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Simt aşa o bucurie...

Când văd cerul plin de stele, licărind în toiul serii,
Când văd luna că răsare din cămările tăcerii,
Când văd razele de soare cum se-alintă pe câmpie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când mă cheamă codrul vara cu-al său susur de izvoare,
Când văd pomii primăvara îmbrăcaţi de sărbătoare,
Când văd fulgii de zăpadă zbenguindu-se pe glie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când vorbesc cu liliacul sau cu crinul de la drum,
Când regina nopţii, seara, mă îmbată de parfum,
Când mă-nvăluie mireasma de salcâm, de tei, de vie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când ascult privighetoarea în al serii freamăt blând,
Ce-şi înalţă,-n priveghere, către ceruri al său cânt,
Când aud, venind din boltă, mândru glas de ciocârlie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!
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Când văd pruncii că se joacă fără griji şi fără teamă
Şi nu-i nimeni între dânşii fără tată, fără mamă,
Când aud că nevoiaşii au scăpat de sărăcie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când de oameni, fără vină, sunt adesea crunt lovit,
Mă gândesc degrab‘ la Domnul care-a fost şi răstignit
Şi, atunci, o sfântă pace dăruindu-mi Domnul mie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!
Când simt harul că se-ndură, şi coboară peste noi,
Şi-şi revarsă peste lume al harismelor şuvoi,
Când, mirat, privesc la pana care scrie-o poezie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când privesc colindătorii înfruntând de zor nămeţii,
Când privesc cu drag copii savurând grandoarea vieţii,
Când mă prind în taină zorii, cugetând la veşnicie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când aud că-n miez de noapte mai sunt oameni ce se roagă,
După ce-au trudit prin lanuri ori prin fabrici ziua-ntreagă,
Când văd candela aprinsă în mireasmă de tămâie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!
Când mă întâlnesc cu fraţii şi îmi dau îmbrăţişare,
Când aud că este pace între oameni şi popoare,
Când aud că sunt familii unde este armonie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!

Când văd pruncii că se-nchină şi vorbesc cu Dumnezeu,
Când văd tineri care cântă la biserică mereu
Şi aduc Treimii Sfinte într-un glas doxologie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!
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Când Iisus Mântuitorul la Biserică ne cheamă
Să luăm Preascumpul Sânge şi Preasfântul Trup, cu teamă,
Când primesc de la părinte Sfânta Euharistie,
Simt aşa o bucurie... şi zic: Doamne, slavă Ţie!
Când rostesc: Iisuse, Doamne, miluieşte-mă pe mine,
Şi ajută-i pe aceia ce Te laudă pe Tine,
Când m-aşez la rugăciune sau la Sfânta Liturghie,
Când zic: Doamne, slavă Ţie, simt aşa o bucurie...!
Soarele şi vântul

Într-o zi, ca orişicare, vântul colinda în goană
Peste dealuri, peste câmpuri, peste codrii de aramă.
În iuţeala lui, jupânul, şuiera cu sete mare,
Aplecând cu faţa-n glie pe toţi plopii din cărare.
Soarele, privind la dânsul şi voind să mai discute,
Îl opri, cu-o vorbă dulce, pe acest tovarăş iute:
- Tot grăbit te văd bădie, niciodată nu ai stare,
Totdeauna eşti în treacăt, totdeauna pe cărare…
Colbul fuge când te vede, marea face valuri-valuri,
Toţi se dau din a ta cale, când apari de după dealuri!
Eşti cam iute, frate dragă, zise paşnic blândul soare,
Ia sileşte-ţi firea iute şi petrece ca o boare!
- Sunt cam iute, ai dreptate, zise vântul cu trufie,
Însă doar în stilul ăsta eu mă simt la datorie.
De n-aş fi un pic mai aspru, ce s-ar face fără mine
Cei ce sunt pe lumea asta, cărora le fac doar bine?
Eu port grelele corăbii pe vestitele oceane,
Fără plată de la oameni, fără daruri şi plocoane…
Morile de vânt, bădie, care macină-n cetate,
Nu tot eu le pun la treabă, nu eu le învârt pe toate?
Dacă n-aş umbla pe câmpuri, spune-mi tu, iubite soare,
Plantelor cine le-ar face la soroc polenizare?
Cine mişcă oare norii, ca s-aducă lumii ploaie,
Pentru tot ce are viaţă pe câmpii şi prin zăvoaie?
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Când văd multele nereguli şi obstacole, îndat’
Eu le-ndrept cu bărbăţie, chiar de zic mulţi că-s turbat.
Fără mine nu se poate şi cam toţi îmi ştiu de frică,
Fiindcă sunt incoruptibil, fiindcă sunt prea drept, adică.
Nu suport deloc păcatul, nedreptatea, neghiobia
Şi îmi fac, în stilul propriu, cumsecade, datoria.
Iar cumva de mă înfurii, mă prefac în vijelie,
În ciclon, sau în furtună, sau tornadă fumurie.
Vezi pe omul cela care trece-acuma pe cărare?
Nu îmi place cum se-mbracă şi a hainelor culoare.
Un creştin nu-i demn să umble cu o haină purpurie,
Că-i pricină de sminteală şi-i păcat, precum se ştie…
Mai ales că a lui haină e-nvechită şi murdară,
Cu croială deocheată, cum se poartă pe afară.
Trebuie în mare grabă să-l ajut pe-acest nemernic,
Care cu nevrednicie poart-un nume-aşa de vrednic.
Îi voi dezbrăca îndată haina veche şi murdară,
Care face creştinismul, cum se vede, de ocară.
Şi nu termină cuvântul, că porni cu mare grabă
Să rezolve,-n stilul propriu, violent, această treabă.
Şi suflă peste creştinul, ce înainta în taină,
Cu furie-nverşunată, ca să-i zboare a sa haină.
Dar cu cât sufla mai aspru, omul nostru şi mai tare
Îţi ţinea mai strâns hăinuţa, având teamă să nu-i zboare.
Dar văzând că nu răzbeşte, se smucea din boltă sorbul
Ca să facă-o faptă bună, ridicând în zare colbul.
Îl trânti pe om în tină, îl făcu din om, neom,
Dar nu reuşi vânjosul să-i dea jos al său palton.
Atunci soarele cu pace îi grăi uşor, în taină:
- Vezi prea bine căci cu sila, nu l-ai dezbrăcat de haină.
L-ai rănit, l-ai dat în tină, l-ai târât şi pe pământ,
Dar n-ai reuşit matale să-i dai jos al său veşmânt.
Stilul ce îl foloseşti cu râvnă, nu-i metoda cea mai bună,
Care să-ţi aducă roade vrednice pentru cunună.
După cum lucrezi acuma, după cât de harnic eşti
Eu îţi spun, iubite frate, poţi prea lesne să greşeşti!
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Poartă-te cu gingăşie, ca o briză, ca o boare,
Şi-ai să vezi ce roade bune vei culege pe cărare!
Da, e ruptă şi murdară haina bietului creştin,
Dar de vrei succes mai mare, te rog uită-te puţin…
Şi cu scop bun, pedagogic, înţeleptul nostru soare,
Cu smerenie în faptă, cu credinţă şi răbdare,
Îşi trimise din coroană un şuvoi de raze calde,
Care începu degrabă faţa omului să-i scalde
Şi învăluit de raze, de-o căldură-aşa de mare,
Omul nostru din poveste, încălzit aşa de tare,
Aruncă de bunăvoie haina ruptă şi pătată,
Fără a mai fi nevoie de o luptă-nveninată.

Dacă vrei, iubite frate, să-l ajuţi pe vreun creştin,
Să-l tratezi întotdeauna cu căldură, nu venin!

Oile şi caprele

În poiana de sub munte, în concert de păsărele,
Paşte-o turmă iarba grasă cu miros de floricele.
Oi şi capre, laolaltă, se înfruptă din frunzişuri;
Oile din iarba verde, caprele din lăstărişuri.
Nu departe, stând păstorul rezemat într-un toiag,
Le admiră şi le cântă din caval ades cu drag.
Lângă oi, un câine negru, stând pe labe, urmăreşte
Ca să vadă când vreuna dintre ele rătăceşte.
Şi când vede că vreo oaie se abate de la şatră,
De-i îngăduie stăpânul, o-ncolţeşte şi o latră
Pe aceea rătăcită, ce-a rămas de cârd în urmă,
Până când se cuminţeşte şi revine iar în turmă.
Le-ar mai trage el de blană şi aşa nevinovate,
Dar i-e frică de stăpânul, că i-ar trage-o rău pe spate…

După ce-au păscut în pace, fiind bine săturate,
La amiază, oi şi capre stând la umbră adunate,
Se porniră să discute ce mai este nou prin lume,
Despre vreme, despre soartă, despre mode şi costume.
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Mai întâi o capră zveltă, galeşă, dar cam râioasă,
Ia cuvântul şi vorbeşte despre vremea călduroasă:
„Vai ce cald e azi afară! Mă întreb nedumerită,
Cum puteţi voi, oi neroade, în asemenea ţinută,
Să petreceţi zi şi noapte, tot în lână-nvăluite,
Tot smerite şi plecate, liniştite şi tăcute?
Când vă văd îmbrobodite ca pe nişte maici sau ţaţe,
Mă gândesc: cum pot berbecii să vă sufere ca soaţe?
Voi nu ştiţi că astăzi lumea s-a emancipat în toate
Şi de nu ţii pasul lumii eşti în ex-societate?
Nu vedeţi ce rău arată lâna voastră - ca un ciuf Că sunteţi, cum zice lumea, „ca o oaie pe zăduf”?
De ce nu priviţi în lături la familia căprească,
Care e nu doar modernă, dar şi demnă să uimească?
Nu vedeţi ce siluete şi ce bine arătăm,
Când, cu coada ridicată, tot mai sus ne căţărăm?
Nu vedeţi ce mândre coarne şi ce ugere avem,
Cât suntem de elegante şi ce sprintene suntem?
Nu vedeţi ce admirate suntem noi de ţăpişori
Care, dându-ne târcoale, ne seduc adeseori
Cu purtarea lor atentă, cu parfumul lor specific?
Cât de eleganţi sunt dânşii şi ce mers vioi, mirific,
Ce superbă ţăcălie şi ce coarne ondulate!
Aşadar, a noastre gesturi sunt cu totul inspirate.
Chiar şi unii dintre oameni ne adoptă moda noastră.
De aici puteţi pricepe că-i distinsă şi măiastră.
Căţărându-se pe tocuri, imitând a noastră artă,
Şi femeile din lume ca şi caprele se poartă.
Şi bărbaţii îi imită pe ai noştri ţăpişori
Nu atât prin ţăcălie, cât prin gesturi şi purtări.
Însă voi tot ameţite, cu concepţii retrograde,
Cu smerenie şi teamă, staţi închise-n calapoade!
Nu consideraţi că-i vremea să trăiţi a voastră viaţă,
Să gustaţi din vraja vieţii, să gustaţi a ei dulceaţă”?
Şi, aşa, râioasa capră, pe oi le-a povăţuit
Cu parşivele ei sfaturi, până când a obosit.
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Încântată de îndemnuri şi de cele auzite,
Behăind, o oaie neagră se ridică să cuvinte:
„Cred că voi aveţi dreptate, trebuie pogorăminte!
Suntem prea arhaizate, prea avem purtări de sfinte!
Astăzi când dobitocimea vrea să fie toat-o turmă,
Nu putem noi, oi profane, să rămânem tot în urmă!
De aceea, se impune ca şi noi să aderăm
La perceptele globale şi să le asimilăm.
Se impune o schimbare în trăire, cu mult fler,
Chiar de forurile-nalte deocamdată nu ne cer.
De aceea, mult distinsă şi prea nobilă căprime,
Vei avea de azi în toate, primul aliat, pe mine”.

Mult a fost aplaudată oaia neagră democrată
Şi a fost felicitată de căprimea adunată.
De atunci, oiţa neagră, ca s-arate ca o capră,
A-nceput o viaţă nouă, neputând în ea să-ncapă.
Şi-a vopsit în grabă lâna, după ce s-a tuns căpreşte,
Şi pe cap, din ziua-ceea, două coarne-ncep a-i creşte.
Coada proaspăt ajustată şi-o ţinea pe spinăruşe
Şi mergea păşind agale, doar în două picioruşe.

Zilele trecură-n grabă peste lume, peste turmă.
Toate anunţau, convinse, vremea zilelor din urmă.
Ale iernii semne sumbre se-arătau cu-nverşunare,
De aceea, păstoraşul le-a adus spre numărare,
Jos, în valea cunoscută, aducându-le aproape.
Şi le-a despărţit pe ele, într-o zi, în oi şi capre.
A pus caprele la stânga, iar oiţele de-a dreapta,
Fiecare dintre ele singure găsindu-şi ceata.
Numai oaia, travestită în familia căprească,
Nu ştia, şezând în poartă, în ce parte să păşească.
Întrebându-şi conştiinţa şi privindu-l pe păstor,
Şi-a dat seama că e capră, şi-a trecut în ţarcul lor.
Tot aşa va fi odată, la temuta Judecată:
Fiecare, cum se poartă, fiecare-n a sa ceată.
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Sfatul lui Moş Crăciun

Anul acesta Moş Crăciun a trecut şi pe la mine, căci tot copil
am rămas. De fapt toţi suntem nişte copii, de multe ori ne
manifestăm ca nişte copii.
Şi mi-a zis Moşul: „Dragii mei, am văzut că şi voi faceţi daruri
altora de sărbători, mai ales de Crăciun, copiilor săraci. Vă
pregătiţi din timp, cumpăraţi bomboane, ciocolată şi tot ce găsiţi
mai ieftin prin magazine, le puneţi în punguţe şi le dăruiţi
săracilor. Însă tare m-aş bucura dacă în punguţele cu daruri aţi
pune şi ceva pentru suflet, nu numai pentru trup. Adică o iconiţă
frumoasă, o căndeluţă, o cărticică deosebită, cu vieţi de sfinţi,
cu pilde duhovniceşti; o felicitare sau un răvaş cu un îndemn
duhovnicesc, care să mişte sufletul celui care o primeşte şi altele
asemenea. Întrebaţi-i dacă ştiu poezii şi rugăciuni. Întrebaţi-i
dacă s-au spovedit şi împărtăşit. Îndemnaţi-i pe părinţi să-i ducă
la biserică. Daţi-le sfaturi, cu răbdare. Dacă toate acestea ar fi
însoţite şi de nişte colinde din alea de la biserică, bucuria
săracilor ar fi şi mai mare. Şi nu uitaţi să puneţi în punguţe şi
multă, multă dragoste, căci de aceasta duc lipsă cei mai mulţi
dintre copiii săraci. Însă, am observat – mi-a mai zis Moşul – că
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voi faceţi totul mecanic, din obişnuinţă, pentru plata cea de sus.
Uneori o faceţi cu nervozitate, la repezeală; câteodată şi cu
mândrie. Ba mai mult, vă mai şi pozaţi dând daruri săracilor, ca…
amintire.
Să nu uitaţi, dragii mei, că şi copiii săraci sunt tot a lui Hristos
şi trebuie trataţi la fel cum îi trataţi şi pe ai voştri. Nu faceţi
precum gospodarul care dă din obişnuinţă un braţ de fân vitelor
şi doar atât. Copiii săraci au suflet şi trebuie ca darul vostru să
se adreseze mai întâi sufletului. Şi să nu aşteptaţi Crăciunul
următor ca să mai treceţi iar pe la ei. Cercetaţi-i mai des!
Spor la treabă, dragii Moşului!”
Soneria telefonului mobil

Spune-mi ce melodie ai ca sonerie pentru telefonul mobil, ca
să-ţi spun cine eşti!

Trăim într-o lume în care telefonul mobil aproape face parte
din fiinţa oricărui individ.
Pe stradă, în birouri, în casă, la oraş, la ţară şi chiar pe câmp,
la praşilă, telefoanele mobile îşi fac auzită prezenţa prin coloritul
specific al soneriilor. Febra personalizării telefoanelor cu diverse
coloane sonore i-a cuprins pe mulţi oameni.
Unii au ales pentru mobilele lor melodii care mai de care mai
sofisticate, iar alţii, dimpotrivă, tonuri de apel mai puţin stridente.
Melodia telefonului trădează firea fiecăruia.
Iată părerea psihologilor: Cel care ţine telefonul pe silenţios,
trădează o personalitate discretă, stresată şi nesigură pe sine;
cel al cărui telefon sună foarte tare sau pe acordurile fanfarei
militare, denotă, potrivit psihologilor, o fire dominatoare, activă,
dar şi rigidă; cel care nu a schimbat melodiile standard ale
mobilului, e o fire conservatoare; cel care ţine foarte mult la
linişte şi preferă să îl atenţioneze doar un “beep”, se încadrează
în categoria persoanelor retrase; cel ce şi-a personalizat mobilul
cu o melodie populară, cu influenţe de manea, pare să iubească
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banii; cel care răspunde la telefon pe o simfonie de-a lui Johann
Sebastian Bach, este un meloman şi ascunde un caracter
flegmatic, care simte, din când în când, nevoia de evadare. Asta
spun psihologii. Dar ce spun duhovnicii? Cred că din perspectiva
unui duhovnic fenomenul se vede altfel. Cel care ţine foarte mult
la linişte, preferă să îl atenţioneze doar un “beep”; cel care ţine
telefonul pe silenţios, sau cel care nu a schimbat melodiile
standard ale mobilului, trădează o fire smerită, care nu vrea să
deranjeze, dar poate fi şi indiferentă sau chiar leneşă; cel al cărui
telefon sună foarte tare sau pe acorduri stridente, denotă o fire
trufaşă, mândră; cel ce şi-a personalizat mobilul cu o melodie
populară, cu influenţe de manea, pare să fie iubitor de arginţi şi
de plăceri trupeşti.
Foarte, foarte rar auzi telefoane mobile care să sune pe o
cântare bisericească. Această stare de lucruri, desigur, spune
ceva.
Tu, frate, ce melodie ai ca sonerie pentru telefonul mobil?
Ispita şi Legile materiei

