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RADU IFTINOIU

„Dă-mi, fiule, mie inima ta, şi ochii tăi să simtă plăcere
pentru căile mele” (Pilde 23:26)



Arma păcii

Ce miros de praf de puşcă! Ce mai freamăt de războaie!
Ce de certuri la cuţite şi eterne tărăboaie!
Ce de lupte între neamuri, între fraţi şi-ntre popoare,
Pentru bani şi-ntâietate, pentru lucruri trecătoare!

Se-narmează astăzi lumea, într-o cursă infernală,
Cu atâtea arme scumpe, de distrugere fatală:
Arme convenţionale, neutronice, scalare,
Chimice, sau cu bacterii, sau rachete nucleare.

Singura din arme, care e prea rar utilizată,
Cunoscută din vechime, însă tot de-atunci uitată,
E o armă pentru care au vrăjmaşii multă teamă,
Este una prea uşoară, care “iartă-mă” se cheamă.

Pe vrăjmaşii falnici, care stau de pândă la hotare,
Cu această armă sfântă, îl vei pune la picioare.
Ea încheie orice luptă şi aduce biruinţă
Celui ce o foloseşte cu smerită umilinţă.
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Trageţi cât puteţi cu dânsa, nu rataţi niciun vrăjmaş!
N-aşteptaţi să tragă altul, fiţi un brav şi dârz ostaş!
Înarmaţi-vă cu râvnă, cu tot lucrul înţelept,
Cu iubire, cu blândeţe şi cu “iartă-mă” la piept!

Stând ascuns de după stihuri, în legitimă-apărare,
Trag cu “iartă-mă”, acuma, un foc de avertizare.
Dacă vă simţiţi o ţintă, dacă vă simţiţi vizaţi,
Oameni buni, cu umilinţă, eu vă rog să mă iertaţi!

Vasul defect

O bătrână nevoiaşă dintr-un sat uitat, de munte,
Care vieţuia în pace în căsuţa de sub punte,
Îşi căra, cu trudă, apa, ce-i era de trebuinţă,
De departe, dintr-o vale, cu o biată cobiliţă.
Ea avea pe bătătură două vase bătrâioare,
Şi cu ele, bunicuţa, atârnându-le-n spinare,
Aducea, pe potecuţă, apă, zilnic, fericită,
Şi nu se plângea vreodată că e tare ostenită.
Dintre cele două vase, unul nu era perfect,
Căci avea o crăpătură, un vădit şi clar defect.
Şi, umplut fiind cu apă, când venea pe potecuţă,
Jumătate din aceasta se scurgea prin poieniţă.
Pentru-a sa meteahnă, dânsul se simţea neînsemnat
Şi era întotdeauna trist şi decepţionat,
Fiindcă treaba-ncredinţată, când era cărat în spate,
De bătrâna lui stăpână, o-mplinea pe jumătate.
Celălalt vas al bătrânei nu era deloc defect,
Nu avea nicio fisură, şi avea un bun aspect.
Pentru asta, vasul nostru era tare îngâmfat,
Socotindu-se destoinic şi râdea de cel crăpat.
Ani şi ani a dus bătrâna apă de izvor, în spate,
Către casa ei din munte…, doar un vas şi jumătate.
Într-o zi, fiind pe cale, vasul şubred şi crăpat,
Obsedat de-a lui meteahnă, zise tare ruşinat:
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Să mă ierţi, te rog, stăpână, că-ţi produc atât necaz,
Iar tu maică, fiind bună, nu îmi baţi al meu obraz,
Căci de ani, întotdeauna, apa ce-o aduci din vale,
Eu am risipit-o, zilnic, prin al meu defect, pe cale.
Dumneata, stăpână bună, nu mi-ai zis că sunt netrebnic,
Ci-mi acorzi aceeaşi cinste ca şi fratelui meu vrednic.
M-aşteptam demult stăpână să m-arunci peste vâlcele,
Să ajung hârb în gunoaie, să fiu oale şi ulcele.
Zâmbitoare, bătrânica zise vasului crăpat:
Ia priveşte partea-n care, eu, pe tine te-am purtat!
Nu observi că este plină de flori vii şi colorate?
Ceea ce nu vezi pe cale, de priveşti cealaltă parte.
Eu, ştiind a ta meteahnă, că eşti şubred şi crăpat,
O grămadă de seminţe de garoafe-am semănat;
Şi zambile, şi lalele, şi crini albi şi micşunele…
Şi-mi împodobesc căsuţa cu aceste floricele!
Ba mai mult, o altă parte din flori, eu, o vând la piaţă
Şi cu preţul de pe ele mă hrănesc şi sunt în viaţă.
Asta pentru că, pe cale, când ne-ntoarcem de la apă,
Zilnic, tu le uzi pe ele, ca o mamă filantroapă.
De n-aveai această hibă, dacă nu erai aşa,
Nu ar mai fi fost atâta frumuseţe-n casa mea.

Nimeni nu e vas netrebnic, asta este o ispită!
Totul e să-ţi faci lucrarea care-ţi este rânduită.
Cine ştie, frăţioare, ce flori uzi tu pe cărare!
Mai ales când crezi, dar sincer, că nu eşti vas de onoare.

Calul şi iapa

Era odată întru-n sat, în vale, lângă apă,
Un brav şi harnic gospodar, ce-avea un cal şi-o iapă.
Şi îi creştea pe amândoi cu grijă şi onoare,
Căci nu era pe-atunci tractor şi nici semănătoare.
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Căluţul, toată ziua-n câmp, ara ogoru-n grabă
Şi numai noaptea, obosit, mânca puţină iarbă,
Iar iapa-n fiecare zi mergea pe câmp să pască,
Ba chiar şi noaptea, stând în grajd, dorea să se hrănească.

