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Cuvintele Avvei Sebastian Pîrîul 
spre folosul ucenicului său 

 
Despre ochi şi vedere 

1. Fiule, linişteşte-ţi ochii şi nu întoarce 
capul după orice lucru trecător. Căci dacă ceva 
întinător trece pe lîngă tine şi te uiţi şi te 
întinezi, ce ai cîştigat? Multe trec pe lîngă ochii 
noştri, dar nu toate sînt bune de văzut. Multe 
lucruri apar, dar nu trebuie să le vedem pe 
toate. 

2. Dacă nu vrei să te întinezi, nu privi 
drept, ci priveşte cu coada ochiului. Căci omul 
nu poate privi drept în ochii Satanei şi să 
rămînă întreg după aceea. Şi nimeni nu a privit 
tot păcatul drept în faţă, decît Cristos pe cruce. 
Şi ştii din Scripturi că nici Lui nu i-a fost uşor. 

3. Coada ochiului este mai folositoare 
decît chiar ochiul întreg. Şi o privire fugară este 
uneori mai de folos decît a privi ţintă. 

4. Numai spre Dumnezeul luminilor să 
priveşti drept şi numai spre El să cauţi cu tot 
ochiul larg deschis. 

5. Închide ochii ca să-ţi linişteşti inima. 
Roagă-te în întuneric, ca să vezi Lumina lui 
Dumnezeu. 

6. Scriptura e bună de privit îndelung. 
Scrie-ţi Cuvîntul pe pereţii casei şi priveşte 
îndelung la Scriptură. Şi atunci vei vedea ce 
vrea Domnul, vei înţelege cuvintele Sale şi le 
vei ţine minte. 

7. Ia un cărbune, fiule, şi scrie Cuvintele 
vieţii pe pereţi. Şi vei învăţa pînă şi unde pune 
Dumnezeu virgulele în Scripturile Sale. 

8. Înţeleptul citeşte cărţi cu litere mici cît 
furnicile, dar nebunul se uită la pagini cu 
picturi mari şi tot nu înţelege nimic. 

9. Fii orb pentru lume şi văzător pentru 
Dumnezeu. 

10. Şi încă: Fii orb de lume şi văzător de 
Dumnezeu. 

11. Fii neştiutor în a deosebi prea bine o 
imagine rea de alta, căci toate imaginile rele se 
vor dovedi la fel după ce le-ai cercetat. Dar 
cercetîndu-le cu deamănuntul pe toate, îţi vei 
răni inima cu ele. 

12. Degeaba cercetează cineva toate relele 
ce se pot vedea. Căci la sfîrşitul cercetării, acela 
este mort şi orb, în loc să fie viu şi văzător. 

13. Ochiul este blînd şi gingaş. Dar gura 
este o fiară nesătulă. Mult mai uşor eşti înţelept 
cu ochii decît cu gura. 

14. Ochiul numai primeşte, dar gura dă mai 
mult decît poate primi urechea. 

15. Mai greu este să nu auzi, decît să nu 
vezi. Căci capul îl poţi întoarce la timp, şi 
ochiul îl poţi închide repede. Dar urechea aude 
fără să vrei tu, şi răul auzit intră pînă în adîncul 
fiinţei mai înainte ca să-l poţi opri. (De aceea şi 
zice Scriptura că strunirea limbii este o faptă de 
căpătîi a credinţei.) 

16. Mai bine să orbeşti privind Raiul, decît 
să surzeşti ascultînd Iadul. 

17. Mai bine să orbeşti privind Biserica 
decît să surzeşti ascultînd Lumea. 

18. De ai inima curată, poţi privi orice frate 
în ochi. Dar dacă ai lucruri de ascuns şi inima 
vicleană, nu poţi privi în ochi adunarea. 

19. Unde îţi este privirea, acolo să-ţi fie şi 
inima, ca nu cumva să minţi cu ochii şi să pari 
umil cînd inima îţi este trufaşă. 

20. Vezi că ochiul trupesc va muri, dar 
ochiul duhovnicesc nu moare în veci. 

21. Cît de uşor poate fi înşelat ochiul 
trupesc! Dar ochiul duhovnicesc, luminat de 
Dumnezeu, vede totul aşa cum este. 

22. Cine are ochi duhovnicesc de văzut, să 
vadă! 

 