Dumnezeu le-a făcut pe toate bune foarte şi a întocmit legi
pentru creaţia Sa. Fără legi ar fi un haos general şi viaţa nu ar fi
posibilă. Despre aceste legi ale materiei am auzit la şcoală:
Legea lui Ohm, Legea lui Arhimede, Legea lui Joule, Legile lui
Newton ş.a.m.d. Desigur, ele sunt legile lui Dumnezeu, dar se
numesc aşa, după numele celui care le-a descoperit sau le-a
studiat mai amănunţit.
Să ne oprim puţin asupra legii gravitaţiei. Dacă legea
gravitaţiei nu ar funcţiona, obiectele n-ar mai fi atrase de pământ.
Dacă am deschide robinetul, apa nu ar mai curge în pahar, ci
jetul de apă ar lua o direcţie necunoscută sau n-ar curge deloc.
Dacă am lovi o minge, aceasta ar călători prin Univers până la
primul obstacol. Ar fi ceva de neînchipuit ca legea să nu
funcţioneze. În cazul în care legea funcţionează, situaţia se
schimbă: jetul de apă curge spre pământ şi se opreşte la primul
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obstacol, care poate fi un pahar. Mingea după ce am lovit-o,
chiar dacă se ridică puţin, totuşi revine pe pământ.
Un alt exemplu: dacă dăm drumul la o piatră deasupra
piciorului, sau deasupra capului cuiva, în virtutea legii gravitaţiei,
piatra, fiind atrasă de pământ, întâlnind piciorul, care e pe
direcţia ei, ne va lovi, sau va lovi pe altcineva, care e pe
traiectorie. Aceasta nu înseamnă că legea pe care a făcut-o
Dumnezeu nu e bună. Neatenţia noastră e de vină. Dar creştinul
ce spune? Zice că a fost o ispită (!!!). Dă vina pe diavol. La fel şi
în alte situaţii, unde funcţionează alte legi ale materiei; când se
împiedică de ceva, când îşi dă cu ciocanul peste degete, când
se înţeapă cu acul, când alunecă pe gheaţă, când se curentează
etc., zice că ispita e de vină şi nu neatenţia lui. Aceasta se trage,
desigur, de la mândrie. Şi în alte situaţii îi auzi pe creştini zicând
că ispita sau altcineva e de vină, cum ar fi: când spune o vorbă
necugetată, zice că i-a luat-o gura pe dinainte; când bea un
pahar în plus sau mănâncă prea mult, dă vina tot pe ispită, nu
zice că lăcomia lui; când merge să facă o faptă bună şi i se strică
maşina pe drum, zice că ispita, nu zice că a uitat să-i pună ulei,
sau benzină, sau altceva; când şeful lui de la serviciu îl ceartă
sau îl sancţionează, nu recunoaşte că a fost neglijent, ci dă vina
pe ispită şi mai spune şi altora că din cauză că e creştin şi că
merge la biserică, de-aia i s-a întâmplat aşa. Şi multe alte cazuri.
Nu negăm influenţa ispitei, dar nu în toate cazurile diavolul
e de vină. Uneori, să ne fie cu iertare, el se inspiră chiar de la noi.
Vorba (expresia) aceasta „am avut o ispită”, o întâlneşti
destul de des la unii creştini, care vor să arunce vina pe
altcineva, atunci când greşesc, aşa cum s-a întâmplat şi cu primii
oameni, Adam şi Eva: Adam a dat vina pe Eva, Eva pe şarpe, şi
s-au osândit cu toţii.
Părintele Paisie Aghioritul spune că noi îi dăm putere şi
drepturi ispititorului.
Când într-adevăr ispita lucrează, Sfântului Apostol Pavel
spune în Epistola întâia către Corinteni că “Nu v-a cuprins ispită
care să fi fost peste puterea omenească. Dar credincios este
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Dumnezeu; El nu va îngădui ca să fiţi ispitiţi mai mult decât
puteţi, ci odată cu ispita va aduce şi scăparea din ea, ca să puteţi
răbda”.
Criza

Toată lumea îşi face probleme vis-a-vis de criza financiară
mondială, pentru că oamenii se gândesc mai mult la cele
materiale, la cele trupeşti, trecătoare. Se gândesc că vor avea
mai puţini bani, mai puţină mâncare. Nu vor mai putea să-şi
cumpere aşa uşor maşini moderne şi tot luxul. Însă pentru criza
morală prin care trece societatea nu intră nimeni în panică.
Lumea nu-şi face probleme că tinerii trăiesc necununaţi (în
căsătorii „de probă”), că bisericile sunt din ce în ce mai goale, că
dumnezeul celor mai mulţi a ajuns banul şi plăcerile trupeşti, că
naşii de astăzi, care cunună sau botează, nu ştiu nici Crezul, nici
Tatăl nostru, pentru că Nunta şi Botezul au ajuns nişte afaceri
pentru unii. Câţi creştini mai fac astăzi rugăciunea de seară sau
de dimineaţă? Mulţi au deveni dependenţi de calculator şi
televizor. Şi sunt foarte multe exemple.
Vai, ce criză! Mult mai gravă decât criza financiară. Să luăm
aminte!
Noroc

Mergând odată în pelerinaj pe la mânăstirile din Moldova,
am trecut, cum era şi firesc, şi pe la Părintele Cleopa. Acolo,
Părintele le vorbea pelerinilor, în stilul binecunoscut, despre
idolul Noroc, zicând: Am văzut pe unele pomelnice pe care le
aduceţi, că pomeniţi pe dracul Noroc: “pentru norocul fetei,
pentru norocul băiatului, pentru norocul familiei”. Ce mi-ai pus
pe dracul pe pomelnic? Voi ştiţi cine a fost Noroc? Cel mai mare
demon, care a secerat milioane de suflete. Şi voi, creştinilor,
scrieţi noroc pe pomelnic. Vai de mine! Mare nebunie, mare
rătăcire! N-ai pe Dumnezeu? Pui pe dracul Noroc? …şi multe
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altele despre acest idol, îndemnând creştinii să nu mai pronunţe
acest cuvânt.
După ce Părintele s-a retras la chilie, o creştină,
impresionată de învăţătura Părintelui, zice: Ce noroc am avut că
am ajuns aici, căci noi nu ştiam lucrurile astea…!
Care-i mai mare?

Se spune că într-o vreme, undeva, într-un sat, oamenii trăiau
în deplină armonie şi pace. Se ajutau între ei, erau cinstiţi şi
foarte fericiţi. Între ei nu existau certuri, neînţelegeri, furturi,
tâlhării, din care cauză în sat nu aveau nici autorităţi: nici primar,
nici jandarm, nici judecător.
Starea asta de lucruri însa nu i-a convenit vrăjmaşului şi de
aceea s-a gândit cum să facă el ca să-i învrăjbească. Şi ce
credeţi c-a făcut? Într-o zi, luând chip de negustor, se duce în
sat şi strigă ca să-l audă cât mai mulţi:
- Măăă, care-i mai mare între voi? că vreau să stau de vorbă
cu el! Am ceva să-i spun!
Atunci ei se uitau miraţi unul la altul, căci nu ştiau pe vreunul
dintre ei a fi mai mare, însă în mintea fiecăruia a început să
încolţească gândul că el ar putea să fie mai mare, pentru
anumite merite. Şi a început între ei cearta; fiecare dorea să fie
mai mare.
De atunci s-a terminat cu pacea şi armonia în satul lor. Ce
uşor i-a învrăjbit diavolul: „care-i mai mare?”
Aşa se întâmplă peste tot unde fiecare vrea să fie mai mare.
Dar ce zice Hristos? „…care va vrea să fie mare între voi, să
fie slujitor al vostru. Şi care va vrea să fie întâi între voi, să fie
tuturor slugă”. (Mc. 10,43-44)
Oare pentru a ne fi slugi, vor unii ca să fie mai-marii noştri?
Bine-ar fi! Oare se gândesc aceştia la răspunderea pe care vor
să şi-o ia? Căci vor răspunde înaintea lui Dumnezeu pentru
fiecare supus în parte, fie în plan familial, fie în plan social, politic
sau religios.
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Tare mă tem că e aşa cum spune Sfântul Apostol Iacov : „De
unde vin războaiele şi de unde certurile dintre voi? Oare, nu de
aici: din poftele voastre care se luptă în mădularele
voastre?” (Iacov 4,1)
Şi care sunt poftele noastre? Acestea sunt: mândria, trufia,
semeţia, slava deşartă, orgoliul, iubirea de sine, lauda de sine,
îndreptăţirea de sine, mulţumirea de sine, trâmbiţarea de sine,
plăcerea de sine, părerea de sine, închipuirea de sine, simţirea
de sine, îngâmfarea de sine, cinstea de sine, încrederea in sine,
rezemarea pe sine, bizuirea pe sine…
N-am timp

Consăteanul meu, nea Ionel, era un creştin nelipsit de la
biserică, atât de la slujbe cât şi de la diverse lucrări de întreţinere
şi reparaţii de care avea nevoie sfântul lăcaş. Ieşise de câţiva ani
la pensie şi se gândea serios la ce va urma după pensie.
În perioada aceea eram tânăr, la cca. 25 de ani. De câte ori
mă întâlneam pe cale cu dânsul, mă întreba, fără să mă certe,
de ce nu vin duminica la biserică, la slujbă. Răspunsul era cel pe
care îl auzi la marea majoritate a creştinilor care lipsesc de la
biserică: „n-am timp”. Şi încercam să-i demonstrez cât de ocupat
sunt. Însă, odată, mi-a dat o replică pe care n-am uitat-o nici în
ziua de astăzi: „Bine, nu ai timp, dar dacă te îmbolnăveşti şi
trebuie să stai în spital două luni, ai timp?”.
Cât de adevărat este! Pentru suflet nu avem timp două ore
ca să stăm la slujbă, dar pentru trupul trecător avem timp două
luni pentru a-l vindeca.
După câţiva ani, nea Ionel n-a mai venit la biserică. S-a
îmbolnăvit, a stat în spital vreo două luni, timp în care s-a pregătit
creştineşte pentru întâlnirea cu Domnul, după care a plecat
liniştit la Cel pe care L-a iubit, Hristos Domnul, lăsând în urmă
această replică înţeleaptă, de care eu m-am folosit.
Dacă aveţi timp, să o mai spuneţi şi altora!
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A.

SFINTELE
TAINE

Ghicitoarea A1

Cel micuţ şi nevoiaş
A primit un îngeraş
Şi o haină nepătată,
Luminoasă şi curată.

(Răspunsul la pagina nr. 27)

Ghicitoarea A2

Taina ce v-o ilustrez
E al doilea botez,
E o naştere din nou,
Un nepreţuit cadou.

(Răspunsul la pagina nr. 27)

Ghicitoarea A3

Fără taina asta vie,
Nu se face Liturghie.
Se dă celui ce-i curat
Şi e doar pentru bărbat.

(Răspunsul la pagina nr. 27)

Ghicitoarea A4

E pecetea Duhului
Peste faţa pruncului.
Se dă celui luminat,
După ce s-a botezat.

(Răspunsul la pagina nr. 28)

Ghicitoarea A5

Este foc curăţitor
Şi de viaţă dătător,
Hrană sfântă pentru vrednici
Şi blestem pentru nevrednici.
(Răspunsul la pagina nr. 28)

Ghicitoarea A6

Taina asta este mare
Şi aduce vindecare
Celor ce-s în suferinţă,
Care, însă, au credinţă.
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(Răspunsul la pagina nr. 29)

Ghicitoarea A7

Din cei doi, ea face unul;
Nu mai e ce-a fost, nici unul:
Nici bărbatul, nici nevasta.
Ghici, ce taină e aceasta ?

(Răspunsul la pagina nr. 29)

B.

VIRTUŢILE
CREŞTINEŞTI

Ghicitoarea B1

Ne îndeamnă la credinţă,
Şi la multă chibzuinţă.
Fiică-i este prevederea,
Ascultarea şi vegherea.

(Răspunsul la pagina nr. 29)

Ghicitoarea B2

Ne îndeamnă să-mplinim
Datoria de creştin
Şi aproapelui să-i dăm
Ce-i al lui, ce-i datorăm.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea B3

Ne vorbeşte de măsură
La mâncare, băutură,
În purtare, în veşminte,
În efort şi în cuvinte.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea B4

Ne îndeamnă tari să fim,
Curajoşi să vieţuim,
Şi,-n primejdiile vieţii,
Să luptăm precum isteţii.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea B5

Este dor şi aşteptare
Pentru ziua ceea-n care
Bunătăţile promise
Ne vor fi, în dar, deschise.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea B6

Este dar dumnezeiesc
Pentru neamul omenesc.
Prin acest efort, poporul
Îşi cunoaşte Creatorul.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea B7

E virtutea cea mai mare
Ce nu are-asemănare.
Ea dă pace, bucurie
Şi acum, şi-n veşnicie.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea B8

Cine-o are, har primeşte,
Cine nu, se chinuieşte.
Ea,-mpreună cu iubirea,
Garantează mântuirea.
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(Răspunsul la pagina nr. 31)

Păcatul

Fumatul

A-ntrebat un oarecare
Păcătos smerit - Ion:
Care este cel mai mare
Şi mai greu păcat la om?

Omului i-a dat organe
Cu un scop, pe fiecare:
Pentru văz, miros şi hrană;
I-a dat mâini, i-a dat picioare.

Sunt păcate-ntre păcate:
Unele sunt capitale,
Mai uşoare, sau de moarte,
Altele sunt doar greşeale.

În imensa-I bunătate,
Dumnezeu, citim în Carte,
Bune le-a făcut pe toate,
Ba, mai mult, chiar bune foarte.

Şi-a răspuns acestui frate
Un duhovnic iscusit:
Cel mai mare din păcate
Este... cel nespovedit.

De fumat ce pot să spun?
Dacă ar fi fost virtute,
Dumnezeu, ce-I Atotbun,
I-ar fi pus un horn... în frunte.
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Nivelul de trai

Cercelul băieţilor

Dezvoltarea la români,
Ce în cârciumi n-au rival,
Se exprimă, oameni buni,
Într-un mod original.

“Moda” asta este veche
Şi-o-ntâlnim la sclavi, de fel,
Ce purtau într-o ureche,
De nevoie, un cercel.

Traiul bun în ţări mai mari,
Aferent unui popor,
Se măsoară în dolari
Pe cap de locuitor.

Un gest fără de pereche,
E dat ochilor să vadă:
Un cercel într-o ureche
La băieţii de pe stradă.

Ca să pară cât mai mare,
Chiar mai mare ca la Bon,
Dezvoltarea se măsoară
În... bodegi pe cap de om.

Sclavii cui sunteţi băieţi?
Sau sunteţi pişcaţi de streche?
C-un cercel, vă spun, să ştiţi,
Eu vă văd... într-o ureche.

Campionii

Prevestire

Ce păcat îngrozitor!
De ce omul nu înjură
Şi de iad, televizor,
De ţigări, de băutură?

Când pe cale se-ntâlneau,
Apă îşi cereau îndată.
Iată deci cum prevesteau,
Ei, potopul cel de apă.

Azi înjură multă lume:
Şi cei mici, şi cei adulţi;
Zic de soare, şi de mume,
Şi de Domnul, şi de sfinţi.

Înainte de potop,
Oamenii la gât purtau
Butelcuţe mari cu dop
Şi cu apă le umpleau.

De s-ar face, oameni buni,
Un campionat al lumii
De ocări cu înjurături,
Cred c-ar câştiga... românii.

Astăzi, doi când se-ntâlnesc
Cer un foc şi-şi zic: “Noroc!“.
Iată, focul prevestesc,
Cer... potopul cel de foc.
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Gura şi urechile

Rochii pentru ocazii

Omul, care-i înzestrat
Cu urechi, cu nas, cu gură
De Cel care l-a creat,
E o tainică făptură.

Azi femeile se-mbracă
După timp şi-mprejurări
Şi-şi fac rochii ca să placă
Ochilor iscoditori.

Tu gândeşti întotdeauna
La o taină ce nu-i nouă:
De ce gura-i numai una,
Iar urechile sunt două?

Îşi fac rochii lungi de seară,
Sau mai scurte pentru bal,
Şi de iarnă, şi de vară,
Şi de nuntă, carnaval...

Simplu, frate! Un creştin,
Ca s-arate că e cult,
Să vorbească mai puţin
Şi s-asculte cât mai mult.

Însă rochii destinate
Slujbelor din sărbători,
În culori mai adecvate,
Le-ntâlneşti doar rareori.

Mulţi părinţi îşi pregătesc
La meditatori cu carte,
Copilaşii ce-şi doresc
Ca să intre-n facultate.

Chinuite de un viciu,
Azi femeile nu pleacă
De acasă spre serviciu,
De nu se gătesc oleacă.

Meditaţii pentru rai

La oglindă

Pentru asta dau mari sume
Pentru ore de chimie,
Matematică, română
Sau engleză, geografie.

În urechi îşi pun cercei,
Se vopsesc, se parfumează,
Însă n-am văzut femei
Care, după ce lucrează,

La religie, bădie,
Pân-acum, încă n-aflai
Taţi să-şi mediteze fiii
Pentru a intra în... rai.

Şi se-ntorc de la birou,
Unde le-au plăcut mai toţi,
Să stea iarăşi la oglindă,
Să le placă... şi-ai lor soţi.
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Extremă

Inscripţii pe tricouri

Prin biserici fac metanii
Chiar şi-n zilele oprite
Şi se gudură când unii
Le zic “maici” acestor “sfinte”.

La mulţi tineri, pe tricouri,
Ai să vezi imagini triste:
Sigle, steaguri, stranii chipuri
Sau inscripţii sataniste.

Dezlegare

Guma de mestecat

Unele creştine, frate,
Ca s-arate că-s smerite,
Umblă-n negru îmbrăcate,
Pân’ la ochi îmbrobodite.

Nu mai ştie tineretul,
Astăzi, cum să se îmbrace;
Că-i înşeală rău “şiretul”
Care are şi mijloace.

Nici la modă, nici aşa,
Nu ne mântuieşte portul,
Iar căinţa-n casa ta,
Dacă... ăsta-ţi este scopul.

Şi cum scrisu-i în engleză,
Ei, ce sunt creştini, ia seama,
Fac de fapt, în astă speţă,
Propagandă lui... satana.

Dacă moare vreun creştin,
Babele au grijă mare
Să nu uite, precum ştim,
Ca să-l lege de picioare.

Vezi părinţi şi copilaşi
Mestecând absenţi o gumă,
Iar când scot vreun balonaş,
Îţi fac scârbă, zici că-i spumă.

Dat mi-a fost s-aud cândva
Că aceea-i dezlegare,
Când dezleagă cineva
Piedica de la picioare.

Mestecatul ăsta, frate,
Seamănă a rumegat
Şi, deşi, nu-i scris în Carte,
Nu-i departe de... fumat.

Cel mai mult pe mort ajută
Rugăciunea de iertare,
Ce de preot e făcută,
Şi-i numită dezlegare.

Ambalajul unei gume
Are rol “educativ”,
Căci, prin poze de renume,
Îl corupe pe naiv.
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Ca lumea

Handicap

Omul are trei vrăjmaşi:
Lumea, diavolul şi trupul,
Care-l luptă pe “ostaş”
Toată viaţa şi-n tot timpul.

Când se supără-ntre ei,
Tinerii, nu ştiu de ce,
Zic aşa, fără temei:
“Măi, handicapatule!“

Lumea - crâncenă ispită Fără de nici un temei,
E mereu nemulţumită
Că nu faci pe placul ei.

Când i-auzi, te-apuci de cap
Şi te-ntrebi cu indignare:
Despre care handicap
Este vorba, frăţioare?

Pentru asta mulţi îţi spun,
C-a ieşit o vorb-acuma,
Că un lucru-i foarte bun,
Dacă e făcut... “ca lumea”.

Totuşi e adevărat,
Tinerii cam au dreptate;
S-au născut c-un handicap:
Educaţia, măi, frate!