În vremea ceea, de demult, pe când luptai cu scaii,
Precum auzi pe om vorbind, la fel vorbeau şi caii.
Şi zise iapa către cal, ca o superioară,
Pe când erau din nou în grajd, la iesle, într-o seară:

- Măi frate cal, tu nu observi că ai ajuns o gloabă,
De-atâta cât zoreşti la câmp, făcând atâta treabă?
Păi tu nu vezi că tot arând, din zori şi până-n noapte,
Eu pot să-ţi număr, prea uşor, mulţimea ta de coaste?

Eu dac-aş fi în locul tău, la câmp nu m-aş mai duce,
Chiar dac-ar fi să încasez pe spate multe bice!
Aş da şi eu, necontenit, în spate, din copite
Şi îl voi face pe stăpân, ca să mă ţină minte!

Smeritul nostru cal, atent, îşi asculta consoarta,
Ce-l indemna, în chip vădit, de-acum, să-şi schimbe soarta.
Aşa fiind povăţuit, convins de a lui Evă,
A hotărât ca, mâine-n zori, la cinci, să intre-n grevă.

Precum a zis, a şi făcut, iar când veni stăpânul
Să-l scoată iarăşi la arat, mai mişcă-l pe nebunul!
Căci, sforăind, sta nemişcat, cum zise-a sa muiere,
Iar când se-apropia, lovea în spate cu putere.

Văzând stăpânul că nu chip din grajd ca să-l urnească,
A renunţat, fiind grăbit la glie să sosească,
Şi-atunci, în minte, i-a venit ideea salvatoare:
Să-njuge… iapa de-azi la plug, că tot stă pe răzoare.

Aşa că dacă-ndemni la rău şi la neascultare,
Se poate-ntoarce prea uşor asupra-ţi, frăţioare!
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Dar n-am material!

Când negrul val al nopţii, tainic, se-aşează peste munţi şi văi,
Ieşind ades pe prispa casei, un tată blând, cu fiii săi,
Privind la cerul plin de stele, vorbeau de-a zilelor dogoare
Şi plănuiau, cu grijă, lucrul şi truda zilei următoare.

Şi zise lor bătrânul tată, odată, seara, după cină:
Aş face, dragii mei, în vale, pe malul apei, o grădină,
În care aş sădi garoafe, dar şi legume, pomi şi vii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, dar n-am material, copii!

Aş face, dragii mei, acolo, şi-o casă mare, spaţioasă,
În care să-şi găsească pacea toţi cei lipsiţi aici de casă,
Toţi cei lipsiţi de taţi şi mame, ce încă sunt în lume vii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, dar n-am material, copii!

Aş face tot acolo,-n vale, şi-o şcoală cu ferestre mari,
Cu temelia pe o piatră, cu ziduri falnice şi tari,
În care să înveţe carte cei mai sărmani ai lumii fii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, dar n-am material, copii!

Şi tot acolo, dar pe apă, aş face o corăbioară;
Să pescuim cu ea, în noapte, toţi peştii care, bunăoară,
Sunt orbi sau ameţiţi de valuri, de mari şi groaznice furii…
Frumoas-ar fi lucrarea asta, dar n-am material, copii!

Trecură anii peste lume, şi peste fii trecu, ‘nainte,
Trecură, însă cu iuţeală, şi peste-al lor iubit părinte.
Din când în când, bătrânul tată zicea în gând, nu către fii:
„Frumoas-ar fi lucrarea asta, dar n-am material, copii!”

Şi a plecat bătrânul tată spre zările din paradis
Şi au rămas ei, toţi, în minte cu-al tatălui nostalgic vis.
Dar mai târziu, privind în urmă, spre valea locului natal,
Au înţeles că ei, copiii, erau acel material…
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Ce-i iubirea?

Pe fotoliu, lângă sobă
Stau, când am o zi mai lină,
În domestica mea robă,
Cu-n condei şi-o carte-n mână.

Mai citesc, mai stau pe gânduri,
Mai privesc şi pe fereastră,
Mai notez vreo două rânduri,
Dar azi pana mi-i fiastră.

Vreau să scriu ceva de suflet:
Despre dragoste, iubire,
Insa muzele, în cuget,
Nu vor azi să mă inspire.

Abătut, privesc afară
Fulgii albi, venind şiraguri,
Ce-s cernuţi de iarnă iară
Pe-ale mele dragi meleaguri.

Din văzduhuri coborând,
Un fulg vesel de zăpadă
S-a oprit puţin, sclipind,
La fereastră, să mai şadă.

Dar, văzându-mă pe gânduri,
Jucăuşul m-a-ntrebat
De ce-am scris doar două rânduri
Şi-s aşa de întristat?

Şi i-am spus a mea pricină:
Că am vrut să scriu, cu foc,
Ce e dragostea deplină,
Dar nu-s inspirat deloc…

“De mă vei primi la tine -
Zise el din toată firea,
Cu-a sa voce cristalină -
Îţi voi spune ce-i iubirea!”
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Bucuros de-aşa pomană,
Încântat vădit de-aceasta,
Fulgului de nea, în goană,
I-am deschis, voios, fereastra.

După ce-a intrat în casă,
Micul fulg, cu fire calmă,
Nobilă şi generoasă,
Mi s-a aşezat în palmă.

S-a uitat sfios în lături,
S-a uitat şi la sobiţă,
Cel venit de prin omături,
Dar n-a scos o vorbuliţă.

Cu-ale lui priviri blajine
Mă tot săgeta mereu,
Însă, tot privind la mine,
S-a topit… de dragul meu.

