstire la 
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ceasul al doilea va şti că e mai mic decât cel ce a intrat la ceasul întâi, indiferent de vârsta 
şi de demnitatea pe care le are. 9 Copiii trebuie ţinuţi să asculte în toate şi de toţi.  
 
10 Tinerii să-şi respecte, aşadar, superiorii, iar aceştia să-i iubească pe cei mai mici decât 
ei. 11 În ceea ce priveşte felul în care monahii se vor adresa unii altora, nimănui să nu-i 
fie îngăduit să-l cheme pe celălalt direct pe nume. 12 Superiorii să se adreseze celor tineri 
cu „frate”, iar cei mai mici să-şi numească superiorii „Părinte”, nume prin care se înţelege 
respectul cuvenit părinţilor.  
 
13 Abatele, întrucât credem că ţine locul lui Hristos, să fie numit „domn” şi „abate”, nu 
pentru vrednicia sa, ci din respect şi din dragoste pentru Hristos; 14 el, însă, să ia seama 
şi să se poarte în aşa fel încât să merite această cinstire.  
 
15 Oriunde s-ar întâlni fraţii, cel mai mic să ceară binecuvântare de la cel mai mare. 16 
Când vine cel mai mare, cel mic să se scoale şi să-i dea locul şi să nu cuteze să se aşeze 
decât dacă îi porunceşte cel mai bătrân decât el, 17 ca să se împlinească cele scrise: În 
cinste, unii altora daţi-vă întâietate (Rom. 12, 10).  
 
18 Copiii sau cei tineri să stea în rânduială în biserică ori la masă, la locul cuvenit lor; 19 
afară, însă, şi oriunde altundeva, să fie supravegheaţi şi disciplinaţi, până ajung la vârsta 
priceperii.  
 
LXIV. Despre alegerea abatelui 
 
1 În alegerea abatelui, să se aibă mereu în vedere să fie desemnat fie acela pe care 
întreaga obşte şi-l alege în unanimitate, având frică de Dumnezeu, fie doar o parte oricât 
de mică a obştii, dar dintr-un motiv bine întemeiat. 2 Abatele să fie ales pentru vrednicia 
vieţuirii şi pentru învăţătura înţelepciunii sale, chiar dacă ar fi ultimul în ierarhia obştii.  
 
3 Dar chiar dacă, Doamne fereşte, întreaga obşte ar alege în unanimitate pe cineva care să 
le îngăduie fărădelegile, 4 iar defectele aceluia sunt aduse la cunoştinţa episcopului 
locului, fie prin intermediul abaţilor, fie al creştinilor din vecinătatea mânăstirii, 5 toţi să 
împiedice sfatul celor răi şi să aşeze un conducător vrednic în casa lui Dumnezeu. 6 Să 
ştie că vor fi răsplătiţi cum se cuvine pentru această faptă, dacă o fac întru curăţie şi din 
râvnă pentru Dumnezeu, iar de neglijează s-o facă li se va socoti păcat.  
 
7 Cel rânduit abate să cugete mereu ce povară a luat asupra sa şi Cui va să dea seamă de 
stăpânirea sa 8 şi să fie convins că trebuie slujească mai degrabă decât să domnească.  
 
9 Astfel, abatele trebuie să fie instruit în legea dumnezeiască, aşa încât să ştie de unde să 
scoată lucruri noi şi vechi (cf. Mt. 13, 52), să fie cast, sobru, milostiv 10 şi să înalţe 
întotdeauna îndurarea nai presus de judecată, ca să aibă el însuşi parte de îndurare.  
 
11 Să urască viciile, dar să îi iubească pe fraţi. 12 Când pedepseşte să fie cu băgare de 
seamă şi să nu exagereze, ca nu cumva voind să cureţe de tot rugina să spargă vasul. 13 
Să aibe întotdeauna în vedere propria sa slăbiciune şi să-şi aducă aminte că trestia frântă 
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nu trebuie zdrobită (cf. Is. 42, 3). 14 Nu spunem că trebuie să lase patimile să crească, ci 
să le reteze cu înţelepciune şi cu dragoste, după cum vede că e de folos fiecăruia, 15 şi să 
se străduiască să fie mai mult iubit decât temut.  
 