Politeţe

Parastasul modern

Însă lumea s-a schimbat,
A-mbrăcat o nouă haină,
Căci l-auzi azi pe bărbat:
“Săru’ mâna, scumpă doamnă!“

Însă pentru mulţi din semeni
E comemorare, doar,
Şi-un prilej pentru rudenii
Să se întâlnească, iar.

După raţiuni ştiute,
Drept ar fi, aşa-i lăsat,
Ca femeia să sărute
Mâna dreaptă, la bărbat.

Dar, când preotul zăresc,
Spun un “Sărut mâna”, greu,
Unii chiar îl ocolesc,
Ca... să nu le meargă rău.
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Pentru unii, parastasul
E o slujbă de iertare,
Căci în viaţă, răposatul
A greşit, ca fiecare.

De aceea, uneori,
După ce se înfierbântă,
O fac lată, până-n zori,
Şi pun muzica de cântă.

Naivitate

Biciul şi tunul

Unii, însă, pe un ton
De creştin emancipat,
Spun că numele Ion
E de prost sau de argat.

Astea toate ne vorbesc
De belşug, de rod, de lan,
De tot ce dorim, firesc,
Să avem în noul an.

Însuşi Iisus ne-a spus
Despre Ioan Botezătorul
Că,-ntre sfinţi, e mai presus,
Pentru a-l cinsti poporul.

Pluguşorul creştinesc
E-nsoţit de obicei,
La poporul românesc,
De bici, plug şi clopoţei.

Toţi acei ce ponegresc
Scumpul nume de Ioan,
Nu cumva, naivi, slujesc
Ca... argaţii lui satan?

Însă, azi, pe urători
Nu-i mai vezi pocnind din bici,
Ci cu tunuri, pocnitori,
Ca o bandă de haiduci.

Revelionul

Anul nou

Ziua Sfântului Vasile,
Cei mai mulţi o prăznuiesc
Prin manifestări ostile
Spiritului creştinesc.

Pe întâi ianuarie
Este anul nou lumesc,
Iar pe-ntâi septembrie,
Anul nou bisericesc.

Asta este răzbunare
De la diavol, ce-i lovit
De molitvele pe care
Sfântul le-a alcătuit.

Când e anul nou lumesc,
Toţi creştinii priveghează,
Toţi creştinii prăznuiesc,
Şi “La mulţi ani!“ îşi urează.

Veselă, lumea serbează
În beţii aceste zile.
Singurul ce se-ntristează
Este chiar... Sfântul Vasile.

Dar de cel bisericesc,
Nu se ştie nicidecum;
Mulţi din neamul creştinesc
Au aflat de-abia acum.
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Era noastră

Nu se mai poartă

Anul naşterii trupeşti
A pruncuţului Hristos
E un an de referinţă
Pentru omul credincios.

Precum ştiţi, de Bobotează,
Preoţii şi cântăreţii
Merg prin case şi botează
Mobila şi toţi pereţii.

Însă alţii, mai nostalgici,
Care cred numai în astre,
Spun, vorbind de timpii antici:
“Înaintea erei noastre”.

Dacă-ntrebi, subtil, pe fraţi
De icoană, de-a ei soartă,
Îţi răspund puţin miraţi:
“Bre, nu ştii,... nu se mai poartă!“

De aceea, se preferă
Să se zică, şi-i frumos,
Când vorbim de-o veche eră:
“Înainte de Hristos”.

Dar să vezi, unii creştini
Pe pereţi au aşezate
Poze de eroi păgâni,
Satanişti, femei stricate.

Îmbulzeală mare

Nume mare şi frumos

Dar, la Sfânta Bobotează,
Mulţi creştini cu căni, ulcioare,
Se-mbulzesc, se-ncăierează,
Ca să ia Aghiasmă Mare.

La botezuri se cuvine
S-auzim Ioan tot timpul,
Însă multora din lume
Nu le place deloc sfântul.

La serviciul sfânt, divin,
Pe parcursul unui an,
La biserică nu vin
Mulţi creştini, chiar de e hram.

Iată un tablou sublim
Al sfârşitului de veac,
Al credinţei de acum:
Domnu-i bun doar pentru... leac.
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Înaintemergătorul
Domnului Iisus Hristos
E Ioan Botezătorul,
Nume mare şi frumos.

De aceea, naşii, culmea,
Se feresc azi de Ion
Şi pun altul, mai ca lumea,
Cum ar fi, de pildă,... John.

RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI
Ghicitoarea A2
Spovedania

Ghicitoarea A1
Botezul

Botezul este Sfânta Taină prin
care omul, prin întreita afundare
în apă sfinţită şi prin rostirea de
către
preot
a
cuvintelor:
"Botează-se robul (roaba) lui
Dumnezeu (Numele) în numele
Tatălui, amin şi al Fiului, amin şi
al
Sfântului
Duh,
amin",
dobândeşte iertare de păcatul
strămoşesc, se naşte din nou
duhovniceşte în Hristos şi se
face membru al Bisericii. După
Botez, duhovniceşte omul este
om nou, căci s-a născut
duhovniceşte "din apa şi din
Duh" (Ioan 3, 5).

Spovedania
este
Sfânta
Taină prin care credinciosul,
mărturisindu-se în faţa preotului
duhovnic şi primind dezlegare
de la acesta, primeşte, prin
puterea Duhului Sfânt, iertarea
păcatelor mărturisite.

Ghicitoarea A3
Preoţia

Hirotonia (Preoţia) e cuvânt
grecesc, care se tălmăceşte:
"alegere prin ridicarea şi
punerea mâinilor", pentru că
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orice har în legătură cu gradele
preoţiei se dă prin punerea
mâinilor Episcopului.
Prin Taina Hirotoniei se aşază
în Biserică cele trei trepte ale
preoţiei, adică: diaconia, preoţia
şi arhieria.

Ghicitoarea A4
Mirungerea

botezat primeşte harul întăririi şi
creşterii vieţii duhovniceşti, prin
ungerea cu Sfântul Mir în părţile
mai însemnate ale trupului:
frunte, gură, ochi, urechi, piept,
mâini şi picioare, rostindu-se de
preot cuvintele: "Pecetea darului
Sfântului Duh, amin".
Ungerea la frunte înseamnă
sfinţirea cugetului, la piept
sfinţirea inimii sau a dorinţelor,
la ochi, urechi şi gură sfinţirea
simţirilor, la mâini şi la picioare
sfinţirea lucrărilor şi a puterii
sufleteşti ale creştinului.

Ghicitoarea A5
Împărtăşania

Sfânta
Cuminecătură
(dumnezeiasca
Euharistie,
Sfânta
Împărtăşanie)
este
Sfânta Taină prin care, sub
chipul pâinii şi al vinului sfinţite,
credinciosul se împărtăşeşte cu
însuşi
trupul
şi
sângele
Mântuitorului Iisus Hristos, spre
iertarea păcatelor şi spre viata
de veci.

Ungerea cu Sfântul Mir
(Mirungerea) este Sfânta Taină
prin care credinciosul de curând
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Pâinea şi vinul Sfintei
Cuminecături sunt pâine şi vin
numai pentru simţurile noastre
trupeşti, dar cu adevărat sunt
însuşi trupul şi însuşi sângele
Mântuitorului Hristos, căci în
timpul Sfintei Liturghii au fost
prefăcute în chip minunat în
trupul şi sângele Domnului, prin
puterea Duhului Sfânt.

Ghicitoarea A6
Maslul

mântuirii şi pentru naşterea de
prunci.

Sfântul Maslu este taina prin
care cel bolnav recapătă
sănătatea şi integritatea firii sale
o data cu tămăduirea trupului şi
iertarea păcatelor, prin ungerea
cu untdelemn sfinţit şi invocarea
harului Sfântului Duh de către
preoţi.

Ghicitoarea A7
Nunta

Ghicitoarea B1
Înţelepciunea

Nunta este cea dintâi dintre
tainele creştine amintite de Noul
Testament,
în
care
se
“Frica de Dumnezeu este
binecuvintează
unirea
începutul
înţelepciunii”.
bărbatului cu femeia, spre
ajutorare reciprocă pe calea
(Pildele lui Solomon)
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Ghicitoarea B2
Dreptatea

“Căutaţi mai întâi Împărăţia
lui Dumnezeu şi dreptatea lui şi
toate acestea vi se vor adăuga”.
(Evanghelia după Matei)

lipsit de bărbăţie, cine-l va
ridica?” (Pildele lui Solomon)

Ghicitoarea B5
Nădejdea

Ghicitoarea B3
Cumpătarea

“În toate lucrurile tale fii
cumpătat şi nici o neputinţă nu
te va întâmpina”(Ecclesiasticul).

Ghicitoarea B4
Bărbăţia

“Binecuvântat fie omul care
nădăjduieşte în Domnul şi a
“Curajul omului îl întăreşte în cărui nădejde este Domnul”.
(Proorocul Ieremia)
vreme de suferinţă, iar pe un om
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Ghicitoarea B6
Credinţa

“Şi acum rămân acestea trei:
credinţa, nădejdea şi dragostea.
Iar mai mare dintre acestea este
dragostea”. (Epistola întâia către

Corinteni a Sfântului Apostol Pavel)

Ghicitoarea B8
Smerenia

“Este un Domn, o credinţă, un
botez. ...Prin credinţă au trecut
israeliţii Marea Roşie, ca pe
uscat,
pe
care
egiptenii,
încercând şi ei s-o treacă, s-au
înecat”. (Epistola către Evrei a
Sfântului Apostol Pavel)

Ghicitoarea B7
Dragostea

“...îmbrăcaţi-vă
întru
smerenie, pentru că Dumnezeu
celor mândri le stă împotrivă, iar
celor smeriţi le dă har”. (Întâia
Epistolă
Sobornicească
a
Sfântului Apostol Petru)
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

1

1

2

3

4

FIULE!
5

2
3
4
5
6
7
8
9

10
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6

7

8

9

10

ORIZONTAL:

1. Unul dintre fiii lui Zevedeu – A presupune.
2. Altare - Preot al Vechiului Testament care avea doi fii
netrebnici.
3. Pe cai – Bluză – Ascuţiş.
4. Om al păcii.
5. Fecior – Tânăr fără caracter (fig.).
6. Creştin copt.
7. Primit la botez – Pronume personal.
8. A ţinti – Densă.
9. Absenţa afectivităţii – A cunoaşte.
10. Pronume personal – Fiul Uzbekistanului.

VERTICAL:

1. Unul dintre fiii patriarhului Iacob care a fost vândut de fraţii
săi pe 30 de arginţi. – Fiul proorocului Zaharia.
2. Olărit – Cete!
3. Petea! – Tânărul care a căzut pe fereastră în timp ce
predica Sf. Ap. Pavel.
4. Cetate în care Iisus a înviat pe fiul unei văduve - “Fiule,
dă-Mi … ta! zis-a Domnul” (Pilde 23:26).
5. Studiază deformarea corpurilor.
6. Strigătul mieilor – Cearşaf.
7. Din prea multă căldură.
8. Nu reflectă lumina (fem.) – Asociaţia Studenţilor Biologi.
9. Pasăre răpitoare – Cinstite.
10. Fiul lui Dumnezeu – Lumesc.
(Dezlegarea careului “FIULE!” o găsiţi la pagina 82)

„ Nu ştiţi, oare, fiii cărui duh sunteţi? Căci Fiul Omului
n-a venit ca să piardă sufletele oamenilor, ci ca să le
mântuiască”.(Lc. 9:55 )
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Aceste pilde şi istoriare sunt culese, în mare parte, din
spaţiul virtual, iar pe altele le-am citit prin cărţi sau le-am auzit de
la preoţi, călugări sau mireni.
Pentru unele am specificat şi provenienţa (sursa), pentru
altele, preluate de pe forumuri, bloguri sau alte locuri, nu,
deoarece nu am găsit-o.
La unele pilde şi istorioare am făcut şi un mic comentariu,
din dorinţa de a face legătura cu realitatea din viaţa
contemporană. Pe cele culese de la alte confesiuni sau religii, cu
conţinut moral sănătos, le-am adaptat, după puţina mea
pricepere, pentru a fi accesibile creştinului ortodox.
Tot acest material, publicat şi pe blogul personal www.popasduhovnicesc.ro, l-am strâns pe parcursul mai multor
ani, din dragoste pentru obştea creştinească.
Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi cei care m-au sprijinit,
direct sau indirect, în alcătuirea lucrării de faţă!
Coadă de topor

Se zice că era un om care, în preajma iernii, se trezi fără
lemne de foc. Avea nevoie şi de ceva lemne de construcţie.
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Alergă în pădure, dar acolo observă că toţi copacii aveau
crengile sus de tot şi nu putu apuca nici măcar una s-o rupă. Era
pe vremea când copacii înţelegeau de vorba omenească...
Omul nostru ştia acest lucru şi se rugă de mai mulţi copaci
să-şi lase crengile în jos, să-şi facă şi el o sarcină de crengi,
să-şi împlinească nevoile. Dar, ca şi cum s-ar fi vorbit între
dânşii, copacii nu-i arătau nici o bunăvoinţă, ţinându-şi toţi
crengile ridicate, parcă dimpotrivă, apărându-le. Unuia singur i
s-a făcut milă şi, aplecându-şi câteva ramuri, l-a chemat: „Vino!
Mi-e milă de tine!“
Omul a prins ramurile, a început să le despoaie de crengi, iar
la urmă, rupând una mai grosuţă, a auzit zicând: „Pe mine
ciopleşte-mă frumos, fă-ţi la fierar un topor ascuţit şi fă-mă coadă
de topor. Şi vino cu toporul în pădure şi taie câte uscături vrei. Nu
te vei mai ruga de nimeni.
Omul făcu aşa. Se întoarse în pădure şi primul copac pe
care îl doborî fu chiar acela care îi dăruise creanga din care îşi
făcuse coadă de topor.
Înainte de a cădea, omul şi coada de topor auziră suspinul
copacului: „Să fii blestemat, îi zise omului, că ai încălcat legea
recunoştinţei. Mie mi-a fost milă de tine, iar tu, drept răsplată,
m-ai tăiat, şi încă pe mine cel dintâi. Asta ţi-e recunoştinţa? De
m-ai fi lăsat, ţi-aş fi dat în toate toamnele din crengile mele!“ „Iar
tu, îi zise cozii de topor, să fii blestemată în vecii vecilor şi
numele să-ţi fie de ocară în toată lumea, că te-ai întors împotriva
mea şi a pădurii din care te tragi, făcându-te unealta acestui
nerecunoscător. Şi numele de ocară, coadă de topor, să-l poarte
şi omul care va face ca tine“.
Pilda gâştelor

Se spune despre unii oameni, mai ales despre femei, că sunt
ca gâştele, când fac gălăgie, când vorbesc mult. Şi de multe ori
femeile se supără, dacă îndrăzneşti să le spui că sunt ca
gâştele. Dar ce ştim noi despre gâşte?
Iată ce ne spune ştiinţa:
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Când fiecare gâscă îşi mişcă aripile, ea creează un curent
ascendent pentru pasărea imediat următoare. Zburând în
formaţie de „V“, întregul stol măreşte raza de acţiune a zborului
cu 71% faţă de cazul în care fiecare pasăre ar zbura pe cont
propriu.
Oamenii care merg în formaţie, împreună, în aceeaşi direcţie
şi au simţul comuniunii, pot ajunge la destinaţia pe care şi-au
fixat-o mai repede şi mai uşor, pentru că ei călătoresc
ajutându-se unii pe alţii.
Atunci când o gâsca iese din formaţie, simte imediat
rezistenţa aerului şi intră rapid din nou în stol, pentru a beneficia
de curentul ascendent creat de pasărea din faţă.
Dacă am avea acest simt al gâştelor, am rămâne în formaţie
cu acei oameni care merg în aceeaşi direcţie cu noi.
Când gâsca din frunte oboseşte, ea intră înapoi în formaţie
şi o alta îi ia locul în frunte.
Este de bun simţ să cedezi locul atunci când ai o slujbă
solicitantă sau o ascultare care te depăşeşte. E o dovadă a
smereniei şi a responsabilităţii.
Gâştele din spate gâgâie pentru a le încuraja pe cele din faţă
să menţină viteza.
Şi oamenii trebuie să-i încurajeze pe conducătorii lor, pe cei
ce le conduc destinele, căci nu întotdeauna tăcerea e şi
smerenie.
În sfârşit şi acest mesaj este important: dacă o gâscă se
îmbolnăveşte sau este doborâtă de o împuşcătură şi iese din
formaţie, alte două gâşte o însoţesc şi coboară cu ea pe pământ
pentru a-i oferi ajutor şi protecţie. Acele două gâşte stau cu
gâsca bolnava sau rănită până când poate zbura din nou sau
până când moare; şi numai atunci pleacă singure sau cu o altă
formaţie, pentru a prinde din urmă stolul lor.
La fel să procedăm şi noi cu fraţii care ies din formaţie sau
sunt „împuşcaţi în aripi“ de vreun „vânător“. Să ne aducem
aminte de acela care a preferat să îngrijească de un bolnav,
decât să ajungă să se închine la Locurile Sfinte.
Dacă am avea simţurile gâştelor, ne-am sprijini unul pe altul
- 36 -

aşa cum fac ele.
Oare am ajuns la măsura gâştelor? Nu mă refer la gălăgie şi
vorbărie, că acolo le-am depăşit…
Puterea canonului

O femeie cu frică de Dumnezeu şi credinţă în mila şi iertarea
Lui, a fost la preotul duhovnic din satul ei pentru a se spovedi şi
a se împărtăşi. Din cauza unor greşeli din tinereţea ei, preotul,
după Sfânta Taină a Spovedaniei, i-a dat doar Aghiasmă Mare,
amânând pentru un timp împărtăşania. Femeia s-a tulburat în
sufletul şi-n inima ei, dar s-a rugat în continuare cu credinţă lui
Dumnezeu şi Maicii Domnului. Peste câteva zile, a murit.
Ajungând sufletul ei în faţa porţii raiului, un înger a întrebat-o:
- Te-ai spovedit, te-ai împărtăşit? Aici nu poţi intra fără Sfânta
Spovedanie şi fără Sfânta Împărtăşanie.
Atunci femeia credincioasă a zis:
- Da, m-am spovedit în frica lui Dumnezeu, dar am fost oprită
de la Sfânta Împărtăşanie şi mă găsesc sub canonul preotului
duhovnic.
- Bine, atunci intră în rai, deoarece tot cel ce moare sub
canonul lui Dumnezeu dat prin preot, moare în ascultare faţă de
El şi este mântuit.
Dar nu în locul tău

Un frate, luptat fiind de multe ispite, s-a dus la duhovnicul
său şi s-a plâns: „Părinte, rugaţi-vă pentru mine, fiindcă ispitele
mă doboară!“. Părintele, care a înţeles despre ce este vorba, l-a
privit cu bunătate şi i-a zis: „Fiule,
Pot să mă rog pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să postesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă sacrific pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să îndur pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă ostenesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să plâng pentru tine, dar nu în locul tău;
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Pot să priveghez pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să dăruiesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să suspin pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să caut pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să fiu treaz pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mor pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să rabd pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă străduiesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să plătesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă jertfesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să-mi schimb viaţa pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să construiesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să lupt pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă informez pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să cer iertare pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mulţumesc pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să sufăr pentru tine, dar nu în locul tău;
Pot să mă umilesc pentru tine, dar nu în locul tău.
Şi multe pot să fac pentru tine, dar nu în locul tău. Fă tot ce
poţi pentru tine, fiule, şi te voi ajuta şi eu!
Omul din inimă

Un pustnic scotea apă dintr-o fântână, ce se găsea la
marginea unei oaze. Nu departe de această fântână era o
cetate.
Un frate se apropie de fântână şi îl întreabă pe bătrân:
- Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii cetăţii
din apropiere?
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare:
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
- Egoişti şi răi. De aceea mă bucur ca am putut pleca de
acolo.
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Puţin timp după aceea, un alt frate se apropie de pustnic şi
îi pune aceeaşi întrebare:
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- Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii acestei
cetăţi?
Bătrânul răspunse cu aceeaşi întrebare:
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
- Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi
prieteni acolo şi cu greu i-am părăsit.
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Un neguţător, care îşi aducea cămilele la adăpat, a auzit
convorbirea bătrânului cu fiecare dintre cei doi fraţi şi, pe când
cel de-al doilea se îndepărta, se întoarse spre bătrân şi îi zise cu
mirare:
- Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una şi
aceeaşi întrebare pe care ţi-o adresează două persoane?
- Fiule, fiecare vede lumea, după cum îi este inima. Acela
care nu a găsit nimic bun în oameni, în călătoria sa de până
acum, nu va găsi nimic bun nici de-aici înainte, nici în altă parte,
dacă nu are loc o transformare în mentalitatea sa. Dimpotrivă,
acela care a avut şi în alt oraş prieteni va găsi şi aici tovarăşi
credincioşi şi de încredere. Pentru că, vezi dumneata, aproapele
nu este altceva decât ceea ce ne silim şi dorim noi să găsim în el.
Oameni fără vină...