Ce păcat de răposatul!
Lesne s-a pierdut cu firea
Şi n-a apucat, săracul,
Ca să-mi spună ce-i iubirea…

Din inimioară

Pe lângă sobă picotind,
Un cârd de stihuri, astă seară,
S-a furişat tiptil în gând
Şi-a coborât în inimioară.

E ger cu ţurţuri de smarald
Şi vântul bate iute-afară,
Dar ştiu un loc unde e cald:
La mine-n piept, în inimioară.

Ce iute fug ai iernii nori,
Când mintea mai coboară
Să se-ncălzească, uneori,
Aici în piept, în inimioară!

Al iernii vajnic vânt turbat
Ar vrea să-mi fure din cămară
Căldura care, ne’ncetat,
O port în piept, în inimioară.

Veniţi, toţi cei ce-mi sunteţi fraţi,
Cei ce în noapte staţi pe-afară,
Toţi cei lipsiţi şi îngheţaţi,
Veniţi la mine-n inimioară!

Căci este pace şi căldură,
Aici, mereu, şi zi, şi seară,
E pâine caldă, băutură,
Şi-i loc destul în inimioară.

Veniţi să vă cunoaşteţi fraţii,
Pe cei de-o mamă, bunăoară,
Şi veseliţi-vă de graţii,
Căci e şi Domnu-n inimioară.

Vă-mbrăţişez cu dor pe fiecare,
Şi vă aştept, cu flori de primăvară,
Cu dragoste şi nerăbdare,
Să ne-ntâlnim în inimioară!
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Darul tău

…dacă îţi vei aduce darul tău la altar şi acolo îţi vei aduce
aminte că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă darul tău acolo,
înaintea altarului, şi mergi întâi şi împacă-te cu fratele tău şi apoi,
venind, adu darul tău.(Mt. 5,23-24)

Aţi văzut pe cineva să-şi lasă darul său la uşa altarului şi să
alerge la vreun frate pentru a se împăca? Eu n-am văzut şi nici
n-am auzit până acum de aşa ceva. Sau poate că nu mai există
între creştini certuri, neînţelegeri. Ba există, o să spuneţi. Dar
atunci de ce nu vezi creştini care să lase darul la uşa altarului şi
să alerge la împăcare? Mai ales că fraţii sunt tot în biserică şi nu
trebuie să alege mai mulţi kilometri. Răspunsul este cunoscut:
mândria. Fiecare crede că nu el e vinovat sau că e de datoria
celuilalt să ceară iertare. Cum ne mai înşelăm! Dar nu de asta
voiam să vorbesc acum, ci de o altă comportare pe care o au unii
creştini când aduc darul lor la altar.

Unii, care n-au venit cu anii pe la biserică, nu ştiu că „se
plăteşte Liturghia” la uşa din miazănoapte a Sfântului Altar. De
aceea, cu lumânarea în mână, parcă speriaţi, îi vezi horbocăind
prin faţa Sfântului Altar. Alţii vor chiar să intre în altar. Bineînţeles
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că fraţii mai „vechi”, cu mai multă experienţă, se reped la ei,
dându-le indicaţiile de rigoare.

Alţi creştini, mai cunoscători ai ritualului ortodox, se duc
întins cu lumânarea către ţintă: uşa diaconească de
miazănoapte. Însă cum preotul zăboveşte şi nu deschide uşa
imediat, îşi pierd răbdarea. Probabil au lăsat rând pe undeva, la
piaţă, la dentist sau în altă parte şi, tot fiind în zonă, s-au gândit
că nu e rău să plătească şi o Liturghie. Şi cum preotul tot nu iese
în întâmpinare, încep să se uite în stânga, în dreapta, înapoi,
după care bat disperaţi în uşă şi în cele din urmă o deschid puţin
ca să-l atenţioneze pe slujitorul altarului că e cineva la uşă.

Toate acestea distrag atenţia celor din biserică, tulburând
liniştea celor ce au venit mai de dimineaţă la slujbă.

Trebuie ştiut că preotul în altar nu doarme, ci are de îndeplinit
un anumit ritual, trebuie să zică nişte rugăciuni şi ştie dânsul
când trebuie să iasă spre a primi darurile credincioşilor. Este bine
să mergem la slujbă mai de dimineaţă şi să scriem pe o hârtiuţă,
citeţ, (bine ar fi de acasă) pe o coloană numele celor vii, iar pe
altă coloană numele celor adormiţi, adică un pomelnic. E bine,
de asemenea, să folosim lumânările oferite de biserică şi nu
cumpărate din altă parte. E bine să avem o ţinută cuviincioasă,
mai ales femeile, spre nu a produce sminteală în sfântul locaş.
E bine ca, în cazul celor căsătoriţi, liturghia să o plătească
bărbatul sau un copil.

Darurile la Sfântul Altar (pâine, vin, tămâie, lumânări, ulei
pentru candele), însoţite de pomelnice, se aduc până la ieşirea
cu cinstitele daruri, adică după cântarea Heruvicului. Să nu dăm
în mâna preotului bani rupţi sau expiraţi. Şi mai sunt şi alte
norme de bună cuviinţă pe care le veţi afla frecventând mai des
slujbele bisericii, căci de-acolo le-am aflat şi eu.

Să ascultăm de Stăpânitorul stăpânitorilor

Îmi povestea cineva că, zilele trecute, mergând cu maşina
spre serviciu, aproape de ieşirea din sat, la „prins” radarul. Avea
63 km/h prin localitate. Şi pentru că era prima dată când i se
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întâmpla aşa ceva, a primit avertisment şi două puncte
penalizare. Dar nu era aşa supărat că a încălcat legea (pentru
care a fost sancţionat pe dreptate), ci era tare supărat pentru că
a încălcat povaţa părintelui său duhovnicesc, care îl sfătuise să
circule pe şosea cu viteza legală.