16 Să nu fie gâlcevitor sau nerăbdător, să nu exagereze şi să nu fie încăpăţânat; să nu fie 
gelos şi prea bănuitor, căci altfel nu va afla odihnă în veci. 17 În poruncile pe care le dă, 
să fie prudent şi cumpătat şi, fie că e vorba de lucruri dumnezeieşti, fie lumeşti, să 
discearnă şi să chibzuiască, 18 gândindu-se la înţelepciunea sfântului Iacob, care zicea:     
De-mi voi mai osteni oile mânându-le tare, ar pieri toate într-o singură zi (Gen. 33, 13).  
 
19 Având, aşadar, mărturiile acestea şi alte pilde de discernământ, care este maica 
virtuţilor, să potrivească în aşa fel totul, încât celor puternici să le prisosească râvna, iar 
cei slabi să nu cedeze.  
 
20 Îl sfătuim mai ales să se ţină în toate de Regula de faţă, 21 ca, împlinindu-şi slujirea 
cum se cuvine, să audă de la Domnul ceea ce a auzit sluga bună care le-a dus tovarăşilor 
săi hrană la vremea cuvenită: 22 Adevărat zic vouă că peste toate avuţiile sale îl va pune 
(Mt. 24, 47).  
 
LXV. Despre priorul mânăstirii 
 
1 Se întâmplă adesea ca alegerea unui prior să stârnească scandaluri grave în mânăstiri, 2 
întrucât sunt unii monahi plini de duhul rău al slavei deşarte, care se socot pe sine ca 
urmând îndată după abate. Purtându-se ca nişte despoţi, aceştia aţâţă scandalurile şi 
pricinuiesc dezbinări în obşti, 3 mai ales în locurile unde priorul este ales de acelaşi preot 
sau de aceiaşi abaţi care înscăunează abatele. 4 Se vede limpede înşelarea, fiindcă, de 
îndată ce este numit prior unuia ca acesta i se dă motiv de trufie, 5 căci gândurile sale îi 
spun că el nu s-ar afla sub autoritatea abatelui, 6 „că doar şi pe tine te-au rânduit tot cei ce 
l-au făcut pe el abate”. 7 De aici se ivesc invidii, certuri, defăimări, pizmuiri, dezbinări şi 
dezordini. 8 Câtă vreme abatele şi priorul se duşmănesc, ei îşi primejduiesc fără îndoială 
propriile suflete, 9 dar şi supuşii lor, luând partea unuia sau a celuilalt, sunt duşi la 
pierzanie. 10 Vina pentru această răutate va cădea asupra capetelor celor ce au stârnit 
asemenea dezordini.  
 
11 Prin urmare, noi credem că, pentru păstrarea păcii şi a dragostei, e bine să rămână la 
socotinţa abatelui felul în care îşi rânduieşte mânăstirea. 12 Pe cât se poate, interesele 
mânăstirii să fie apărate, după cum am spus, de decani, sub povăţuirea abatelui; 13 astfel, 
autoritatea va fi împărţită între mai mulţi, ca nimeni să nu se trufească. 14 Dacă fie 
împrejurările, fie obştea cere pe bună dreptate şi cu smerenie acest lucru, iar abatele 
consideră că e de folos, 15 cel pe care el îl va alege la sfatul fraţilor cu frică de 
Dumnezeu, acela să fie rânduit prior.  
 
16 Priorul să-şi împlinească însărcinările primite de la abate cu respect, fără a face nimic 
împotriva voinţei sau povăţuirii acestuia; 17 căci, cu cât a fost aşezat mai presus de 
ceilalţi, cu atât mai sârguincios se cade să fie în respectarea prevederilor Regulei.  
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18 Dacă priorul se dovedeşte a fi stăpânit de patimi, înşelat de slava deşartă sau se arată 
dispreţuitor faţă de Sfânta Regulă, să fie mustrat prin cuvânt de patru ori. 19 Dacă nu se 
schimbă, să fie pedepsit conform Regulei. 20 Dacă nici aşa nu se îndreaptă, atunci să fie 
lepădat din rangul de prior şi un altul mai vrednic să fie aşezat în locul lui. 21 Dacă nici 
după aceea nu va avea pace şi nu va fi ascultător în obşte, să fie izgonit chiar şi din 
mânăstire. 22 Totuşi, abatele să bage de seamă că are să răspundă înaintea lui Dumnezeu 
de toate hotărârile sale, ca nu cumva focul invidiei sau al pizmei să-i mistuie sufletul.   
 