Un domnitor de pe vremuri s-a dus să vadă pe cei din
temniţă. Acolo a întrebat pe puşcăriaşi care-i vina pentru care
stau închişi.
Toţi i-au răspuns că stau acolo fără nici o vină.
Numai unul dintre ei îi spuse:
- Măria ta, pentru fapta ce-am săvârşit, pedeapsa a fost prea
mică.
Atunci domnitorul, arătând spre el, zise:
- Locul acestui om vinovat nu poate fi între nişte oameni aşa
de cumsecade, el trebuie să plece de aici. Şi dădu poruncă să
fie scos din închisoare.
Aşa face şi Dumnezeu cu noi: dacă mărturisim păcatul şi ne
căim, iertaţi vom fi.
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Podul

Doi fraţi care trăiau în gospodării alăturate, au avut un
conflict. A început cu o mică neînţelegere şi a luat amploare până
când s-a produs dezbinarea între cei doi. Totul a culminat cu un
schimb de cuvinte dure, urmate de săptămâni de linişte...
Într-o dimineaţă, cineva a bătut la uşa fratelui mai mare.
Când a deschis uşa, a văzut un bărbat cu unelte de tâmplărie.
„Caut de lucru pentru câteva zile, a zis străinul. Poate aveţi
nevoie de mici reparaţii aici, în gospodărie, eu v-aş putea ajuta“.
„Da, a zis fratele mai mare. Am ceva de lucru pentru dumneata.
Vezi acolo, pe partea cealaltă a râului, locuieşte vecinul meu.
Mă rog, de fapt este fratele meu mai mic. Vreau să construiesc
un gard de doi metri înălţime, nu vreau să-l mai văd. Eu plec la
câmp, la treburile mele, dar aş vrea ca până mă întorc diseară,
dacă se poate, să fie gata“.
Tâmplarul a muncit mult, măsurând, tăind, bătând cuie.
Aproape de asfinţit, când s-a întors de la câmp fratele mai mare,
tâmplarul tocmai terminase treaba. Uimit de ceea ce vede,
fermierul a făcut ochii mari şi a rămas cu gura căscată. Nu era
deloc un gard de doi metri. În locul lui era un pod care unea cele
două gospodării peste râu.
Tocmai în acel moment, vecinul lui, fratele cel mic, venea
dinspre casa lui şi, copleşit de ceea ce vede, şi-a îmbrăţişat
fratele mai mare, şi i-a spus: „Eşti un om deosebit, să te gândeşti
tu să construieşti un pod aşa de frumos după tot ce ţi-am spus
şi ţi-am făcut! Iartă-mă, frate!“ Şi s-au iertat.
Tâmplarul, văzându-şi treaba terminată, începu să-şi adune
uneltele, ca să plece întru ale sale. „Aşteaptă, stai, i-a zis fratele
cel mare. Mai stai câteva zile. Am mult de lucru pentru
dumneata“. „Mi-ar plăcea să mai rămân, a spus tâmplarul, dar
mai am multe poduri de construit…„

Ce „meserie“ frumoasă, să construieşti „poduri“! Iar dacă nu
ne pricepem să construim „poduri“, măcar să nu le stricăm pe
celelalte construite cu migală de ALŢII...
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Firea scorpionului

Un pustnic stătea pe malul unui râu şi se ruga. Când îşi
deschise ochii, observă un scorpion care căzuse în apă şi lupta
cu disperare să-şi salveze viaţa. Plin de milă, pustnicul băgă
mâna în apă şi scoase scorpionul la mal. Acesta însă, drept
răsplată, îl înţepă grozav de tare pe salvator.
După un anumit timp, când îşi deschise ochii din nou,
pustnicul observă că scorpionul căzuse din nou în apă şi era
gata-gata să se înece. Din nou îl salvă pustnicul, iar scorpionul
îl înţepă pentru a doua oară aşa de tare încât pustnicul suspină.
Când se repetă scena aceasta pentru a treia oară, un ţăran
care observa de departe, foarte atent, toate acestea, îl întrebă
pe pustnic: „Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest răcuşor, dacă în loc
să-ţi mulţumească îţi provoacă numai dureri?“ „Fiule, amândoi
ne urmăm firile noastre, spuse pustnicul. Ţine de natura şi de
firea scorpionului să înţepe şi de a mea să pun în practică mila
şi iubirea“.

Vi s-a întâmplat să ajutaţi vreun „scorpion“ din acesta, iar
drept răsplată el să vă înţepe? Dacă da, trebuie să-l înţelegeţi;
aceasta este firea „scorpionilor“. Nu daţi în patima lor.
Dumneavoastră urmaţi-vă firea şi calea, răspunzând de fiecare
dată cu multă compasiune şi dragoste, ca să demonstraţi că nu
sunteţi asemenea lor.
Sticla de otravă

Un farmacist fu trezit într-o noapte de un băiat, care-i ceru o
doctorie pentru mama sa grav bolnavă. Farmacistul, în grabă,
dădu băiatului, din greşeală, o sticlă de otravă. După plecarea
băiatului observă cu groază greşeala comisă. Alergă în stradă,
strigă în gura mare după băiat, dar acesta dispăruse. O nelinişte
nespusă cuprinse pe bietul om. Atunci, împins de o forţă
irezistibilă, el, care se ruga mai rar, se aruncă în genunchi şi rugă
pe Dumnezeu să-l scape de nenorocirea asta. Abia îşi termină
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rugăciunea şi la uşă se auziră lovituri puternice. Deschizând uşa,
intră băiatul de mai înainte, care îi spuse plângând că, fugind
spre casă, a căzut şi a spart sticla cu doctoria. Farmacistul
plânse de bucurie, spre nedumerirea copilului, îi dădu acum
doctoria cerută şi deveni un creştin rugător şi foarte ataşat de
biserică.
Frizerul

Un creştin a mers la o frizerie ca să-şi tundă părul şi să-şi
taie barba. În timp ce frizerul îşi servea clientul, între cei doi s-a
pornit o conversaţie interesantă. Au vorbit despre multe lucruri şi
au abordat diverse subiecte. În cele din urmă au început să
vorbească despre Dumnezeu. La acest subiect frizerul a
declarat:
- Eu cred că Dumnezeu nu exista.
- De ce spuneţi asta? a întrebat clientul.
- Trebuie doar să ieşiţi pe stradă şi veţi realiza că Dumnezeu
nu există. Spuneţi-mi, dacă Dumnezeu ar exista, ar mai fi atâţia
oameni bolnavi? Ar mai fi atâţia copii abandonaţi? Dacă
Dumnezeu ar exista, nu ar fi nici suferinţă şi nici durere. Nu-mi
pot imagina un Dumnezeu iubitor care să îngăduie astfel de
lucruri.
Clientul s-a gândit un moment, dar nu i-a răspuns deoarece
nu a vrut să stârnească o ceartă. Frizerul şi-a terminat treaba, iar
clientul a părăsit frizeria.
Chiar când a ieşit din frizerie, creştinul nostru a văzut pe
stradă un om cu părul mare, încâlcit şi murdar şi cu o barbă
mare, neglijentă. Era murdar şi neîngrijit. Clientul s-a întors la
frizerie şi i-a spus frizerului:
- Ştiţi ce? Frizerii nu există.
- Cum puteţi spune asta? a întrebat frizerul surprins. Sunt
aici, sunt frizer şi tocmai te-am aranjat!
- Nu! a exclamat clientul. Frizerii nu există, căci dacă ar
exista atunci nu ar mai fi oameni cu părul lung şi murdar şi cu
barbă netăiata, cum e omul acela de afară.
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- Ah, dar frizerii există! Însă asta se întâmplă când oamenii
nu vin la mine.
- Exact! a afirmat clientul. Asta e ideea! Şi Dumnezeu există!
Însă necazurile şi suferinţa se întâmplă atunci când oamenii nu
vin la El şi nu-L caută pentru a-i ajuta. De aceea este atâta
suferinţă şi durere în lume.
Raiul şi iadul

Odată un creştin se ruga lui Dumnezeu ca să-i arate Raiul şi
Iadul. După ce s-a rugat el un timp, se pomeneşte într-o noapte
cu un înger, care îi spune: Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi
m-a trimis ca să-ţi arăt Raiul şi Iadul. L-a luat de mână şi l-a
condus în faţa a două uşi. A deschis una dintre ele, iar creştinul
nostru a privit înăuntru. În mijlocul încăperii era o masă mare şi
rotundă. În mijlocul mesei era un vas mare cu mâncare, care,
după mirosul îmbietor, părea a fi deosebit de plăcută. Însă
oamenii care stăteau în jurul mesei erau slabi ca nişte schelete,
flămânzi, palizi si bolnăvicioşi. Fiecare avea în mână câte o
lingură cu coadă foarte lungă. Ajungeau cu lingurile până la
vasul cu mâncare, umpleau lingurile, însă când trebuia să
introducă lingurile cu mâncare în gură, nu reuşeau fiindcă
lingurile aveau cozile foarte lungi. Se părea că de mult timp se
chinuiau aşa. Creştinul s-a cutremurat la vederea acestei
nenorociri şi suferinţe şi mare milă l-a cuprins. Îngerul i-a spus:
ai văzut Iadul. Hai să vezi şi Raiul.
Au mers la a doua uşă şi au deschis-o. Era o încăpere exact
ca prima. Avea masă mare şi rotundă cu o oală mare cu
mâncare, care împrăştia acelaşi miros plăcut. Cei care erau în
jurul mesei aveau în mâini aceleaşi linguri cu cozi lungi, cum
aveau şi cei din camera alăturată. Nici ei nu puteau să introducă
singuri mâncarea în gură, însă, spre deosebire de ceilalţi din
camera alăturată, aceştia păreau hrăniţi, erau veseli şi cântau.
Atunci creştinul i-a spus îngerului: nu înţeleg nimic. De ce aceştia
se simt ca în Rai, iar ceilalţi se chinuiesc ca în Iad? E simplu, i-a
spus îngerul. Vezi tu, ei au învăţat să se hrănească unul pe
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celălalt, în timp ce egoiştii, lacomii, indiferenţii se gândesc doar
la ei înşişi.
Frumoasă istorioară. Atâta timp cât îl vom hrăni pe
aproapele, atâta timp cât îl vom folosi sufleteşte, pe noi înşine ne
vom hrăni. De aceia vă îndemn, fraţilor, să nu pregetaţi a-l folosi
pe aproapele, căci este poruncă de la Hristos: să-l iubim pe
aproapele ca ne noi înşine.
Căderea omului

Leonardo da Vinci, pictorul acesta mare, a găsit de cuviinţă
să picteze Cina cea de Taină, luând modele… Şi a fost foarte
greu să găsească modele pentru apostoli. Pe Iisus l-a găsit
foarte repede, adică tânărul (modelul) care să arate cu faţa
blândă, stând la masă. Desigur, câteva luni, aproape un an a
durat până ce a pictat chipul lui Iisus. Dar icoana nu se sfârşea.
De ce? Pentru că nu-l găsea pe omul după care să-l picteze pe
Iuda. A umblat prin taverne, prin cârciumi, pe sub poduri, prin
canale, doar-doar o găsi unul care să arate la faţă în felul acesta,
care să exprime toată viclenia, toată nemernicia, toată prostia,
tot, tot.
În sfârşit, a găsit unul. Cu câţiva gologani sau o ţuică, ce i-o
fi dat, a acceptat şi venea zilnic şi stătea pe scaun şi el îl tot picta
în icoană. La un moment dat, după câteva zile, a văzut că omul
pe care-l căutase atâta timp plângea. Şi s-a mirat: cum un
nemernic, un beţiv (cine ştie câte rele făcuse), cum de plângea
acesta? Şi l-a întrebat: “De ce plângi?“ . Şi n-a vrut să spună.
Dar până la urmă i-a spus: “Pictore, acum doisprezece ani, tot eu
am stat pe scaunul acela când l-ai pictat pe Hristos“. Auziţi, cum
decăzuse el; tot el fusese model şi pentru Hristos şi acum era
model şi pentru Iuda. Aşa ajunsese, în halul acesta ajunsese; şi
dându-şi seama, stând aşa pe scaun cum îl punea pictorul să
stea, cu punga în mână şi gata să plece, cum e în icoană, i-a
venit să plângă.
Va să zică, distanţa dintre bine şi rău, dintre lumină şi
întuneric e foarte mare. Dar trecerea noastră în lumină sau în
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întuneric, urcuşul nostru către bine sau coborâşul nostru către
rău, este o distanţă foarte mică… Ne stă în putere să alegem
binele sau răul, să alegem Sfânta Liturghie sau somnul, să
alegem postul sau îmbuibarea, să alegem rugăciunea sau
discoteca, să alegem înjurătura sau Psaltirea…[1]
Ghinda şi dovleacul

Într-o călduroasă zi de vară, un ţăran se întorcea de la câmp.
Era mare arşiţă şi omul se simţea tare obosit.
Văzând la marginea drumului un stejar mare şi umbros, se
opri să se odihnească puţin. Se aşeză jos, la poalele copacului,
cu spatele rezemat de trunchi. Îşi ridică privirea în sus şi văzu
mulţimea de ghindă tânără care atârna de crengile lui.
- Vai, vai, ce de ghindă, îşi zise săteanul. Dar oare de ce un
copac aşa mare şi puternic, cum e stejarul, are un fruct aşa mic
şi uşor ca ghinda? Crengile lui ar putea susţine chiar şi dovleci.
Ei, da, un stejar plin de dovleci, ce bogăţie!
Şi tot gândind şi socotind, iată că îl luă somnul şi aţipi. Dormi
un pic şi...iată că, deodată se trezi! Ce se-ntâmplase? O ghindă
se desprinsese din copac şi căzuse drept pe nasul omului
nostru. Acum, ţăranul se tot freca, căci, deşi mică, ghinda venind
de sus, îl lovise cu putere şi îl durea un pic.
- Măi, îşi zise ţăranul. Vezi, toate lucrurile cu rostul şi tâlcul
lor... Ei, na! Ce s-ar fi ales de nasul şi de capul meu dacă din
stejar ar fi căzut un dovleac şi nu o ghindă?!
Omul îşi luă haina şi îşi văzu mai departe de drum.[3]
Al patrulea mag

Există o poveste tare veche, care spune că, de fapt, au fost
patru magi care doreau să se închine Mântuitorului, la naşterea
Sa. Cel de-al patrulea şi-a vândut tot ce avea şi, cu banii obţinuţi,
a luat trei pietre scumpe: un safir, un rubin şi o perlă, pe care să
le ducă în dar Mântuitorului. Grăbindu-se să ajungă în Babilon,
unde îl aşteptau cei trei magi, acesta a întâlnit pe drum un om
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rănit, pe care nimeni nu îl ajuta. L-a dus pe bietul om la un
doctor, căruia i-a dat safirul, pentru a-l îngriji pe bolnav până ce
se va însănătoşi complet. Toate acestea l-au întârziat. Când a
ajuns la locul întâlnirii, magii plecaseră deja fără el, însă nu s-a
descurajat, ci şi-a continuat drumul singur, călăuzit de steaua
ce-l ducea spre Bethleem. Ajuns aici, a aflat că magii L-au găsit
deja pe prunc, că soldaţii lui Irod omoară toţi copiii nou-născuţi
şi că Sfânta Familie a plecat spre Egipt, pentru a se feri de mânia
regelui. Chiar în faţa sa, un soldat încerca să-i smulgă unei tinere
femei copilul pentru a-l omorî. Femeia îşi apăra cu disperare
pruncul. Magul i-a arătat soldatului necruţător rubinul şi i-a spus:
- Lasă copilul să trăiască şi îţi voi da această piatră scumpă.
Nimeni nu va afla de târgul nostru.
Ademenit de nestemată, soldatul a luat piatra,
îndepărtându-se grăbit. Tânăra femeie i-a mulţumit străinului cu
lacrimi de bucurie şi recunoştinţă.
Acesta s-a hotărât să-L caute mai departe pe Mântuitorul.
Acum, mai avea un singur dar, perla. A plecat şi el spre Egipt,
unde, ani de zile, L-a căutat pe Iisus, însă fără nici un rezultat.
După 30 de ani, a aflat că undeva, în Palestina, Mântuitorul
propovăduieşte Evanghelia. Bucuros că, în sfârşit, ştie unde îl
poate găsi, s-a grăbit spre ludeea. Ajuns la Ierusalim, spre seară,
a aflat că Iisus Hristos este răstignit pe Dealul Căpăţânii. S-a
grăbit magul spre locul acela cu dorinţa să-L vadă în viaţă pe
Mântuitorul, să-I ducă darul său pe care îl păstrase de atâta timp.
Însă, prin faţa lui au trecut doi soldaţi romani ce duceau în
sclavie o tânără evreică. Oprindu-i, magul le-a spus:
- Dacă îi daţi drumul fetei, vă dăruiesc această perlă. O puteţi
vinde şi împărţi banii. Veţi câştiga mult mai mult lăsând fata
liberă.
Lacomi, soldaţii au luat perla, eliberând-o pe tânără, care,
plângând de fericire, nu ştia cum să-i mulţumească străinului.
Dar magul, rugându-se cerului să-L vadă măcar o clipă pe
Mântuitorul, se grăbea spre Golgota. Acum, nu mai avea nimic.
Îi era ruşine să se închine Împăratului împăraţilor fără nici un dar.
Însă, când a ajuns lângă Cruce, Mântuitorul S-a uitat drept spre
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el şi i-a spus:
- În sfârşit, ai venit. Tu mi-ai adus cele mai frumoase daruri ...
- Bine, dar nu mai am nimic, ce Ţi-am adus eu? - a întrebat
mirat magul.
- Tot ce duceai cu tine ai dat celor neajutoraţi. Dându-le lor,
Mie Mi-ai dat. Darul tău a ajuns la Mine şi, îţi spun, că el este cel
mai însemnat, căci, acela care îl iubeşte pe Dumnezeu, îi
iubeşte pe oameni.
Cine nu caută nevoile celorlalţi spre a fi de folos cu ce poate,
nu va găsi mulţumire şi bucurie, nu va afla adevărata viaţă. Cu
cât te apropii mai mult de oameni, cu atât eşti mai aproape de
Dumnezeu.[4]
Înţelepciune