Da, şi acesta e un aspect de care trebuie să ţină seama
adevăratul creştin: respectarea legilor ţării, căci aşa ne învaţă
Biserica. Sfântul Apostol Pavel spune: „Adu-le aminte să se
supună stăpânirilor şi dregătorilor, să asculte, să fie gata la orice
lucru bun”. Şi tot Sfântul Pavel spune: „Voieşti să nu-ţi fie frică de
stăpânire? Fă bine, şi vei avea laudă de la dânsa… Iar dacă faci
rău, teme-te, că nu în zadar poartă sabia” (Rom. 13, 3-4).

Bine, să ascultăm de stăpânire, de legile ţării, veţi zice, dar
dacă legile ţării sunt în contradicţie cu Legea Divină, ce vom
face? Atunci vom face ceea ce ne învaţă Legea lui Dumnezeu.
Pentru aceasta trebuie să cunoaştem cât mai bine Legea Divină,
cuprinsă în Sfintele Scripturi, Sfintele Canoane, Cele zece
porunci, Poruncile Bisericeşti, spre a-L asculta şi a-L cinsti pe
Dumnezeu, care reprezintă Stăpânirea absolută. Amin!

Am credinţa mea

Ca să faci parte dintr-o societate, organizaţie, asociaţie,
uniune, partid, comunitate sau oricare altă grupare de persoane,
care urmăreşte un scop comun, trebuie să respecţi un statut,
nişte reguli de funcţionare. Aşa trebuie să se întâmple şi în cazul
unei confesiuni creştine, care este o comunitate de creştini; în
cazul nostru Biserica Ortodoxă.

Şi noi creştinii ortodocşi, dacă vrem să fim membri, mădulare
vii ale Bisericii, trebuie să respectăm un statut, nişte reguli, cum
ar fi: Sfintele Canoane, Decalogul, Cele nouă porunci bisericeşti
şi altele. De asemenea, trebuie să cunoaştem Crezul şi toată
învăţătura de credinţă a Bisericii noastre. Dar ce auzi astăzi la
unii creştini (după botez)? „Am credinţa mea”. Dar ce spune
Apostolul Iacov: „Credinţa fără fapte este moartă”. Ei stau acasă
în Duminici şi sărbători, habar nu au de Crez; fără rugăciune,
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fără spovedanie, fără fapte bune şi totuşi cred că sunt creştini
ortodocşi, pentru că au „credinţa lor”. Cum îi mai înşală
vrăjmaşul! Care altă organizaţie ar accepta aşa ceva: să nu
cunoşti şi să nu respecţi statutul, să nu ai activitate în cadrul
organizaţiei etc.? De aceea unii creştini îşi aduc aminte că sunt
creştini doar pe patul de moarte. Atunci cheamă preotul pentru
spovedanie, căci toată viaţa n-au avut timp. Iar alţii nici atunci.
Bineînţeles că la slujba de înmormântare li se cântă „Cu sfinţii
odihneşte, Hristoase, sufletul adormitului robului Tău…”. Auziţi
ce ironie, cu sfinţii! Acesta este numit, şi i se scrie şi pe cruce,
„robul lui Dumnezeu”.

De curând am fost la o înmormântare şi rudele răposatului
i-au atras atenţia preotului că la slujbă n-a zis „nespovedit,
neîmpărtăşit şi fără lumânare”. Adică preotul să-L facă atent pe
Dumnezeu în privinţa asta, ca şi cum Dumnezeu n-ar fi ştiut…Şi
acesta era un om cumsecade, blând, harnic, gospodar, dar…
avea „credinţa lui” şi a murit în credinţa lui.

Anormalitate

Se spune că într-o zi virtutea s-a pornit la drum, din ţinutul
său îndepărtat, să se arate oamenilor dintr-un oraş, îmbrăcată
într-o frumoasă manta de flori. Intrând în cetate, păcatele s-au
coalizat şi au alungat-o dincolo de zidurile cetăţii. Peste noapte
virtutea s-a aşezat sub un palmier şi a adormit. În timpul nopţii
au venit fărădelegile din oraş şi au furat mantaua cea frumoasă
a virtuţii. De atunci ispitele se îmbracă cu ea, spre a ne amăgi.

De aceea astăzi răul se îmbracă cu florile binelui. Păcatul se
prezintă ca virtute, anormalul ca normalitate şi oamenii anormali
ca oameni normali.

Proorocind despre vremurile din urmă, zis-a avva Antonie:
“Va veni vremea ca oamenii să înnebunească şi, când vor vedea
pe cineva că nu înnebuneşte, se vor scula asupra lui, zicându-i
că el este nebun, pentru că nu este asemenea lor”.

Să fie oare vremurile din urmă, căci adevăraţii creştini aşa
sunt astăzi catalogaţi: nebuni, habotnici, exageraţi, chiar de
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confraţii lor, care sunt doar cu botezul, ortodocşi. Ba unii afirmă
chiar că ortodoxia e învechită şi ar trebui modernizată, adaptată
vremurilor. Adică să facem şi noi ca alţii: să hirotonim femeile,
să-i cununăm pe homosexuali, să scurtăm sfintele slujbe etc.

Păcatul este cosmetizat şi îmbrăcat într-o manta de flori,
primind o nouă denumire: desfrânarea – “dragoste” sau
“căsătorie de probă”, sodomia – “orientare sexuală”,
desfrânatele – “femei de companie”, homosexualii - “gay” ,
uciderea pruncilor - “playning familial”, concubinul - “prietenul
meu”, haosul - “democraţie”, furtul şi minciuna - “criză
financiară”, neascultarea de părinţi - “drepturile copilului”,
libertatea de a păcătui - “drepturile omului”.