LXVI. Despre portarii mânăstirii 
 
1 La poarta mânăstirii să fie aşezat un bătrân înţelept, care să ştie să ceară şi să dea seamă 
de treburile mânăstirii şi a cărui maturitate să nu-i îngăduie să stea degeaba. 2 Chilia 
portarului va trebui să fie lângă poartă, ca cei ce vin să găsească mereu pe cineva care să 
le răspundă. 3 De îndată ce va bate vreun om sau va striga un sărac, să răspundă 
„Mulţumim lui Dumnezeu” sau „Binecuvântaţi” 4 şi, cu toată blândeţea celui temător de 
Dumnezeu, să dea răspuns grabnic şi plin de dragoste. 5 Dacă portarul are nevoie de 
ajutor, să i se dea un frate mai tânăr.  
 
6 Pe cât e cu putinţă, mânăstirea trebuie rânduită în aşa fel încât toate cele de trebuinţă, 
cum ar fi apa, moara, grădina sau diferitele ateliere, să fie cuprinse înăuntrul ei, 7 iar 
monahii să nu trebuiască să rătăcească pe afară, fiindcă acest lucru aduce numai pagubă 
sufletelor lor.  
 
8 Vrem ca această Regulă să fie citită adesea în auzul obştii, ca niciun frate să nu poată 
aduce ignoranţa drept scuză pentru încălcarea ei.  
 
LXVII. Despre fraţii trimişi în călătorie 
 
1 Monahii care urmează să plece în călătorie să se încredinţeze rugăciunilor tuturor 
fraţilor şi ale abatelui, 2 iar la rugăciunea de la sfârşitul slujbelor dumnezeieşti să fie 
pomeniţi toţi cei ce nu sunt de faţă.  
 
3 Fraţii care se întorc din călătorie să se aşeze cu faţa la pământ în biserică în ziua 
întoarcerii, după ce se va sfârşi dumnezeiasca slujbă de la toate orele canonice, 4 şi să 
ceară tuturor să se roage pentru greşelile pe care le vor fi săvârşit pe drum, privind sau 
ascultând vreun lucru rău sau rostind vorbe deşarte. 5 Nimeni să nu cuteze să povestească 
altuia ce a văzut sau auzit în afara mânăstirii, căci multă stricăciune se face astfel.  
 
6 Dacă cineva a îndrăznit să facă aşa ceva, să fie pedepsit după Regulă. 7 La fel va păţi 
cel ce îndrăzneşte să iasă dintre zidurile mânăstirii, să meargă undeva sau să facă un lucru 
oricât de neînsemnat fără să-i fi poruncit abatele. 
 
LXVIII. Dacă unui frate i s-ar porunci lucruri cu neputinţă de împlinit 
 
1 Dacă unui frate i se dau porunci foarte grele sau cu neputinţă de împlinit, să primească 
însărcinarea cu toată blândeţea şi ascultarea. 2 Dacă vede că greutatea sarcinii întrece cu 
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totul măsura puterilor sale, să-i înfăţişeze superiorului său pricinile neputinţei lui cu 
răbdare şi bună-cuviinţă, 3 fără trufie, încăpăţânare sau obrăznicie. 4 Dacă acesta stăruie 
în porunca pe care i-a dat-o, ucenicul să ştie că ceea ce i s-a poruncit e spre binele lui 5 şi, 
încredinţat de ajutorul lui Dumnezeu, să facă ascultare din dragoste. 
 
LXIX. În mânăstire, nimeni să nu îndrăznească să ia apărarea altuia 
 
1 Trebuie avut grijă ca în nicio împrejurare niciun monah să nu cuteze să apere pe un 
altul în mânăstire sau să-l ocrotească în vreun fel, 2 chiar dacă ar fi rude. 3 Să nu 
îndrăznească monahii să facă aşa ceva cu niciun chip, căci astfel pot pricinui scandaluri 
grave. 4 Dacă cineva încalcă această prevedere, să fie aspru pedepsit. 
 
LXX. Nimeni să nu cuteze să-şi lovească fratele 
 
1 Să se ocolească în mânăstire orice prilej de aroganţă. 2 Hotărâm că nimănui nu-i este 
îngăduit să-l excomunice sau să-l lovească pe vreunul din fraţii săi, decât dacă abatele i-a 
dat această autoritate. 3 Cei ce au păcătuit să fie certaţi înaintea tuturor, ca ceilalţi să se 
teamă. 4 Toţi se vor îngriji de disciplinarea şi supravegherea copiilor până ce împlinesc 
vârsta de cincisprezece ani, 5 însă cu măsură şi înţelepciune.  
 