„Când nu vă înţeleg soţii voştri, vorbiţi mai puţin cu ei despre
Dumnezeu, dar vorbiţi mai mult cu Dumnezeu despre soţii
voştri“.[2]
Împăratul şi soţiile

... Era odată, într-o ţară îndepărtată, un rege care avea patru
neveste. Însă cel mai mult o iubea pe cea de-a patra, pe care o
îmbrăca în straiele cele mai scumpe şi o hrănea cu bucatele cele
mai fine.
De asemenea, o iubea şi pe cea de-a treia soţie. Cu ea se
mândrea cel mai mult. Totuşi, regele trăia cu teama că această
soţie îl va părăsi.
Regele o iubea şi pe cea de-a doua soţie. Ea îi era un sfetnic
de nădejde şi se arăta întotdeauna amabilă, înţelegătoare şi
răbdătoare. De câte ori regele avea o problemă, ea îi era
alinarea.
Prima soţie a regelui era foarte loială, însă pe aceasta nu o
iubea, nu o hrănea cum trebuie; abia de o lua în seamă. Pentru
aceasta ea era slabă, tristă şi bolnavă.
Într-o zi, regele simţi că sfârşitul îi este aproape. Se gândi la
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întreaga sa viaţă plină de desfătări şi îşi spuse: „Acum am patru
soţii, dar când voi muri, vor veni toate cu mine sau voi rămâne
singur?“.
O întreabă pe cea de-a patra nevastă:
- Te-am iubit cel mai mult, ţi-am dăruit cele mai frumoase
haine şi ţi-am purtat cea mai mare grijă. Acum am să mor, vrei
să vii cu mine?
- Nici vorbă! replică cea de-a patra soţie. Răspunsul ei
străpunse inima regelui.
Regele o întrebă şi pe cea de-a treia soţie:
- Te-am iubit toată viaţă. Acum, că mor, vrei să vii cu mine?
- Nu! răspunse cea de-a treia soţie. Viaţa e frumoasă. Când
vei muri mă voi recăsători! Inima regelui se strânse de durere.
O întrebă pe cea de-a doua soţie:
- Întotdeauna am găsit la tine înţelegere şi ajutor în sufletul
meu. Când voi muri, vrei să vii cu mine?
- Îmi pare rău! replică cea de-a doua soţie. Te pot doar
înmormânta.
Regele fu distrus şi de acest răspuns, dar auzi o voce:
- Eu te voi urma! Regele se uită împrejur şi văzu că aceea
care rostise aceste cuvinte era prima soţie. Era atât de slabă
pentru că suferise mult din cauza foamei şi a neglijării. Adânc
îndurerat, regele spuse:
- Trebuia să-ţi ofer mai multă grijă! Acum îmi dau seama cât
am greşit! Trebuia pe tine să te iubesc cel mai mult!
Tâlcuire

Împăratul suntem noi. Fiecare avem câte patru tovarăşi de
viaţă, patru companii, patru „soţii“.
Cea de-a patra este TRUPUL. Indiferent cât timp şi cât efort
investim în a-l face să arate bine, el la moarte ne părăseşte.
Cea de-a treia soţie este AVEREA. Când murim, se duce la
alţii.
Cea de-a doua soţie este FAMILIA (prietenii). Indiferent cât
de apropiaţi ne-au fost, ei nu pot decât să vină până la mormânt.
Prima soţie este SUFLETUL. Adesea neglijat, în goana
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noastră după avere, bunăstare şi putere, totuşi, SUFLETUL este
singurul care ne urmează oriunde.[5]
Mintea şi coşul de nuiele

De câte ori nu se întâmplă, când ne aflăm într-o biserică la
slujbă sau când deschidem acasă cartea de rugăciuni, ca
gândurile să ne zboare în altă parte?! Ele o iau pur şi simplu
razna, încât ne trezim că slujba se apropie de sfârşit sau că
paginile cărţii s-au terminat, iar noi n-am reţinut mai nimic.
Aşa a păţit pe vremuri şi călugărul Ilarion, pomenindu-se că
la un moment dat nu-i mai rămânea nimic în minte din toate
predicile şi citirile din biserică. Gândindu-se că probabil trece
printr-o perioadă de oboseală, i-a mărturisit toate acestea
stareţului mănăstirii, rugându-l să-i îngăduie ca o vreme să nu
mai participe la toate slujbele şi poate astfel îşi va odihni mintea
şi va putea iarăşi să se concentreze la rugăciune.
Stareţul l-a privit cu luare aminte şi i-a spus:
– Părinte Ilarioane, du-te în grădină şi ai să găseşti acolo
două coşuri de nuiele. Sunt cam murdare, fiindcă s-a cărat cu ele
bălegar de la grajduri. Alege unul şi timp de trei zile să cari cu el
apă de la izvor şi să uzi răsadurile de varză.
Călugărul Ilarion şi-a privit nu fără mirare stareţul, dar fiindcă
ascultarea e una din îndatoririle de căpătâi ale monahului, n-a
prididit să îndeplinească porunca.
După trei zile, stareţul s-a dus în grădina mănăstirii şi l-a
găsit pe Ilarion posomorât. În tot acest timp cărase apă, făcând
drumul de la izvor şi până la răsadniţă, dar de fiecare dată
ajungea cu coşul gol. Bine că plouase, altminteri răsadurile s-ar
fi uscat de tot!...
– Ei, părinte Ilarioane, unde sunt cele două coşuri de nuiele?
– l-a întrebat stareţul.
– Aici, preacuvioase – mormăi înciudat călugărul.
– Şi nu vezi nici o diferenţă între ele? – l-a mai iscodit
stareţul.
– Ba da, a răspuns luminat călugărul: cel cu care am încercat
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să car apa e curat, celălalt e murdar.
Atunci stareţul l-a bătut uşor pe umăr şi a adăugat:
– Aşa se întâmplă şi cu mintea, părinte Ilarioane. Ţi se pare
că nu reţine, dar auzind cuvintele din predică ori de la slujbă, ele
te curăţă pe dinlăuntru, chiar fără să bagi de seamă...
De atunci, când bătea toaca pentru slujbă, părintele Ilarion
era cel dintâi care se îndrepta spre sfânta biserică.[6]
Auzi ce-ţi place

Un fermier american, care locuia la ţară, şi prietenul lui,
mergeau odată prin centrul oraşului New York. Era în timpul
prânzului şi străzile erau pline de oameni. Maşinile claxonau,
frânele taxiurilor scârţâiau pe la colţuri, sirenele zornăiau,
sunetele oraşului erau asurzitoare. Deodată, fermierul spune:
- Aud un greiere!
Prietenul său, surprins, îi răspunde:
- Ce? Eşti nebun? Cum poţi să auzi un greiere în gălăgia
asta!
- Ba da, sunt sigur! a spus el. Am auzit un greiere!
- E o nebunie, i-a răspuns prietenul.
Fermierul se opri puţin, ascultând cu atenţie dincotro vine
sunetul, după care se îndreaptă, traversând strada, spre un
ghiveci de ciment, în care creşteau nişte plante. S-a uitat printre
ele şi, pe sub crengile lor, a descoperit un greiere.
Amicul său a fost pur şi simplu uimit.
- E incredibil! Cred că ai urechi supraomeneşti!
- Nu, a spus fermierul. Urechile mele nu sunt cu nimic diferite
de ale tale. Depinde ce vrei să asculţi.
- Dar nu se poate! a spus prietenul. N-aş putea auzi un
greier, într-o aşa gălăgie.
- Da, într-adevăr, a venit replica. Depinde ce este cu
adevărat important pentru tine, aceea auzi. Hai să-ţi demonstrez!
A băgat mâna în buzunar şi a scos câteva monede, pe care,
în mod discret, le-a scăpat pe trotuar.
Atunci, în ciuda zgomotului şoselei aglomerate, care le
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asurzea urechile, au putut observa pe o rază de 6-7 metri , multe
capete întorcându-se să vadă daca nu cumva banii căzuţi erau
ai lor.
- Ai înţeles ce vreau să spun? a întrebat fermierul american.
Totul depinde de ce este mai important pentru tine.
Apropo, vi s-a întâmplat să auziţi vreun greieraş trecând pe
stradă? Dar zgomotul făcut de o monedă căzută pe trotuar? Dar
vreun zgomot, fiind la rugăciune?
Fereastra sufletului

O familie a primit moştenire o casă într-un cartier foarte
liniştit. Înainte de a se muta, mama, tatăl şi fiica lor mergeau
câteva ore în fiecare zi pentru a scoate din casă lucrurile vechi,
pentru a face curăţenie şi a pregăti cât mai bine noua locuinţă.
În prima dimineaţă, când au ajuns în casă, fiica a observat,
privind pe fereastră, o femeie în vârsta care îşi întindea hainele,
abia spălate, la soare.
- Mamă, zise fiica, priveşte ce haine murdare întinde vecina
noastră la soare! Eu ştiu să spăl mult mai bine decât ea! Nu o fi
ştiind să spele sau poate n-a auzit de săpun şi detergenţi… Îmi
vine să mă duc să-i spun, s-o învăţ să spele...
Mama a privit la femeia în vârstă care îşi întindea rufele, a
privit apoi la fiica ei şi n-a spus nici un cuvânt.
Şi aşa, la fiecare două sau trei zile fiica repeta observaţiile şi
se amuza pentru aceasta, în timp ce vecina îşi întindea rufele la
soare.
După vreo lună, fiica a rămas surprinsă văzând că vecina sa
întindea pe sârmă cearceafuri mult mai curate, aşa ca i-a spus
mamei sale:
- Priveşte, mamă, vecina a învăţat să spele rufele, cu toate
că n-am avut timp să trec pe la ea ca s-o învăţ să spele!
Mama s-a uitat zâmbind la ea şi i-a răspuns:
- Nu, draga mea, astăzi am reuşit să vin ceva mai devreme
decât tine şi am spălat geamurile casei noastre! De aceea se
văd rufele vecinei noastre mult mai curate…
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Şi în viaţă se întâmplă de multe ori la fel… Totul depinde de
cât de curată este fereastra sufletului nostru, cea prin care
observăm faptele celorlalţi.
Înainte de a critica, bine ar fi să ne uităm la noi înşine şi să
ne curăţăm sufletul pentru a putea vedea clar ceea ce se
întâmplă în jurul nostru. Atunci vom reuşi să vedem şi curăţenia
sufletească a celorlalţi, chiar daca ei nu sunt niciodată perfecţi…
PACE, DRAGOSTE şi BUNĂSTARE

O femeie, ieşind din casă, vede trei bătrâni cu barbă albă
stând pe o băncuţă la poartă.
Nu-i cunoştea, dar văzându-i străini şi abătuţi, îi invită în casă
să mănânce ceva.
- Soţul tău este acasă? - întrebară ei.
- Nu, este la câmp.
- Atunci nu putem intra, replică ei.
Seara, când soţul se întoarse acasă, ea îi povesteşte despre
cei trei bătrâni...
- Du-te şi spune-le că am venit şi pofteşte-i înăuntru!
Femeia se duce şi îi invită în casă.
- Nu putem intra toţi în casă, replică ei.
- Cum aşa? întreabă ea.
Unul dintre bătrâni îi explică:
- Eu sunt BUNĂSTARE, el este PACE, iar celălalt este
DRAGOSTE. Acum du-te şi întreabă-l pe soţul tău: pe care
dintre noi ne-a invitat în casă ?
Femeia intră în casă şi îi spune soţului, care nu stătu mult pe
gânduri şi, cu bucurie, zise:
- Ce bine! Cum suntem noi nevoiaşi, ar fi bine să-l inviţi în
casă pe BUNĂSTARE, să ne umple casa cu bunăstare, să nu
mai alerg atâta, toată ziua!
Soţia nu a fost de acord:
- De ce să nu-l invităm pe PACE? Câte griji pe capul meu,
câte datorii..., nu mai am PACE şi linişte.
Nora, care îi asculta dintr-un colţ al casei, zise:
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- N-ar fi mai bine să-l invităm pe DRAGOSTE? Casa noastră
ar fi atunci plină de dragoste! - a sugerat nora, care, probabil, se
gândea şi la relaţia ei cu soacră-sa.
- Hai, măi femeie, să ne luăm după sfatul norei, îi zice soţul
femeii sale. Du-te afară şi invită-l pe DRAGOSTE să ne fie
oaspete.
Femeia iese afară şi întreabă:
- Care dintre voi este DRAGOSTE? Pe el îl invităm să ne fie
oaspete.
DRAGOSTE porneşte înspre casă. Odată cu el se pornesc
în urma lui şi ceilalţi doi. Surprinsă femeia întreabă:
- L-am invitat doar pe DRAGOSTE. Cum de veniţi şi voi cu
el?
Cei trei bătrâni îi replicară: Dacă l-ai fi invitat pe
BUNĂSTARE sau pe PACE, ceilalţi ar fi rămas pe loc, dar de
vreme ce l-ai invitat pe DRAGOSTE, unde merge el mergem şi
noi.
Unde este DRAGOSTE, este şi BUNĂSTARE, şi PACE!
Taina Sfintei Spovedanii

Discutând despre cele sfinte, un om îi spuse unui călugăr:
- Părinte, eu cred în Dumnezeu, însă nu prea merg la
Biserică. Nu am mai fost la slujbe sau la Spovedanie de mult
timp şi nu cred că este neapărat să mergi. Este suficient să crezi
în Dumnezeu şi atât.
- Fiule, îi spuse atunci călugărul, ai o cămaşă foarte
frumoasă.
Nedumerit, omul nu a mai ştiut ce să zică, însă călugărul a
continuat:
- Spune-mi, porţi toată ziua această cămaşă?
- Da, răspunse omul.
- Dar două zile, o porţi?
- S-ar putea.
- Dar o săptămână sau o lună, o porţi?
- Nu, părinte, bineînţeles că nu.
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- De ce? - îl mai întrebă călugărul ca şi când nu ar fi priceput.
- Fiindcă se murdăreşte şi trebuie spălată. Abia după aceea
o iau iarăşi pe mine, când este curată şi frumoasă.
- Păi, vezi, fiule! Aşa cum se murdăreşte cămaşa ta şi trebuie
spălată pentru a o purta iarăşi, la fel şi sufletul se murdăreşte de
păcate şi răutate şi cum l-ai putea curăţa dacă nu la spovedanie
şi la slujbe, prin dragostea şi harul Domnului?![4]
Povestea unei lumânări

E ora rugăciunii. M-aţi aprins şi vă uitaţi gânditori la mine...
Parcă aţi vrea să vă spun ceva. Ce să vă spun? Simţiţi bucurie
în suflet?
În mod sigur eu mă bucur, pentru că am un sens numai când
ard. Nu sunt tristă, chiar dacă arzând devin mai mică. De fapt eu
am doar două posibilităţi:
Prima, e să rămân întreagă. Asta ar însemna să rămân rece,
să nu fiu aprinsă şi atunci nu mă micşorez, dar nici nu-mi
împlinesc rostul meu.
A doua, ar fi să răspândesc lumină şi căldură şi prin asta să
mă jertfesc, să mă dăruiesc chiar pe mine însumi... Asta e mult
mai frumos decât sa rămân rece şi fără rost.
Si voi oamenii sunteţi la fel. Când trăiţi numai pentru voi,
sunteţi lumânarea neaprinsă, care nu şi-a împlinit rostul. Dar
dacă dăruiţi lumina şi căldura, atunci aveţi un sens. Pentru asta
trebuie să vă jertfiţi, să daţi ceva: dragostea, adevărul, bucuria,
încrederea şi toate sentimentele nobile pe care le purtaţi în
inimă. Să nu vă temeţi că deveniţi mai mici... Asta e o iluzie.
Înlăuntrul vostru e mereu lumină. Gândiţi-vă, cu pace în suflet,
că sunteţi ca o lumânare aprinsă.
Eu sunt numai o simplă lumânare aprinsă. Singură luminez
mai puţin. Dar când suntem mai multe împreună, lumina şi
căldura sunt mult mai puternice.
Şi la voi oamenii e tot aşa, împreună luminaţi mai mult...
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Valoarea femeii

Un tată vorbea cu fiul său. Probabil că acest tată era şi un
bun contabil, căci la orice lucru el folosea creionul şi hârtia.
Fiul, fiind la vârsta căsătoriei, îi povestea tatălui despre
viitoarea lui soţie, despre alegerea făcută:
- Tată, mi-am găsit aleasa inimii şi vreau să mă căsătoresc
cu ea.
Tatăl îl întreabă:
- Cum este aleasa inimii tale?
Fiul răspunde:
- Este frumoasă.
Tatăl, vrând să „calculeze“ valoarea fetei, îi spune:
- Ia un creion şi scrie un zero!
Şi cum mai este?
Fiul răspunde:
- Este bogată.
Tatăl îi spune din nou:
- Mai scrie un zero lângă celălalt!
Şi cum mai este?
Fiul:
- Este harnică.
Tatăl:
- Mai scrie un zero!
Şi cum mai este?
Fiul:
- Este sănătoasă.
Tatăl:
- Mai scrie un zero!
Şi cum mai este?
Fiul:
- Cu nume bun.
Tatăl:
- Mai scrie un zero!
Şi cum mai este?
Fiul:
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- Cu multă ştiinţă de carte.
Tatăl:
- Mai scrie un zero! Până acum totul este zero.
Şi cum mai este?
Fiul, nemulţumit de nemulţumirea tatălui său, îi spune
accentuând fiecare literă:
- Tată, aleasa inimii mele este foarte evlavioasă şi
credincioasă!
Tatăl îi spune răspicat, accentuând şi el fiecare literă:
- Fiul meu, în faţa tuturor zerourilor scrie un unu şi vei vedea
cât valorează aleasa inimii tale! Dacă este credincioasă, atunci
este de milioane. Te felicit!
Orbire sufletească