Această stare anormală a societăţii o regăsim, la dimensiuni
mai reduse decât acum, şi în cetăţile antice Sodoma şi Gomora,
precum şi înainte de Potopul lui Noe. Atunci, pentru a se intra în
normalitate, a fost nevoie de intervenţia lui Dumnezeu. Acum
oare ce va fi?

Milostenia sufletească

Duhovnicul meu, Părintele Arsenie Papacioc, îmi spunea
adesea că sărăcia nu e o virtute şi nici bogăţia nu este un păcat.
Şi tot dânsul îmi zicea că, la Sfârşit, criteriul de judecată a lui
Hristos va fi mila, argumentând cu citate din Evanghelia după
Matei (25, 42-43) unde se spune:”…flămând am fost şi nu Mi-aţi
dat să mănânc; însetat am fost şi nu Mi-aţi dat să beau; străin
am fost şi nu M-aţi primit; gol, şi nu M-aţi îmbrăcat; bolnav şi în
temniţă, şi nu M-aţi cercetat“.

Aşadar, să facem milă. Aici voiam să ajung. Să facem milă,
dar nu oricum şi oricând, căci sunt situaţii în care putem să
greşim, făcând milă. Dacă ştim pe cineva că foloseşte banul pe
care i-l dăm ca să cumpere băutură, ţigări sau alte lucruri
nefolositoare, greşim; încurajăm beţia şi fumatul. Dacă ştim pe
cineva că cerşeşte pentru că e certat cu munca, iar greşim;
încurajăm lenea. De aceea, pe adevăraţii săraci trebuie să-i
căutăm cu atenţie, ostenindu-ne puţin. Să nu credem că, dacă
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am dat doi bănuţi la primul cerşetor întâlnit în cale, am făcut
mare milă. Să-i cutăm prin sate izolate, prin locuri greu
accesibile. Să ne unim mai mulţi creştini ca să putem face
aceasta, căci de unul singur e mai greu.

Sunt unii cerşetori care profită de mila şi bunătatea creştinilor
şi vin duminica chiar în biserică, în timpul slujbei, ca să
cerşească. Aici iar putem greşi, dacă nu suntem vigilenţi, pentru
că se tulbură slujba. Îi vezi pe unii creştini căutându-se prin
buzunare, foindu-se, în loc să fie atenţi la cântare şi rugăciune,
căci aceşti cerşetori sunt foarte insistenţi, dacă nu le dai. Aici
trebuie să luăm poziţie noi, cei din biserică, căci preotul nu poate
să iasă din Sfântul Altar să se ia cu ei la harţă. Dându-le acestor
cerşetori, îi determinăm să mai vină şi duminica viitoare, ca să
facă dezordine. Iată cum putem să greşim!

Mila cea mai mare pe care trebuie să o facem noi, astăzi, ne
spun părinţii Bisericii Strămoşeşti, este mila sufletească. Şi pe
aceasta o putem face, cu mai mult spor, la fel, unindu-ne mai
mulţi creştini.

Cum putem săvârşi milostenia sufletească

Trebuie să avem în vedere ce hrană dăm, cui dăm, cum
dăm, unde dăm şi când dăm.

Ce dăm. Dăm o cărticică de rugăciune, un îndreptar de
spovedanie, o revistă cu predici şi învăţături creştine, o iconiţă,
o căndeluţă, Un CD audio sau un DVD cu program duhovnicesc,
un sfat, un îndemn, dar mai ales căldură sufletească. Să-i
mângâiem pe cei necăjiţi, oropsiţi, lipsiţi, părăsiţi. Să-i ajutăm să
capete încredere în Bunul Dumnezeu. Să le spunem că
Dumnezeu nu îngăduie ispita, răul, necazul, dacă nu iese ceva
bun. Să ne ridicăm sau să ne coborâm la nivelul fiecăruia. Să ne
punem în situaţia lor şi atunci vom şti ce să le dăm, altfel ne
pierdem timpul.

Când dăm. Dăm, când sufletul omului este dispus să
primească un dar duhovnicesc, un îndemn. Momentul cel mai
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bun este când omul este în suferinţă, în boală, în necaz, în
primejdie, în sărăcie. Atunci se mai gândeşte la Dumnezeu şi la
ajutorul Lui, atunci primeşte. Atunci să-i venim în întâmpinare.

Unde dăm. Dăm la spitale, azile, familii nevoiaşe, instituţiile
prin care lucrăm şi oriunde sunt fraţi de-ai noştri.

Pentru necazurile prin care trec, de obicei, oamenii dau vina
pe dregători. Noi să nu facem politică, să nu dăm vina pe alţii.
Trebuie să-i facem să înţeleagă că din cauza depărtării noaste
de Dumnezeu şi a păcatelor, se abat peste noi necazuri şi lipsuri,
şi nu din cauza altora.

Cui dăm. Dăm, desigur, la săraci. Cei mai săraci (sufleteşte)
în ziua de astăzi sunt bogaţii vremii, care au de toate (din cele
materiale) şi nu mai au nevoie de Dumnezeu.

Dăm celor de care nu s-a îngrijit nimeni până în momentul de
faţă. Dacă nu le vom da noi fraţilor noştri, le vor da alţii, care se
vor prezenta drept păstori şi apostoli, dar care sunt, de fapt, „lupi
îmbrăcaţi în piei de oaie”, ce au în traistă otravă.