6 Dar după această vârstă, dacă cineva va cuteza să-şi pedepsească cumva fratele fără 
poruncă de la abate ori se va aprinde de mânie chiar şi împotriva copiilor, să fie supus 
pedepsei Regulei,7 căci stă scris: Ce nu vrei să ţi se întâmple ţie, nu fă nici tu altuia (Tob. 
4, 15).  
 
LXXI. Fraţii să asculte unii de alţii 
 
1 Virtutea ascultării nu trebuie arătată numai abatelui de către toţi monahii, ci fraţii sunt 
datori să se supună de asemenea unii altora, 2 ştiind că pe această cale a ascultării au să 
se întoarcă la Dumnezeu.  
 
3 Astfel, dând întâietate poruncii abatelui sau a superiorilor rânduiţi de el – poruncă 
înaintea căreia nu îngăduim să fie respectate cererile particulare – 4 toţi ucenicii să se 
supună în rest celor mai bătrâni decât ei cu toată dragostea şi râvna. 5 Dacă vreunul se 
arată gâlcevitor, să fie pedepsit.  
 
6 Iar dacă vreun frate este certat în orice fel de către abate sau de vreun superior pentru o 
pricină oricât de mică, 7 sau dacă simte că sufletul superiorului s-a mâniat sau s-a tulburat 
oricât de puţin din vina lui, 8 să se arunce numaidecât la pământ la picioarele lui şi să se 
căiască, până când acea tulburare se va vindeca prin binecuvântare. 9 Dacă refuză să facă 
aceasta, să primească o pedeapsă corporală sau, dacă se încăpăţânează, să fie alungat din 
mânăstire.    
 
LXXII. Despre zelul bun pe care trebuie să-l aibă monahii 
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1 După cum există un zel al amărăciunii care îl desparte pe om de Dumnezeu şi îl duce în 
iad, 2 tot aşa este şi un zel bun care desparte omul de patimi şi îl conduce spre Dumnezeu 
şi spre viaţa veşnică.  
 
3 Aşadar, pe acesta din urmă să îl cultive cu dragoste înflăcărată monahii, 4 adică: să-şi 
dea întâietate unii altora în cinste; 5 să-şi poarte unii altora cu multă răbdare neputinţele 
trupeşti sau sufleteşti; 6 să se întreacă în ascultare unii pe alţii; 7 niciunul să nu 
urmărească folosul propriu, ci pe al aproapelui său; 8 să se dedice dragostei frăţeşti cu 
inimă curată; 9 să-şi iubească abatele cu dragoste neprefăcută şi smerită. 10 Să nu pună 
nimic mai presus de Hristos, 12 Care să ne conducă pe toţi la viaţa de veci.    
 
LXXIII. Nu toată dreptatea este aşezată în respectarea acestei Reguli 
 
1 Am scris această Regulă ca, respectând-o în mânăstiri, să arătăm că avem măcar ceva 
din bună-cuviinţa moravurilor sau începutul vieţii călugăreşti.  
 
2 Mai departe, cel ce se grăbeşte spre desăvârşirea vieţuirii are învăţăturile Sfinţilor 
Părinţi, a căror urmare îl duce pe om pe culmile desăvârşirii. 3 Ce altceva e fiecare pagină 
şi fiecare cuvânt inspirat de Dumnezeu din Vechiul şi Noul Testament dacă nu un 
îndreptar nesmintit pentru viaţa omului? 4 Sau care din cărţile Sfinţilor Părinţi catolici nu 
ne ajută să aflăm calea cea dreaptă către Ziditorul nostru? 5 Oare Convorbirile, 
Aşezămintele şi Vieţile Părinţilor, dar şi Regula Sfântului nostru Părinte Vasile, ce 
altceva sunt pentru monahii cu viaţă cuvioasă şi ascultători dacă nu mijloace de a practica 
virtuţile? 7 Nouă, însă, celor nepăsători, răi şi delăsători, ni se fac pricină de ruşine şi 
ocară.  
 
8 Prin urmare, oricine ai fi tu, cel ce te grăbeşti să ajungi în patria cerească, împlineşte 
pentru început această Regulă minimă cu ajutorul lui Hristos; 9 apoi, sub ocrotirea lui 
Dumnezeu, vei ajunge în cele din urmă la măsuri mai mari, la culmile învăţăturii şi ale 
virtuţilor pe care le-am pomenit mai sus. Amin.             
 
   
 