A fost odată o fată oarbă care se ura pe sine pentru că era
oarbă. Ura pe toată lumea, în afară de prietenul ei. Într-o zi, fata
a spus că dacă ar putea vedea lumea, atunci ea s-ar mărita cu
prietenul ei.
Dar, într-o zi fericită, cineva i-a donat o pereche de ochi.
După operaţie, când bandajele au fost date jos, ea a văzut totul
şi l-a văzut şi pe prietenul ei. Acesta a întrebat-o: „Acum, că poţi
vedea, te măriţi cu mine?“
Fata a rămas şocată când a văzut că prietenul ei este orb şi
i-a spus: „Îmi pare rău, dar nu mă pot mărita cu tine pentru că...
eşti orb“. Gândul că trebuia să se uite la ochii lui închişi toată
viaţa ei, a făcut-o să-l refuze.
Profund îndurerat, înainte de a pleca, prietenul ei i-a spus:
„Te rog să ai grijă de ochii tăi, draga mea, pentru că înainte de a
fi ai tăi, au fost ai mei…„

Tot aşa procedăm şi noi, când starea noastră se schimbă din
rău în bine. Ne mai aducem aminte, oare, cum a fost viaţa
noastră mai înainte şi cine a fost alături de noi în cele mai grele
clipe?
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În cursa vieţii

Cu câţiva ani în urmă, în America, la Seattle, în cadrul
Jocurilor Olimpice Speciale, la linia de start s-au aliniat nouă
persoane cu handicap fizic şi mental, în cărucioare, pentru cursa
de 100 de metri.
Când focul de armă a dat startul, cu toţii au început să
învârtă din răsputeri roţile cărucioarelor spre linia de sosire. Cu
toţii, în afară de un băiat, al cărui cărucior s-a opintit în bordura
de margine şi s-a răsturnat. Băiatul a căzut şi a început să
plângă. Ceilalţi opt i-au auzit plânsul. Au încetinit cursa şi s-au
oprit. Apoi s-au întors şi au luat-o înapoi, cu toţii.
O fată cu un grav handicap mental s-a aplecat spre el şi l-a
sărutat spunându-i: „Aşa că e mai bine acum?“. L-au ridicat. Apoi
ţinându-se de mâini, fiind în cărucioare, au pornit cu toţii spre
linia de sosire. Stadionul întreg era în picioare şi aplauzele şi
uralele au continuat peste 10 minute.
Este oare neapărat nevoie să fim privaţi de sănătate pentru
a ne da seama că oamenii sunt mai importanţi ca realizările
noastre? Probabil că cel mai grav handicap de care suferim este
subaprecierea fiinţei umane, egoismul cu care ne zbatem fiecare
sa fim învingători, să fim înaintea altora în cursa vieţii.
Cele trei „site“ ale lui Socrate

Odată, a venit un om în grabă la Socrate, zicându-i:
- Ascultă, Socrate, trebuie să-ţi spun că prietenul tău...
- Stai, l-a întrerupt înţeleptul. Ai trecut prin cele trei site ceea
ce vrei să-mi spui?
- Trei site? a întrebat celălalt plin de uimire.
- Da, dragul meu, trei site! Să vedem dacă ceea ce vrei să-mi
istoriseşti poate să treacă prin cele trei site. Prima este sita
adevărului. Ai verificat dacă tot ceea ce vrei să-mi istoriseşti este
adevărat?
- Nu, am auzit şi eu povestindu-se şi...
- Aha! Precis însă că ai folosit-o pe cea de-a doua sită. Ceea
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ce vrei să-mi relatezi, dacă nu este adevărat, măcar este un
lucru bun?
Celălalt răspunde ezitând:
- Nu, dimpotrivă...
- Atunci, l-a întrerupt din nou înţeleptul, hai să încercăm a
treia sită. Ceea ce vrei să-mi comunici este un lucru necesar?
- Nu tocmai.
- Atunci, zâmbi Socrate, dacă ceea ce vrei să-mi spui nu este
nici adevărat, nici bun şi nici necesar, las-o baltă şi nu mă mai
împovăra şi pe mine.
Cea mai frumoasă inimă

Într-o zi, un tânăr s-a oprit în mijlocul unui oraş şi a început
să le explice celor din jur că are cea mai frumoasă inimă din
lume. O mare mulţime de oameni s-a adunat şi toţi se minunau,
văzându-i inima, căci era perfectă. Nu era în ea nici o pată şi
nici o imperfecţiune. Da, toţi îi dădeau dreptate: era într-adevăr
cea mai frumoasă inimă, care fusese văzută vreodată.
Deodată s-a apropiat un bătrânel de mulţime şi a zis:
- Totuşi, inima ta nu este nici pe departe aşa de frumoasă ca
a mea.
Mulţimea de oameni şi tânărul priviră inima bătrânului care
bătea cu putere, dar care era plină de cicatrici. Inima avea locuri
în care bucăţi din ea fuseseră înlocuite cu altele care nu se
potriveau întru totul. Şi mai erau unele linii colţuroase, mai bine
spus în unele locuri existau răni adânci, din care lipseau bucăţi
întregi. Tânărul privi la inima bătrânelului, observă starea în care
se afla şi râse.
- Cred că glumeşti, spuse el, asemănând inima ta cu a mea.
A mea este perfectă, în timp ce a dumitale este un amestec de
cicatrici şi răni.
- Da, spuse bătrânul, a ta arată perfect, dar nu aş schimba-o
niciodată cu a mea. Fiecare cicatrice de pe inima mea reprezintă
o persoană căreia i-am dăruit dragostea mea. Rup o bucată din
inima mea şi o dau celor de lângă mine. Şi adesea ei îmi dau în
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schimb o parte din inima lor, care ia locul rămas gol din inima
mea. Dar pentru că bucăţile nu se potrivesc chiar perfect, am
rămas cu câteva margini colţuroase şi porţiuni pe care le
preţuiesc foarte mult, căci ele îmi amintesc de iubirea, pe care
am dăruit-o altora. Uneori am dăruit bucăţi din inima mea, fără
ca să primesc nimic în schimb, nici măcar o bucăţică din inima
lor. Acestea sunt rănile deschise. A dărui iubire înseamnă uneori
a-ţi asuma un mare risc. Chiar dacă aceste răni sunt dureroase,
rămân deschise şi îmi amintesc de iubirea pe care o am faţă de
oameni şi sper că se vor întoarce într-o zi şi vor umple locurile
goale. Îţi dai seama acum în ce constă adevărata frumuseţe a
inimii?
Tânărul era pe punctul de a începe să plângă, se apropie de
bătrân, îşi strânse inima tânără şi perfectă şi smulse o bucată din
ea. Apoi i-o întinse bătrânului cu mâinile tremurânde.
Bătrânul i-a primit bucata şi a pus-o în inima lui. Apoi a rupt
o bucată şi din inima lui bătrână şi brăzdată de cicatrici şi umplu
cu ea rana din inima tânărului. Se potrivea, dar nu perfect, căci
marginile erau cam colţuroase. Tânărul şi-a privit inima, care nu
mai era perfectă, dar care acum era mai frumoasă ca niciodată,
căci simţea pulsând în ea dragostea din inima bătrânului. Se
îmbrăţişară şi plecară împreună.
Oare câte astfel de răni şi cicatrici are inima noastră?[7]
Vulturul şi cocoşul

Un vultur zbura în înălţimi, se desfăta de frumuseţea lumii şi
gândea în sinea lui: Trec în zbor peste depărtări întinse, peste
văi şi munţi, mări şi râuri, câmpii şi râuri; văd mulţime de fiare şi
păsări; văd oraşe şi sate şi cum trăiesc oamenii. Dar cocoşul de
la ţară nu cunoaşte nimic în afara ogrăzii în care trăieşte şi nu
vede decât câţiva oameni şi câteva dobitoace. Voi zbura la el
şi-i voi povesti despre viaţa lumii.
Şi vulturul a venit să se aşeze pe acoperişul gospodăriei şi
a văzut cât de ţanţoş şi de vesel se plimba cocoşul în mijlocul
găinilor lui şi s-a gândit: Înseamnă că e mulţumit cu soarta lui;
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dar, cu toate astea, îi voi povesti cele ce cunosc.
Şi vulturul a început să-i vorbească cocoşului despre
frumuseţea şi bogăţia lumii. La început cocoşul l-a ascultat cu
atenţie, dar nu înţelegea nimic. Văzând că nu înţelege nimic,
vulturul s-a mâhnit şi i-a fost greu să mai vorbească cu cocoşul.
La rândul lui, cocoşul, neînţelegând ceea ce-i povestea vulturul,
se plictisea şi-i era greu să-l asculte. Şi fiecare a rămas mulţumit
de soarta lui.
Aşa se întâmplă atunci când un om învăţat vorbeşte cu unul
neînvăţat şi, încă şi mai mult, atunci când un om duhovnicesc
vorbeşte cu unul neduhovnicesc. Omul duhovnicesc este
asemenea vulturului, dar cel neduhovnicesc este asemenea
cocoşului.
Mintea omului duhovnicesc cugetă ziua şi noaptea la legea
Domnului[Ps.1,2] şi se înalţă prin rugăciune spre Dumnezeu,
dar mintea celui neduhovnicesc e lipită de pământ sau e bântuită
de gânduri.
Sufletul celui duhovnicesc se desfătează de pace, dar
sufletul celui neduhovnicesc stă gol şi împrăştiat.
Omul duhovnicesc zboară ca vulturul spre înălţimi, simte cu
sufletul pe Dumnezeu şi vede lumea întreagă, chiar dacă s-ar
ruga în întunericul nopţii; dar omul neduhovnicesc se bucură sau
de slava deşartă, sau de bogăţii, sau caută desfătările trupeşti.
Şi atunci când un om duhovnicesc se întâlneşte cu unul
neduhovnicesc, legătura amândurora e lucru plictisitor şi
anevoios.[8]
Nisipul şi piatra

Doi prieteni mergeau împreună prin deşert.
La un moment dat s-au certat, şi unul dintre ei i-a spus vorbe
grele celuilalt şi l-a lovit.
Acesta din urmă, îndurerat, fără cuvinte, a scris pe nisip:
„Astăzi, cel mai bun prieten m-a jignit şi m-a lovit.“
Au continuat să meargă şi au ajuns la o oază, în lacul căreia
au decis să se răcorească. Cel care fusese pălmuit a fost cât pe
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ce să se înece, dar prietenul său l-a scos la mal. După ce şi-a
revenit, cel salvat a scris pe o piatră:
„Astăzi, prietenul meu cel mai bun a fost lângă mine când
am avut nevoie de el.“
Celălalt l-a întrebat:
- Când te-am lovit ai scris pe nisip, iar acum ai scris pe o
piatră. De ce?
Acesta i-a răspuns:
- Când sunt rănit scriu pe nisip pentru ca vânturile să şteargă
amintirea suferinţei. Dar când cineva îmi face un bine sap
această amintire în piatră, pentru ca ea sa dăinuie, neştearsă…
Pomul cu roade

Un om, asuprit de cei invidioşi şi necredincioşi, s-a dus şi s-a
jelit la duhovnicul său, zicând: „Ce au cu mine, părinte, de nu
mă lasă în pace?“
Părintele l-a luat cu sine în livadă şi i-a zis: „Iată, fiul meu, ai
aici pilda vieţii: crezi, tu, oare, că cineva aruncă cu pietre în pomii
cei neroditori, care nu au decât frunze? Nu, fiule, oamenii aruncă
cu pietre doar în cei roditori. Fii fericit că te asupresc oamenii,
căci te asemeni pomului cu roade...“
De atunci, omul nostru nu s-a mai văitat de răutatea
semenilor.
Fără cuvinte

Orgoliul, semn al mândriei, te face să pierzi de multe ori!
Doi soţi, un bărbat şi o femeie, pentru nişte nimicuri, s-au
certat. Se mai întâmplă în familie, chiar şi în familiile creştine. Şi
nu vorbeau. Fiecare o făcea pe supăratul, fiecare îl considera
pe celălalt că e vinovat şi nu voia nici unul să rupă tăcerea; mai
ales bărbatul, care se considera superior, fiind şi om de afaceri.
La un moment dat, bărbatul trebuia să plece într-o călătorie
de afaceri şi avea avion a doua zi dimineaţă. De obicei, când
trebuia să se scoale mai de dimineaţă, îl trezea soţia, dar acum,
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fiind hotărât să nu rupă el tăcerea primul, nu i-a zis soţiei să-l
trezească. Totuşi avea nevoie se trezească mai de dimineaţă,
de aceea, fiind mai „înţelept“ (ca de obicei), a scris pe o bucată
de hârtie „Te rog să mă trezeşti la ora 5“ şi a lăsat biletul unde
ştia că soţia o să-l găsească.
În dimineaţa următoare, bărbatul se trezeşte şi vede că este
ora 9 şi că a pierdut avionul. Furios, tocmai se pregătea să se
certe iar cu soţia lui pentru că nu l-a trezit, când, lângă pat, ce
credeţi că observă: lângă hârtia pe care scrisese el seara „Te
rog să mă trezeşti la ora 5“, era un bileţel pe care scria „Este ora
5. Trezeşte-te!“.
Fără… cuvinte.
O luptă între doi lupi

Un bătrân stătea împreună cu nepotul său şi-l învăţa:
„În viaţa fiecărui om de pe pământul acesta se dă o luptă
crâncenă, o luptă între doi lupi. Unul rău: el întruchipează frica,
mânia, invidia, lăcomia, autocompătimirea, aroganţa, viclenia,
lenea. Celălalt e unul bun: el aduce bucuria, liniştea, smerenia,
pacea, dragostea, încrederea, dărnicia, adevărul, blândeţea,
mila.“
Copilul priveşte întrebător pe bunicul lui: „Şi care dintre ei va
învinge?“.
Bătrânul îl priveşte în ochi, şi-i spune: „Cel pe care îl vei
hrăni!“
O poveste adevărată

În Scoţia trăia un ţăran sărac care se numea Fleming. Într-o
zi, aflându-se la lucru pe câmp ca să-şi câştige pâinea, a auzit
un strigăt de ajutor, a alergat în direcţia de unde venea şi a dat
peste un copilandru care căzuse în cursa unei mlaştini şi
începuse să se scufunde. L-a tras afară, l-a spălat şi i-a dat
drumul.
A doua zi s-a pomenit la uşa casei cu un nobil englez.
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– Sunt tatăl copilului pe care l-ai salvat de la moarte şi am
venit să te recompensez.
– Sire, eu nu am făcut-o pentru vreo răsplată şi nici nu am de
gând s-o accept. Dumnezeu a vrut ca fiul dumneavoastră să
strige, iar eu să fiu aproape.
– Acesta e băiatul dumitale? a întrebat nobilul, cu ochii pe
tinerelul care tocmai îşi făcuse apariţia şi care era cam de
aceeaşi vârstă cu copilul său.
– Da, e fiul meu, a răspuns ţăranul.
– În cazul acesta, îmi dai voie să-i ofer copilului dumitale
nivelul de educaţie pe care i l-aş da fiului meu?
Ţăranul s-a învoit bucuros, tânărul a făcut studii strălucite,
pe care şi le-a desăvârşit la celebra Facultate de Medicină „Holy
Cross Hospital“ din Londra şi a devenit savantul Alexander
Fleming, cel care a descoperit penicilina şi a fost apoi încununat
cu Premiul Nobel.
Între timp, fiul nobilului s-a îmbolnăvit de o gravă pneumonie
şi a scăpat cu viaţă în urma unui tratament cu penicilină. Numele
nobilului care l-a întreţinut la studii pe Fleming este Randolph
Churchill, iar fiul său, salvat de la moarte prin penicilina lui
Fleming, a intrat în istoria glorioasă a Marii Britanii sub numele
de Winston Churchill.
CONCLUZIA: O binefacere, cât de mică, se poate revărsa
oricând asupra binefăcătorului, chiar şi aici, pe pământ.
Harnicul şi leneşul

Într-o dimineaţă, un băiat s-a dus la bunicul său şi l-a
întrebat:
- Bunicule, mereu spui că trebuie să fugim de păcate, dar
cum să mă feresc eu de ispite?
- Ei, nepoate, ia spune-mi tu mie, dacă un om ar vrea să
vâneze o pasăre şi ar vedea chiar deasupra sa una zburând, iar
ceva mai încolo, o alta stând pe creanga unui pom, în care din
ele crezi că ar trage cu puşca?
- Bineînţeles, bunicule, că vânătorul şi-ar îndrepta arma spre
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pasărea ce stă pe creangă. Sunt mai multe şanse să o
nimerească pe cea care stă, decât pe cea care trece ca săgeata
prin aer.
- Păi, vezi, băiatul meu...! Tot aşa sunt şi oamenii, asemenea
păsărilor. Când eşti muncitor şi harnic, când eşti mereu
preocupat să faci cât mai mult şi mai bine, atunci diavolul nu
poate să te atingă cu ispitele sale. Dar pe omul leneş şi
delăsător, diavolul cu uşurinţă îl ispiteşte, iar el cade imediat în
păcat.
Omul nu a fost făcut de Dumnezeu ca să stea şi să piardă
timpul, la voia întâmplării, ci să caute mereu să muncească cu
spor şi cu tragere de inimă, fiindcă doar aşa va afla linişte şi
bucurie în viaţă.[4]
Dragostea călugărului

Pe un drum, un câine a sărit la un om şi a început să-l latre.
Omul, însă, a pus imediat mâna pe o piatră şi a aruncat după
animal. Câinele s-a ferit şi, ce să vezi?! A sărit mai tare la om,
gata-gata să-l muşte. Speriat rău, omul a mai apucat doar să
intre într-o curte şi să trântească poarta. Acum stătea acolo, în
timp ce câinele urla de mama focului dincolo de gard.
Chiar în acel timp, a trecut pe stradă şi un călugăr.
Văzându-l, câinele a sărit la părinte, lătrând şi arătându-şi colţii.
Liniştit, călugărul a scos o bucată de pâine din traistă şi i-a
întins-o căţelului. Imediat, acesta a încetat să latre, s-a apropiat
uşor-uşor şi, dându-şi seama de bunătatea omului, a luat
bucăţica de pâine chiar din mâna acestuia şi a început să o
mănânce de zor. Apoi s-a aşezat lângă călugăr, dând din coadă.
- Vezi, omule, i-a spus părintele celui din spatele gardului,
bunătatea naşte totdeauna bunătate. Dacă tu ai fost rău cu
câinele, cum ai fi vrut să fie el cu tine. Hai, vino şi mângâie-l!
Să nu mai faci niciodată un rău, acolo unde poţi face bine. Şi
crede-mă, oriunde şi oricând poţi face numai bine. De tine
depinde![4]
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Bolovanul