Cum dăm. Dăm cu dragoste, cu smerenie şi nu pentru
răsplată sau pentru că ne-a poruncit cineva. Dăm cu
binecuvântarea duhovnicului nostru. În cazul că dăm la un spital,
cu binecuvântarea preotului spitalului şi cu aprobarea conducerii
spitalului.

Să mergem, de exemplu, cu un player audio sau video (şi
câteva CD-uri sau DVD-uri) la un azil de bătrâni şi, cu aprobările
de care vorbeam, să le punem un program cu învăţături sfinte,
un film cu o viaţă de sfânt, cu minunile de la Ierusalim, Iordan,
Tabor etc., scenete duhovniceşti şi orice material ziditor de
suflet, dar - atenţie!!! – să fie ortodox, nu cu scene erotice sau
alte manifestări străine de duhul ortodoxiei.

Ce s-ar bucura acei bătrâni (sau tineri) din azil, părăsiţi de ai
lor! Printre ei o să-l găsiţi şi pe Hristos, părăsit de ai Lui.

„Secerişul e mult, dar lucrătorii sunt puţini. Rugaţi, deci, pe
Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul Său”
(Matei 9,37-38).
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C LUNILE
.. ANULUI             

Ghicitoarea C1

Anul nou, bisericesc,
Eu acum sărbătoresc.
Şcoala se deschide iar.
E "răpciune", aşadar ?

(Răspunsul la pagina nr. 15)

Ghicitoarea C2

Iarna vine-ncetinel,
Ne grăieşte "brumărel",
Căci pe case,-n astă lună,
Ai să vezi şi-un pic de brumă.

(Răspunsul la pagina nr. 15)

Ghicitoarea C3

Luna asta-n calendar
Se numeşte şi "brumar",
Când oiţele, cu dor,
Se întorc la casa lor.

(Răspunsul la pagina nr. 15)

Ghicitoarea C4

Luna-n care Moş Crăciun
O porneşte iar la drum,
Fiindcă, în "undrea", Iisus
A venit din cer, de sus.

(Răspunsul la pagina nr. 16)
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Ghicitoarea C5

Este lună friguroasă,
Când se stă mai mult prin casă.
Este prima-n calendar
Şi-i mai zice şi "gerar".

(Răspunsul la pagina nr. 16)

Ghicitoarea C6

Este luna cea mai scurtă,
Când natura e "căruntă"
Şi, în graiul popular,
E numită "făurar".

(Răspunsul la pagina nr. 16)

Ghicitoarea C7

Luna-n care încolţeşte
Firul ierbii, şi-nverzeşte.
Unii oameni, din popor,
Îi mai zic şi "mărţişor".

(Răspunsul la pagina nr. 16)

Ghicitoarea C8

Luna asta, cei din sat
Pleacă-n zor la semănat,
Pentru că-i frumos afară,
Căci "prier" e-n primăvară.

(Răspunsul la pagina nr. 16)

Ghicitoarea C9

Luna asta, popular,
Se numeşte şi "florar".
Peste tot miros de flori
În tot felul de culori.

(Răspunsul la pagina nr. 16)

Ghicitoarea C10

Luna asta-i de mijloc,
Când cireşele se coc.
De aceea, popular,
I se spune "cireşar".

(Răspunsul la pagina nr. 17)

Ghicitoarea C11

Lună tare călduroasă,
Când pe câmp sunt mulţi la coasă,
Dar aproape de izvor,
Căci e cald ca în "cuptor".

(Răspunsul la pagina nr. 17)

Ghicitoarea C12

Luna-i scrisă-n calendar
Şi cu numele "gustar".
Strugurii şi multe roade
Vor să-i guşti acuma, bade!

(Răspunsul la pagina nr. 17)



CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

DIN BISERICĂ
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ORIZONTAL:
1. Tâmpla bisericii.
2. A potoli durerea - Numele unuia dintre cei doi fii ai lui Iosif

(nume dat uneia dintre cele 12 semintii ale lui Israel).
3. Noul Testament -Temelie a Bisericii.
4. Profet al Vechiului Testament - Nu are nimic (fem.)
5. Perioadă înainte şi după Hristos - Hibrid - Uniţi la început!
6. Începutul legii! - Lanţurile mucenicilor - Pronume personal.
7. Un fel de post - Creştin care aparţine unei confesiuni din

Egipt Şi Etiopia.
8. Tagmă călugărească - Păstor - În fruntea arhiereilor!
9. Început de ilegalitate! - A merge după El - Ison nesfârşit!
10. Carte bisericească de predici - Glasuri bisericeşti.
11. Judecată - Strigare.
12. Samar - În pace! - Biserică mică.

VERTICAL:
1. Arde la icoană - Cântare bisericească.
2. Partea de răsărit a bisericii (pl.) - Capac.
3. Nici un pic din tipic! - Poftim - Un semiton mai sus (pl.)
4. Împotrivă - Fiu duhovnicesc - Mama Maicii Domnului.
5. Învăţătură (la vecernie) - Fără de asemănare.
6. Întâmplătoare.
7. Început de tedeum! - Troiţă.
8. Chip - Pronume personal - Nu e taină!
9. Pâine sfinţită - Creştinii la început! - Cap de viperă!
10. Staul - În deosebi! - Tavita din ...
11. Jertfa de Paşti (2 cuv.).
12. Amar la început! - În strană! - Treime.

(Dezlegarea careului “DIN BISERICĂ” o găsiţi la pagina 81)
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„Cine nu are ca mamă Biserica, nu poate avea ca Tată
pe Dumnezeu “ (Sfântul Ciprian al Cartaginei)



Cruci pe talpă

Crucea este steagul sfânt
Şi, de-aceea, frăţioare,
Nimenea de pe pământ
Să n-o calce în picioare.