A fost odată un împărat, care, vrând să dea o lecţie supuşilor
lui, a pus un bolovan mare în mijlocul drumului, iar după aceea
s-a ascuns pentru a vedea cine va da bolovanul la o parte.
Au trecut pe acolo mulţi oameni: în trăsuri, în căruţe, pe jos
sau călare. Toţi, ajungând la bolovan, îl ocoleau. Preferau să
treacă prin şanţ, decât să dea bolovanul la o parte, mai ales cei
bogaţi şi negustorii. Li se părea o înjosire să mişte bolovanul.
Ziceau că nu-i treaba lor. Ba mai mult, ocărau şi pe dregătorii
locului şi chiar pe împărat, că nu-şi fac datoria, că nu curăţă
drumurile...
După aceea a trecut pe acolo şi un ţăran cu un coş de
verdeţuri. Apropiindu-se de bolovan, şi-a aşezat povara, şi a
încercat să dea bolovanul la o parte din drum, gândindu-se să nu
se răstoarne cumva vreun car din cauza lui. Nu i-a fost uşor, dar
a reuşit. Întorcându-se la coşul său, ţăranul a observat o pungă
aşezată exact în locul în care fusese bolovanul, iar punga
conţinea mult aur şi o scrisoare de la împărat, în care scria că
aurul va aparţine celui ce va da bolovanul la o parte. Vestea s-a
dus în toată împărăţia. De atunci toate drumurile au fost curate.
Nu mai găseai niciun bolovan pe cale.
La fel se întâmplă şi în zilele noastre. Câţi nu trec indiferenţi
pe lângă un robinet uitat deschis, sau bec care arde ziua în
amiaza-mare, sau un obiect căzut pe trotuar, de care toată
lumea se împiedică, dar nimeni nu-l dă la o parte.
O mână de ajutor

În timpul unei campanii militare, un pluton muncea la
repararea unei căi ferate distruse de bombardament. Câţiva
soldaţi, deşi se străduiau, nu puteau clinti un stâlp greu, căzut
peste şine. Alături, caporalul striga la ei, ocărându-i pentru
neputinţa lor. Trecând pe acolo, un om l-a întrebat:
- De ce nu-i ajuţi şi dumneata?
- Eu sunt caporal, eu supraveghez şi comand. Ei trebuie să
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muncească!
Străinul nu a mai spus nimic, dar şi-a scos haina şi a început
să tragă şi el cot la cot cu soldaţii de un capăt al stâlpului. După
scurt timp, au reuşit să elibereze şinele. Încântaţi de reuşită,
soldaţii i-au mulţumit străinului care, luându-şi haina să plece,
i-a mai spus caporalului:
- Dacă va mai fi nevoie, să mă chemaţi şi altădată!
- Da?! zise în batjocură caporalul. Dar cine eşti dumneata?
- Sunt generalul acestei divizii...[4]
Călătorul

Într-o bună zi, un pelerin a trecut pe la un pustnic cu nume
mare.
Invitat fiind în chilie, a rămas uimit văzând că părintele nu
avea altceva decât o candelă, câteva icoane şi câteva cărţi, iar
ca mobilă doar o masă şi un scaun.
- Dar, părinte, unde-ţi este mobila? întrebă călătorul nostru.
- Dar a ta unde este? întrebă la rându-i părintele.
- A mea? Păi, eu sunt doar în trecere pe aici, răspunse
călătorul.
- Şi eu la fel, zise părintele. Toţi suntem în trecere pe-aici.
Un pahar cu lapte

Într-o zi, Howard Kelly, un tânăr sărac care vindea diferite
mărfuri umblând prin sate, bătând din poartă în poartă, ca să-şi
plătească studiile la universitate, găsi în buzunar doar câţiva
bănuţi, şi-i era foame. Banii nu-i ajungeau nici măcar pentru o
pâine. Se hotărî să ceară ceva de mâncare la următoarea casă.
Bătând într-o poartă, o tânără deschise uşa şi îl întrebă ce
doreşte. Vizibil jenat, studentul nostru, în loc să ceară ceva de
mâncare, ceru un pahar cu apă.
Ea, privindu-l cum arată, văzându-l cu rucsacul în spate, şi-a
dat seama că tânărul este înfometat, aşa că îi aduse un pahar
mare cu lapte.
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El îl bău încet şi după aceea întrebă:
- Cât vă datorez?
- Nu-mi datorezi nimic, răspunse ea. Mama mea ne-a învăţat
că trebuie să fim mereu buni cu cei care au nevoie de noi…
- Vă mulţumesc din suflet...! spuse el.
Când Howard Kelly plecă de la casa aceea, nu numai că se
simţea mai uşurat, dar şi încrederea în Dumnezeu şi în oameni
deveni mai puternică. Fusese pe punctul de a abandona studiile
din cauza sărăciei. Totuşi le-a terminat şi a ajuns un bun medic
într-o clinică din oraş.
După câţiva ani, femeia care îi dăduse un pahar cu lapte se
îmbolnăvi grav.
Familia şi medicul din satul ei erau foarte îngrijoraţi. După
puţin timp au trimis-o în oraş. Îl căutară pe Dr. Howard Kelly
pentru o consultaţie. Când el auzi numele satului din care
provenea pacienta, tresări. Şi-a amintit cu plăcere de ziua când
o tânără din acel sat, îi dăduse un pahar cu lapte.
Imediat Dr. Kelly urcă din holul spitalului în camera pacientei.
Îmbrăcat în halatul lui, doctorul intră să o vadă. Era chiar ea, o
recunoscu imediat. O consultă şi se întoarse la cabinetul său
hotărât să facă tot posibilul ca să-i salveze viaţa. Din ziua aceea
urmărea cazul femeii cu cea mai mare atenţie. Ea fu operată pe
cord deschis şi se recupera încet, încet…
După o lungă luptă, boala a fost învinsă..! Era în sfârşit
sănătoasă..!
După mai multe zile de spitalizare, pacienta fiind în afara
oricărui pericol, Dr. Kelly intenţiona să o externeze. Ceru biroului
administrativ să-i trimită factura cu totalul cheltuielilor, ca s-o
aprobe. A verificat-o şi a semnat-o. Mai mult, a scris ceva pe
marginea facturii şi a trimis-o în camera pacientei.
Factura a ajuns în camera pacientei, dar femeii îi era teamă
să o deschidă. Ştia că ar fi trebuit să lucreze tot restul zilelor sale
ca să achite costul unei intervenţii atât de complicate...
În sfârşit o deschise şi ceva îi atrase imediat atenţia: pe
marginile facturii citi aceste cuvinte...
„Plătită integral acum mulţi ani, cu un pahar de lapte“
(Semnat) Dr. Howard Kelly
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Atenţie la oglinzi!

Rătăcind pe ici, pe colo, un câine dolofan ajunse într-o odaie
care avea pe toţi pereţii oglinzi imense.
Astfel se văzu dintr-odată înconjurat de mulţi câini. Se
înfurie, începu să scrâşnească din dinţi şi să mârâie. Fireşte, şi
câinii din oglindă făcură la fel, descoperindu-şi colţii fioroşi.
Câinele nostru începu să se învârtă nervos într-o parte şi în alta
pentru a se apăra de atacatori, după care - lătrând cu furie - se
aruncă asupra unuia dintre presupuşii săi adversari.
În urma puternicei izbituri în oglindă, căzu la pământ fără
suflare şi plin de sânge.
Dacă ar fi dat din coadă prieteneşte o singură dată, toţi câinii
din oglindă ar fi răspuns în acelaşi fel. Şi întâlnirea lor ar fi fost
o sărbătoare!!
Creionul

Copilul îşi privea bunicul scriind o scrisoare. La un moment
dat, întreabă:
- Scrii o poveste care ni s-a întâmplat nouă? Sau poate e o
poveste despre mine?
Bunicul se opri din scris, zâmbi şi-i spuse nepotului:
- E adevărat, scriu despre tine. Dar mai important decât
cuvintele este creionul cu care scriu. Mi-ar plăcea să fii ca el,
când vei fi mare.
Copilul privi creionul intrigat, fiindcă nu văzuse nimic special
la acesta.
- Dar e la fel ca toate creioanele pe care le-am văzut în viaţa
mea!
- Totul depinde de felul cum priveşti lucrurile.
Există cinci calităţi la creion, pe care, dacă reuşeşti să le
menţii, vei fi totdeauna un om care trăieşte în bună pace cu
lumea.
Prima calitate:
- poţi să faci lucruri mari, dar să nu uiţi niciodată că există o
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Mână care ne conduce paşii... Pe această mână o numim
Dumnezeu şi El ne conduce totdeauna conform dorinţei Lui.
A doua calitate:
- din când în când trebuie să mă opresc din scris şi să
folosesc ascuţitoarea. Asta înseamnă un pic de suferinţă pentru
creion, dar până la urmă va fi mai ascuţit. Deci, să ştii să suporţi
unele dureri, pentru că ele te vor face mai bun...
A treia calitate:
- creionul ne dă voie să folosim guma pentru a şterge ce era
greşit. Trebuie să înţelegi că a corecta un lucru nu înseamnă
neapărat ceva rău, ceea ce este important e faptul că ne
menţinem pe drumul drept.
A patra calitate:
- la creion nu este important lemnul sau forma lui exterioară,
ci mina de grafit din interior. Tot aşa, îngrijeşte-te de ce se
întâmplă înlăuntrul tău.
Şi, în sfârşit,…
A cincia calitate:
- creionul lasă totdeauna o urmă. Tot aşa, să ştii că tot ceea
ce faci în viaţa va lăsa urme, astfel că trebuie să încerci să fii
conştient de fiecare faptă a ta.[9]
Stabiliţi-vă priorităţile!

Odată, la o mânăstire, la chilia unui bătrân îmbunătăţit s-au
strâns mai mulţi pelerini pentru a primi sfaturi duhovniceşti. De
obicei bătrânul le vorbea şi îi povăţuia cu mult folos, dar de data
aceasta, spre mirarea musafirilor, a procedat altfel. Fără să
spună un cuvânt, a luat un borcan mare din plastic transparent
şi a început să-l umple, cu atenţie, cu pietre mari, de mărimea
unui ou de găină. Apoi i-a întrebat pe creştini dacă borcanul este
plin. Toţi pelerinii au fost de acord că borcanul este plin, căci nu
mai încăpea nici o piatră în el. Apoi, bătrânul a adus o traistă cu
pietricele şi le-a turnat în borcan peste pietrele mari, scuturându-l
uşor. Desigur, acestea s-au rostogolit printre pietrele mari şi au
umplut spaţiile rămase libere. I-a întrebat din nou pe creştini
- 69 -

dacă borcanul este plin. Au fost din nou de acord că este plin, şi
s-au amuzat. După aceasta, bătrânul a adus o cutie cu nisip pe
care l-a turnat în borcan, scuturându-l uşor. Desigur, nisipul s-a
strecurat printre pietrele mici şi mari şi a umplut spaţiul rămas
liber. Acum, spuse bătrânul, arătând spre borcan, vreau să
înţelegeţi şi să recunoaşteţi că aşa este şi viaţa frăţiilor voastre.
Pietrele mari sunt lucrurile importante: biserica, familia, soţul
sau soţia, copiii, sănătatea, lucruri care, chiar dacă totul este
pierdut, şi numai ele au rămas, viaţa dumneavoastră tot ar fi
completă. Pietricelele sunt celelalte lucruri care contează:
serviciul, casa şi maşina. Nisipul reprezintă lucrurile mici, care
completează restul. Dacă puneţi în borcan mai întâi nisipul, nu
mai rămâne loc pentru pietrele mari şi pentru pietricele.
La fel se întâmplă şi în viaţa dumneavoastră: dacă vă
consumaţi timpul şi energia cu lucrurile mici, nu veţi avea
niciodată timp pentru lucrurile importante. Fiţi atenţi la lucrurile
care sunt esenţiale, cu adevărat importante pentru fericirea
frăţiilor voastre. Să mergeţi în duminici şi sărbători la biserică,
să vă respectaţi şi să vă ajutaţi ca soţi, să vă jucaţi cu pruncii
dumneavoastră şi să-i învăţaţi rugăciuni şi lucruri utile. Îngrijiţi-vă
sănătatea, faceţi-vă timp pentru cele sufleteşti. Va rămâne
mereu destul timp să mergeţi la serviciu, să faceţi curat în casă,
să duceţi gunoiul, să reparaţi maşina sau gardul.
Aveţi grijă de pietrele mari în primul rând, de lucrurile care
într-adevăr contează, care atârnă greu. Stabiliţi-vă priorităţile!
Restul... este doar nisip.
După ce toată lumea a fost de acord că bătrânul umpluse
borcanul şi le dăduse o lecţie de viaţă, părea că nimic nu mai
poate fi spus şi că nimic nu mai putea să încapă în borcan.
Atunci bătrânul luă un vas cu apă de la izvor şi îl turnă în borcan,
care deşi plin, absorbi întreaga cantitate de lichid, care se
strecură fără probleme printre pietre, pietricele şi nisip. Acum era
într-adevăr plin. Şi spuse: apa reprezintă rugăciunea. Oricât de
plină vă va fi viaţa, întotdeauna, dacă vreţi, va fi loc şi pentru
rugăciune, fie că vă ocupaţi cu treburi importante, fie că vă
ocupaţi cu treburi mărunte! În orice loc vă aflaţi: fie la serviciu, fie
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acasă, fie pe stradă sau la volan, fie în pat, când vă relaxaţi, fie
noaptea, când vă treziţi, şi în orice loc vă aflaţi, puteţi zice:
„Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieşte-mă pe
mine, păcătosul/păcătoasa“. Puteţi să adăugaţi: „şi pe toată
lumea Ta“, căci lumea are multă nevoie de rugăciune, dar are
alte preocupări; „nisipul“, cum vă spuneam.
Şi au plecat fraţii spre casele lor folosiţi şi hotărâţi de a pune
în practică sfaturile bătrânului.
Este foarte bine!

Se spune despre un rege african că avea un prieten foarte
bun din copilărie. Acest prieten era creştin şi avea obiceiul ca,
indiferent de situaţia în care se afla, bună sau rea, să spună cu
seninătate şi fără să se mânie: „Este foarte bine! Aşa e voia Lui
Dumnezeu!“
Într-o zi, amândoi se aflau la vânătoare. Prietenul încărca şi
pregătea armele pentru rege. Dintr-o greşeală, o armă s-a
descărcat şi i-a retezat regelui buricul degetului mare. Prietenul
regelui, nefiind deloc mişcat de întâmplare, a zis ca de obicei:
„Este foarte bine! Aşa e voia Lui Dumnezeu!“
Enervat, regele a răspuns: „Nu, nu e bine deloc!“ şi a
poruncit ca prietenul lui să fie aruncat în închisoare.
Peste un an, regele, vânând într-un teritoriu străin, a fost
capturat de canibali şi dus în satul lor. L-au legat de un proţap şi
se pregăteau să-l „prepare“. Pregătindu-se să aprindă focul, unul
dintre canibali a observat că regele nu avea buricul degetului
mare. Fiind superstiţioşi, aveau ca regulă să nu mănânce pe
nimeni care nu era întreg. Prin urmare, l-au eliberat pe rege.
La întoarcerea acasă, regele şi-a amintit de întâmplarea de
la vânătoare, când îşi pierduse degetul şi, cuprins de remuşcări,
ordonă să fie eliberat prietenul lui.
– Ai avut dreptate, i-a spus prietenului proaspăt eliberat. A
fost foarte bine că mi-ai retezat buricul degetului.
Şi a început să-i povestească păţania cu canibalii.
– Îmi pare foarte rău că te-am trimis la închisoare atâta
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vreme. A fost urât din partea mea să fac acest lucru.
– Nu, a replicat prietenul, este foarte bine! Aşa a fost voia
Lui Dumnezeu!
– Ce vrei să spui cu asta: Este foarte bine?!? Cum poate fi
bine să-ţi trimiţi prietenul la puşcărie un an?
– Dacă n-aş fi fost în puşcărie, aş fi fost cu tine şi, eu
neavând niciun cusur trupesc, mă mâncau sigur canibalii, aşa
că... este foarte bine! Aşa a fost voia Lui Dumnezeu!
Fumul de pe insulă

Marea era stârnită de vânturi şi ploaie şi, astfel, o mică
ambarcaţiune cu cei din ea s-a răsturnat. Un supravieţuitor a
reuşit să ajungă pe o insulă pustie. Acesta, speriat, înfometat, a
început să se roage şi în scurt timp a prins curaj şi a început să
meargă prin împrejurimi.
Ziua următoare a început să îşi procure apă şi mâncare, să
prindă un peşte. Apoi a reuşit să îşi construiască şi un mic
adăpost din crengi şi din ce a mai putut găsi pe insulă. În tot
acest timp el s-a rugat lui Dumnezeu să îl ajute şi să îl
ocrotească.
După un timp, a simţit că răul trecuse şi s-a resemnat, s-a
obişnuit cu gândul că va rămâne pe insulă.
Într-o zi, a plecat, ca de obicei, în căutare de hrană. Pe când
se întorcea spre adăpostul lui, a observat la colibă un fum foarte
dens. A alergat spre colibă, dar, spre marea lui durere, a văzut
că adăpostul său, şi tot ce agonisise de când era pe insulă, luase
foc şi se prăbuşise.
Dezamăgit a strigat către cer indignat. În timpul acesta un
vapor a observat fumul de pe insulă şi s-a apropiat. Astfel, omul
a reuşit să fie văzut şi să fie salvat.
Aşadar, nu totdeauna este după planul nostru, şi nu
întotdeauna ce ţi se pare ţie rău este cu adevărat rău.
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Trupul şi sufletul

Doi oameni stăteau de vorbă. Unul dintre ei era bogat, dar nu
avea credinţă. Era mereu preocupat să nu-i lipsească nimic lui
şi familiei sale. De aceea, prietenul său l-a întrebat:
- Spune-mi, dacă ai avea doi copii, dar l-ai hrăni doar pe
unul, pe celălalt chinuindu-l foamea, ar fi drept?
- Bineînţeles că nu, a răspuns bogătaşul.
- Dar dacă l-ai îmbrăca tot pe acela, în timp ce al doilea ar
tremura de frig, cum ar fi?
- Ar fi, desigur, o nedreptate.
- Şi atunci, dacă tu singur spui că aşa ceva este o
nedreptate, de ce procedezi în felul acesta?
- Cum? se indignă omul. Pe copiii mei îi tratez la fel, le arăt
aceeaşi dragoste. De ce spui aşa ceva?
- Nu m-am referit la copiii tăi, ci la alţi doi fraţi buni, de care
tu ar fi trebuit să ai grijă de-a lungul întregii vieţi: sufletul şi trupul
tău. Iar tu nu eşti drept cu aceşti fraţi. Te ocupi doar de unul,
neglijându-l cu totul pe celălalt.
Aveţi haine frumoase şi sunteţi bine hrăniţi, tu şi ai tăi, dar
sufletul de ce are nevoie, nu vă întrebaţi? El nu poate purta decât
haina credinţei, de care tu nu te-ai îngrijit şi nu se poate hrăni
decât cu dumnezeiasca învăţătură, cu dragoste şi milă. Deci, nu
uita de celălalt frate, fiindcă trupul şi sufletul sunt ca doi fraţi buni,
de nedespărţit. Unul nu poate trăi fără celălalt. Îngrijeşte-i pe
amândoi şi atunci vei fi, cu adevărat, drept şi fericit. Fereşte-te
să fii asemenea păcătosului care trăieşte doar cu trupul în timp
ce sufletul îi este mort.[4]
O pildă de dragoste

Doi bărbaţi bolnavi, imobilizaţi la pat, împărţeau aceeaşi
cameră de spital. Unuia dintre ei i se permitea să stea zilnic
rezemat pe o pernă, câte o oră, pentru a ajuta drenarea fluidului
din plămâni. Patul său era poziţionat în dreptul singurei ferestre
din cameră. Celălalt bărbat era imobilizat în poziţie culcată şi îi
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era inaccesibilă priveliştea pe care o putea oferi unica fereastră.
Cei doi nu aveau altceva de făcut decât să stea de vorbă. Şi
vorbeau toată ziua: despre credinţă, despre soţiile lor, despre
carierele lor, despre serviciul militar şi despre locurile în care îşi
petreceau vacanţa. În fiecare după-amiază, cel căruia i se
permitea să stea rezemat, îi descria celuilalt ce vede afară.
Omul ce nu putea privi pe fereastră era tare fericit pentru ora
aceea din zi când i se descria, de către colegul său, amănunţit,
ce se întâmplă în afara spitalului. Nădejdea sa de însănătoşire
creştea şi căpăta speranţă datorită acestei descrieri. Fereastra
pare-se că dădea spre un parc cu un lac minunat. O mulţime de
raţe sălbatice şi lebede îşi găsiseră cămin în acel lac, iar copiii
se jucau lansând pe apă bărcuţe în miniatură. Tineri şi bătrâni se
plimbau voioşi, admirând florile în toate culorile curcubeului ce
creşteau din belşug în parc. Copacii seculari mărgineau aleile
iar pe cer se vedeau păsări în feeria zborului.
Omul de la fereastră povestea cu voce domoală şi cu detalii
minuţioase tot ce vedea. Celălalt se lăsa purtat de povestire,
închizând ochii şi imaginându-şi toate scenele. Într-o
după-amiază călduţă, omul de la fereastră povesti despre
parada care tocmai trecea prin parc. Deşi vecinul de cameră nu
putea auzi muzica, reuşea să-şi imagineze costumele, carele
alegorice şi caii împodobiţi. Altădată povesti de o procesiune
religioasă ce o vedea pornind de la biserica din apropiere.
Zilele treceau, iar omul ce nu putea privi pe fereastră începu
să fie invidios pe şansa celuilalt de a se bucura de priveliştea de
afară. Aprecia efortul celui de la fereastră de a-i descrie în detaliu
ce se întâmpla afară, dar şi-ar fi dorit să fie el cel care putea
admira priveliştea.
Într-o dimineaţă, infirmiera ce îi avea în grijă constată că
bolnavul de la fereastră murise liniştit în somn. Cu tristeţe,
chemă brancardierii să ia trupul neînsufleţit.
Curând după aceea, bolnavul ce tânjise după patul de lângă
geam se transferă în locul care şi-l dorise atâta. Încet şi cu mare
greutate bolnavul nostru reuşi să se proptească într-un cot şi să
arunce o privire afară.
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În locul parcului nu era decât un zid gol! Sună infirmiera şi o
întrebă: Cum se face că omul acela, colegul meu de cameră,
vedea un parc cu un lac şi îmi descria totul atât de fidel? Cum
putea să-mi spună despre frumuseţe şi dragoste, când, de fapt,
el nu putea vedea decât un zid vechi din cărămidă?
Sora îi răspunse surprinsă: Vai! Nu ştiaţi că vechiul
dumneavoastră coleg de cameră era orb? Nu putea să vadă nici
măcar zidul, darămite altceva. Apoi adăugă: Poate că voia să vă
încurajeze?
Ai auzit o poveste mai emoţionantă decât aceasta? Ai simţit
vreodată ceva asemănător sentimentelor pe care această
povestire le invocă?
Dacă trăieşti fiind preocupat obsesiv de ceea ce au alţii şi tu
nu ai, cu siguranţă vei rata bucuria de a primi ceea ce alţii
încearcă să îţi dăruiască.
Ai fost vreodată dezamăgit pentru ceva, care ai crezut că va
fi minunat, dar care s-a dovedit ulterior a fi mult mai puţin de
atât? Ai primit vreodată încurajări fără rezerve şi nu ai apreciat
la acel moment importanţa lor? Ai simţit vreodată invidie cruntă
faţă de o persoană căreia ai fi vrut să îi iei locul?
Sunt conştiinţa ta, răspunde-mi!
Vinovatul dovedit

Demult, trăia într-un sat un brutar renumit pentru pâinea sa.
Dar, într-o zi, brutarului i se păru că sunt cam uşoare bucăţile de
unt pe care tocmai le cumpărase de la un ţăran şi le aşeză pe
cântar. Când colo, ce să vezi?! În loc de 1 kg, cât trebuia să aibă
o bucată, fiecare cântărea doar 800 de grame. Supărat foc, omul
s-a dus degrabă la judecătorie, spunând că ţăranul înşală lumea
şi cerând, bineînţeles, pedepsirea acestuia.
N-au trecut nici două ceasuri şi ţăranul a fost adus în faţa
judecătorului, care l-a ameninţat:
- Dacă este adevărat ce spune brutarul, că îi înşeli pe
oameni la cântar, te bag imediat la închisoare.
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- Să-mi fie iertat, zise ţăranul, dar sunt nevinovat.
- Cum îndrăzneşti să minţi? sări brutarul. Chiar astăzi am
cumpărat aceste bucăţi de unt de la tine. Domnule judecător,
trebuie să-l închideţi pe acest şarlatan, care a încercat să mă
păcălească!
- Aşa este, omule? spuse atunci judecătorul. Este untul
acesta al tău?
- Al meu este, însă, vedeţi dumneavoastră, eu nu am prea
mulţi bani. Mi-am cumpărat un cântar, dar nu am mai avut bani
şi pentru greutăţi, aşa că pun unt pe un braţ al cântarului, iar pe
celălalt pun o pâine de-a brutarului, care, zice el, are 1 kg. Acum,
dacă pâinea brutarului n-a avut 1 kg, eu ce vină am?
Auzind una ca asta, judecătorul a cântărit imediat o pâine şi,
într-adevăr, aceasta nu avea decât 800 de g. În locul ţăranului,
la închisoare a ajuns adevăratul vinovat, brutarul, care nu doar
că înşela oamenii, dar mai dorea şi să fie aspru pedepsit cel care
ar fi făcut exact ca el.
Cel ce vrea să înşele, singur se înşală. Chiar dacă nu vede
nici un om greşeala sa, Dumnezeu îi vede păcatul; iar atunci
când îl mai descoperă şi oamenii, ruşinea este cu atât mai
mare.[4]
Credinţă adevărată

Nobel, celebrul inventator al dinamitei, căuta un om serios,
de caracter, fără patima banului. Îi fu recomandat un inginer
tânăr, creştin, care se afla în mari dificultăţi materiale.
- Să vină mâine la dejun, zise Nobel.
Inginerul a fost punctual.
S-au aşezat la masă, iar Nobel începu o discuţie în care
declară război credinţei în Dumnezeu. Inginerul îngălbeni; el era
tare credincios şi se simţea jignit în convingerile sale.
Nobel îi observă tulburarea şi-şi dublă atacul.
Inginerul simţea că se sufocă: îşi spuse părerea, îl contrazise
pe adversar, îl combătuse, răspunse, se apără. După o
asemenea conversaţie, în care l-a contrazis tot timpul pe Nobel,
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care hulea credinţa creştină, îşi vedea năruită orice speranţă de
a mai fi angajat. Convorbirea lua a turnură dramatică. De ce îl
mai chemase? Să-şi bată joc de el?
La un moment dat, Nobel începu să râdă în hohote,
întinzând adversarului său, prieteneşte, mâna.
- Îmi place, zise. Ai venit să-mi ceri un serviciu şi în loc să mă
măguleşti, să îmi dai dreptate, îmi ţii piept cu străşnicie. Foarte
bine. Credinţa dumitale este mai mare decât interesul material.
Te angajez!
Comori adunate

Într-un oraş, trăia odată un om tare zgârcit. Toată viaţa n-a
făcut altceva decât să strângă şi să strângă tot mai multă avere.
Niciodată nu i-a fost milă de cineva sărman. Nu dădea ceva de
pomană, nici în ruptul capului. O singură dată, într-o duminică,
trecând prin faţa unei biserici, i-a aruncat unui cerşetor doi
bănuţi. În rest, toată viaţa lui nu a dat nimic. Când preotul îl
întâlnea şi îl apostrofa, el răspundea mereu:
- Părinte, în lumea aceasta totul poate fi cumpărat. Cu
siguranţă că şi în lumea cealaltă este la fel. Cu câte bogăţii am
strâns eu, nu se poate să nu ajung în rai!
Oricâte sfaturi i-ar fi dat preotul, el nu vroia să asculte. Azi
aşa, mâine aşa, până când, într-o noapte, a avut un vis
îngrozitor. Se făcea că murise şi ajunsese la poarta raiului, când,
la intrare, Sfântul Petru l-a întrebat:
- Bine, omule, ce-i cu tine aici?
- Sfinte Petre, aş vrea şi eu să intru în rai.
- Da’ crezi tu că poţi?
- Sfinte Petre, dacă trebuie, eu plătesc. Am comori
nenumărate...
- Păi de ce n-ai spus aşa, omule, dacă ai comori strânse nu-i
nici o problemă. Ia să vedem câtă avere ai la tine.
N-a mai putut omul de bucurie, când a auzit că poate plăti.
Doar toată viaţa nu făcuse altceva decât să strângă şi să
strângă. A început să se scotocească prin toate buzunarele, dar,
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să vezi şi să nu crezi, nu mai găsea nici un ban. Văzându-l atât
de încurcat, Sfântul Petru i-a spus:
- Mai caută, mai caută, poate vei găsi totuşi ceva!
Şi, într-adevăr, omul a găsit pe fundul unui buzunar doi
bănuţi.
- Aoleu, dar de ce n-am decât atât?! Pe pământ aveam de
mii de ori mai mulţi. Aici de ce am ajuns doar cu doi bănuţi?
- Ei, omule, i-a răspuns Sfântul Petru, când ajungi aici ai doar
ceea ce ai dăruit în viaţă. Acestea sunt comorile pe care fiecare
le strânge în cer. Cu ele poţi, într-adevăr, să intri în rai, dar crezi
că doi bănuţi sunt de ajuns?! În toată viaţa, n-ai dăruit decât
aceşti bani unui sărman om ce aştepta ajutorul tău în poarta unei
biserici. Dacă, în timpul vieţii, ai fi strâns mai multe comori
cereşti, poate ai fi intrat în rai, dar aşa...
Tocmai în acea clipă, omul nostru s-a trezit din vis, speriat
tot. Din acea zi, nu a mai fost la fel. Din acea zi, a căutat să
adune comori doar în cer. Erau atâţia săraci ce aveau nevoie de
ajutorul său...!
Valoarea timpului

Cine nu a auzit spunându-se „timpul înseamnă bani“ sau, în
varianta originală, „time is money“ (Benjamin Franklin), însă câţi
cunosc valoarea acestei „vorbe de duh“?
Dacă într-adevăr timpul înseamnă bani, haideţi să ne
închipuim o bancă (imaginară) care îţi creditează în fiecare
dimineaţă contul cu 86.400 lei, iar în fiecare seară şterge tot
ceea ce nu ai reuşit să foloseşti în timpul zilei. Ce ai face? Nu ai
scoate până la ultimul bănuţ din acel cont?
Fiecare dintre noi avem un astfel de cont. Se numeşte TIMP.
În fiecare dimineaţă te creditează cu 86.400 de secunde
(atâtea secunde are o zi). În fiecare noapte trece la pierdere tot
ceea ce nu ai reuşit să foloseşti în mod util. Dacă nu foloseşti tot
depozitul dintr-o zi, e pierderea ta.
De ce nu facem şi cu timpul, tot la fel cum am face cu banii?
Adică să-l folosim la maximum, în vederea mântuirii.
Parafrazându-l pe Benjamin Franklin, noi, creştinii am putea
spune „timpul înseamnă veşnicie“, fericită sau nefericită.
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„În viaţa mea – spune Părintele Arsenie Papacioc - am fost
la multe căpătâie de muribunzi. Ţipete grozave, vedeau dracii,
vedeau păcatele exact cum le-au făcut! Nu se puteau salva, că
moartea nu vine să-i faci o cafea! Vine să te ia. Te duce unde-s
faptele, nu discută. Şi toţi aceştia doreau să mai trăiască o zi.
Ziceţi că-i puţin… dar să vedeţi, când se opreşte răsuflarea, ce
importantă e o clipa… Nimic nu-i mai scump de la Dumnezeu
decât timpul. Ni l-a dat ca să ne salvăm. Ne-a suferit, ne-a
îngăduit, doar-doar ne-om ridica. Asta e mila lui Dumnezeu - ne
ţine o viaţă întreagă! Dacă am găsi cu putinţă să întrebăm pe
cei de sus - ce v-a costat de aţi ajuns la atâta fericire, răspunsul
ar fi: timp, puţin timp, petrecut bine. Dumnezeu ne-a creat liberi
ca să luptam, că harul Lui nu vine la un milog, vine la un erou“.

Ceasul ticăie. Să profităm din plin de fiecare clipă!
♦ Pentru a realiza valoarea UNEI FRACŢIUNI DE
SECUNDĂ, întreabă persoana care a câştigat medalia de argint
la Olimpiadă.
♦ Pentru a realiza valoarea UNEI SECUNDE, întreabă un
şofer care tocmai a evitat un accident.
♦ Pentru a realiza valoarea UNUI MINUT, întreabă o
persoană care a pierdut trenul.
♦ Pentru a realiza valoarea UNUI ORE, întreabă un tată care
zilnic a dedicat o oră educaţiei copilului.
♦ Pentru a realiza valoarea UNEI SĂPTĂMÂNI, întreabă pe
soţul care a luat o decizie în „săptămâna oarbă“.
♦ Pentru a realiza valoarea UNEI LUNI, întreabă o mamă
care a dat naştere prematur copilului ei.
♦ Pentru a realiza valoarea UNUI AN, întreabă un student
care şi-a picat examenele.
Pentru a realiza valoarea UNEI VIEŢI, întreabă un creştin
care n-a avut niciodată timp să se spovedească.
Cei doi călugări

Se spune că odată, doi călugări au vrut să treacă peste un
râu nu prea adânc, dar peste care nu se afla nici un pod. Pe mal,
o tânără fată nu îndrăznea să se încumete în lupta cu apa.
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Văzând-o, unul dintre călugări a luat-o în braţe, a trecut-o pe
celălalt mal, apoi şi-a văzut mai departe de drum. Cel de-al
doilea călugăr nu i-a spus nimic, dar spre seară, când au ajuns,
în sfârşit, între zidurile mânăstirii, a răbufnit:
- Cum este posibil să ridici în braţe o fată, când noi, călugării,
nu avem voie nici măcar să le privim?
Liniştit, celălalt i-a răspuns:
- Eu am lăsat fata acolo, tu, însă, o mai porţi şi acum cu
tine...?
Jumătăţile vieţii

Demult, a venit la un călugăr bătrân un om tare necăjit şi l-a
întrebat:
- Ce este rău cu mine? De ce nu îmi găsesc liniştea? De ce
nu sunt mulţumit de viaţa mea?
Bătrânul călugăr a luat atunci o sticlă şi, după ce a umplut-o
pe jumătate cu apă, a pus-o în faţa omului şi l-a întrebat:
- Cum e această sticlă?
- Este pe jumătate goală!
- Vezi, i-a mai spus călugărul, eu o văd pe jumătate plină.
În viaţă trebuie să vezi partea frumoasă a lucrurilor. Nu este
greu, mai ales că în toate există ceva frumos. Dacă vom şti să
privim natura, vom vedea frumuseţe şi bogăţie. Dacă vom şti
să-l privim pe om în adâncul lui, vom vedea bunătate şi dragoste.
Privind astfel viaţa şi oamenii, devenim noi înşine mai frumoşi,
mai bogaţi şi mai buni.
Ispitirea lui Dumnezeu

Apele au ieşit din matcă şi au început să inunde satul.
Oamenii, rând pe rând, s-au urcat în bărcile de salvare. Doar
Ioan a refuzat de fiecare dată să o facă. Stătea cocoţat pe
acoperişul casei şi o ţinea pe a lui: „Eu rămân aici. Sunt sigur că
Dumnezeu mă va salva.“
Dar nu a fost să fie aşa. Apele au crescut atât de mult încât
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l-au înghiţit pe Ioan al nostru.
Ajuns sus în ceruri la Dumnezeu, Ioan l-a întrebat pe acesta:
„Păi, Doamne, cum ai putut să îmi întorci spatele mie, cel mai
credincios om din satul acela. Cum ai putut să mă laşi să mor?“.
La care Dumnezeu i-a răspuns tot cu o întrebare: „Tu cum ai
putut să refuzi toate cele trei bărci pe care ţi le-am trimis în
ajutor?“
Frânghia alpinistului

Un alpinist a vrut să cucerească cel mai înalt munte. S-a
pregătit pentru asta timp îndelungat şi în final a hotărât să se
aventureze singur pentru a primi singur laurii victoriei.
Noaptea căzu grea pe înălţimile munţilor şi omul nu a mai
văzut nimic. Totul era negru. Până şi luna şi stelele fuseseră
acoperite de nori negri. Şi cum se căţăra el, la doar câţiva metri
de vârful muntelui, a alunecat şi a căzut în gol.
Alpinistul văzu în acea îngrozitoare cădere episoade din
viaţa lui, bune şi rele. Se gândi la moartea care era aproape,
când, deodată, a simţit frânghia de siguranţă că-i frânge mijlocul.
Fusese oprit din cădere şi acum atârna în gol legat de acea
frânghie.
Urmă un moment de tăcere absolută. Atârna în neant şi
singurul lucru ce-i veni în minte fu: „Ajută-mă, Doamne!“.
Deodată auzi o voce venită din depărtări: „Ce doreşti fiule?“
. „Salvează-mă, Doamne!“ strigă alpinistul cuprins de frica morţii.
„Chiar crezi că Eu te pot salva?“ „Da, Doamne, cred în Tine“.
„Bine, dacă crezi în Mine şi în salvarea Mea, taie frânghia de
care atârni!“ spuse Dumnezeu.
Un moment de tăcere, alpinistul se îndoi şi pierdu credinţa,
frânghia era singura care-l ţinea în viaţă... aşa că nu tăie frânghia
şi hotărî să renunţe la ajutorul dumnezeiesc.
A doua zi dimineaţa, echipele de salvare au anunţat că au
găsit un alpinist legat de frânghia de siguranţă la doar un metru
de pământ. Murise îngheţat de frig…
Cât de ataşaţi de frânghia noastră nu suntem oare şi noi?
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