Însă unii fabricanţi
Care azi produc papuci,
Ghete, cizme sau bocanci,
Pun pe talpă numai cruci.

Însă n-ai să vezi pe talpă
La aceste încălţări
Forme care... le cam scapă:
Sticle, arme sau ţigări?!

Integrame

Timpul vieţii scurt fiind,
Cine are-nţelepciune,
Îl petrece doar făcând
Fel de fel de fapte bune.

Dar să vezi ispită mare:
Copilaşi, tătici şi mame
Timpul liber şi-l omoară
Absorbiţi de integrame.

La birou, în tren vezi oameni
Concentraţi stând ziua-ntreagă
Şi dezleagă integrame,
Dar, pe ei cine-i... dezleagă?
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Desfrânata de pe masă

O proorocire spune
Că, la vremea de apus,
Desfrânata o să joace
La creştin pe masă, sus.

Desfrânata, din păcate,
Este, clar, televizorul
Care,-n filme desfrânate,
Întinează tot poporul.

Cei mai mulţi creştini, ia seama,
L-au fixat la răsărit
Să le fie şi icoană,
Căci alt loc n-au mai găsit.

Sacoşele de plastic

Azi sacoşele de plastic,
După cum băgăm de seamă,
Au un rol drăcesc fantastic:
Fac păcatelor reclamă.

Căci pe ele vezi pozate
Băuturi din Occident,
Domnişoare dezbrăcate
Sau ţigări Marlboro, Kent.

Mulţi le poartă, chiar cu fală,
Fiindcă-s ţanţoşi şi colerici
Şi, cu multă îndrăzneală,
Vin cu ele şi-n biserici.

In loc de icoană

În maşini, autobuze,
Am văzut, nu doar odată,
Atârnat lângă icoană
Şi o poză “deocheată”.

Iată câtă rătăcire
La creştinii de acum
Care-amestecă-n neştire
Ce e rău cu ce e bun.

Cui te-nchini iubite frate?
Ori Măicuţii Preacurate,
Ori femeii necurate?
La doi domni, ştii..., nu se poate.

O creştină postitoare

Dacă ajunezi, cumva,
Să n-o faci nicicând cu fală;
Fii voios, nu te-ntrista,
Unge-ţi faţa şi ţi-o spală!

Se întâmplă, nu prea des,
La vecernie, spre seară,
Când e vineri, mai ales,
S-auzi câte-o surioară:

“N-ai anaforă părinte?
Căci, eu, azi am ajunat!“.
Iată cum astfel de “sfinte”
Plata lumii şi-au luat.
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Horoscopul

Mulţi creştini citesc ziarul
Urmărind un singur scop:
Ca să-şi afle viitorul
Prevestit de horoscop.

Dar să vezi ce păcăleală
Pentru cei naivi de tot,
Căci nu sunt două ziare
Cu acelaşi horoscop.

Totuşi au ceva comun:
Nici un horoscop sfătos
Nu îndeamnă pe creştin
Să urmeze lui Hristos!

Potcoava salvatoare

Vezi la unii pe maşini,
Ori în faţă, ori în spate ,
Că îţi vine să suspini,
O potcoavă agăţată.

Scopul ei îl ştiţi prea bine:
Să le-aducă mult “noroc”
De-or intra-n coliziune
Sau de ia maşina foc.

Când doreşti ca o potcoavă
Să te scape de la moarte,
Asta e o boală gravă,
Căci de Domnul eşti departe!

Un pic mai scurtă

Tinerii, azi, se cunună,
Nu că ar avea temeiul
În religia creştină,
Ci... c-aşa e obiceiul.

De aceea îşi aleg
Naşi lipsiţi de viaţă sfântă,
Ce nu ştiu pe ce drum merg,
Care joacă mult şi cântă.

Ba, i-auzi pe naşi zicând,
Chiar la cununia sfântă:
“Te rugăm, părinte, mult,
Să o faci un pic mai scurtă!“

Idoli

Chiar şi-n casele creştine,
Vezi la câte unii, frate,
Colţuri, rafturi şi vitrine
Cu colecţii cam ciudate:

Mărci diverse de ţigări,
Băuturi la sticle scumpe,
Bani diverşi din multe ţări...
Şi exemple sunt cam multe.

După felul de colecţii,
Se-nţelege uşurel
Cine-i colecţionarul
Şi... cui i se-nchină el.
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Evlavie

La biserică, grăbită,
O duduie zveltă vine,
Parfumată şi vopsită,
La icoane să se-nchine.

Şi se-ntinde, şi se-apleacă,
Mai sărută şi pământul,
Şi, cum fusta-i doar oleacă,
Le arată la toţi fundul.

Şi, crezând că la sfinţi place
Osteneala ei, sărmana,
Alte gesturi, calmă, face,
Bucurând doar pe... satana.

Salutul

Când saluţi, zi:”Doamne-ajută!“,
“Bună ziua!“, “Noapte bună!“,
Mâna mamei i-o sărută,
C-aşa-i datina străbună.

Dar ce-auzi azi împrejur?
Alt salut au uni-n gură:
“Servus!”,”Pa!”,”Noroc!”,”Bon jour!”,
Alţi-şi trag o-njurătură.

Pentru doamne e o pată,
Nu le e de bun augur,
Căci “Bon jour” spun ziua toată,
Chiar şi seara zic...”Bon jour!“.

La nouă biserici

Ca să-nşele lume multă,
Folosind o rea povaţă,
Pe cei care îl ascultă,
Diavolul aşa-i învaţă:

Duminica să plăteşti
În vreo nouă parohii,
Dacă vrei ca să sporeşti,
Nouă Sfinte Liturghii.

Şi, aşa făcând, se ştie,
Plătind slujbe-n nouă sate,
Nefiind la Liturghie,
De nici una nu ai parte.

E tot o sfântă taină

Azi, la nunta creştinească,
Sar creştinii şi dansează,
Căci orchestra ţigănească
Cu trompete îi distrează.

Nunta este taină sfântă,
Precum e mărturisirea
Şi-ntre dânsele, ca taine,
Eu nu văd deosebirea.

Nu-nţeleg lucrul acesta:
Consecvent dacă tu eşti,
De ce nu tocmeşti orchestra,
Şi când... te mărturiseşti?
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E discutabil

În duminici, după masă,
Vezi pe şanţ îngrămădite
Multe babe ce, din casă,
Au ieşit să mai discute.

Astăzi ordinea de zi
E puţin cam încărcată,
Căci băiatul nu-ştiu-cui
A fugit, de ieri, c-o fată.

Maicilor, eu vă previn,
Chiar de nu prea par amabil:
Când discuţi pe un creştin,
E, să ştiţi, cam... discutabil!

Muzica la-nmormântare

Azi creştinii nu concep
Un botez, un moţ, o nuntă,
Sau un alt moment solemn,
Dacă muzica nu cântă.

Ba, mai mult, chiar şi la moarte
Îşi doresc cu-nverşunare
Să le cânte, bine foarte,
Muzicanţii cu fanfare.

Vreau să ştie fiecare;
Eu vă spun de la obraz:
Muzica la-nmormântare
E păcat şi... n-are haz.

Numele de domnişoară

Unele femei, se ştie,
Îşi păstrează, bunăoară,
Chiar şi după cununie,
Numele de domnişoară.

Vezi, de pildă, undeva:
„Ana Ionescu-Dincă“
Şi te-ntrebi de ce aşa?
Explicaţia e simplă:

Unele, chiar de la nuntă
Iau în calcul şi divorţul
Şi, la prima lor dispută,
Pot să-şi lase liber soţul.

Au mai rezolvat o treabă

Când spre piaţă se îndreaptă,
Doamnele, în sărbători,
Intră şi-n biserici, frate,
Ca s-aprindă lumânări.

Aici stau vreo trei minute,
Dau pomelnicul în grabă
Şi-apoi pleacă fericite
C-au mai rezolvat o treabă.

O asemenea creştină
Se aseamănă cu Iuda
Care nu a stat la Cină,
Ci s-a dus să-şi ia osânda.
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Psihologul

Când ai sufletu-ncărcat,
De-ai făcut ceva nevrednic,
Când eşti tare tulburat,
Apelează la duhovnic.

Însă unii dintre fraţi,
Ce-s căzuţi în mari nevoi,
Ce se cred civilizaţi,
Folosesc metode noi.

De aceea n-au ca sfetnic
În tot timpul şi-n tot locul
Pe părintele duhovnic,
Ci consultă... psihologul.

Rime

O insectă parazită,
De pe trupuri ostenite,
Suge hrana mult dorită
Şi mai iese şi în frunte.

Tot aşa şi secta, frate,
Suge hrana din Scriptură
Care este, ştiţi, furată
Din Biserica Străbună.

O fi oare-ntâmplător
De rimează cu insectă,
Chiar atât de izbitor,
Denumirea asta... „sectă“?

Sluga altuia

În Epistolele sale
Sfântul Pavel zice bine:
“Cine eşti, tu, ca să judeci
Sluga altuia, creştine?“

Mulţi te judecă, măi frate,
Nu spre a te îndrepta,
Ci din pizmă, răutate,
Răspândind greşeala ta.

Antihrist e omul care
Judecă pe fraţi, vârtos,
Căci, el, cu neruşinare
Îi ia locul lui Hristos.

Icoane de pomană

Sfinţii ce îi ai prin casă
În icoane, ştii prea bine,
Că nicicând, ei, nu te lasă,
Ci se roagă pentru tine.

Dar, spun unii mai “deştepţi”
Să nu-ţi cumperi, tu, icoană,
Că nu-i bine, ci s-aştepţi
Să-ţi dea alţii de pomană.

De aceea, sunt creştini
Ce în casă n-au icoană,
Căci aşteaptă de ani buni,
Dar aşteaptă de... pomană.
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Lupul moralist

Cine-nvaţă şi-mplineşte
Legea dată de Iisus,
Omul ăsta se numeşte
Mare om în ceruri, sus.

Cel ce-nvaţă că nu-i bine
Să fumezi, să bei alcool,
Să râvneşti averi străine,
Să stai la televizor,

Însă, el, nu împlineşte
Ce învaţă, este trist,
Căci poporul îl priveşte
Ca pe... lupul moralist.

“Drobul de sare”

De la sud până la nord,
Toată lumea, tot poporul
Este astăzi de acord
Că nu-i bun televizorul.

Căci de-aici mulţi se inspiră
În violuri, tâlhării;
Cei ce fură şi înjură,
Cei ce săvârşesc urgii.

Totuşi, nimeni nu renunţă
La programul lui subtil,
Nu ia “drobul” ce anunţă
C-o să cadă pe copil.

Oul şi găina

Vrând să pară mari la minte
Mulţi te-ntreabă: “Măi, creştine,
Cine-a fost mai înainte,
Oul sau găina? Cine?“

O asemenea-ntrebare
Îi încuie pe mai mulţi;
Totuşi, un răspuns ea are,
Dacă vrei ca să-l asculţi:

Înainte de vreuna,
A fost Domnul Dumnezeu
Care a creat găina,
Cât şi oul, dragul meu.

Matematic

O constantă, cât de mare,
Raportând la infinit,
Matematica ne spune
Că dă zero, negreşit.

O concluzie frapantă
Matematic am găsit:
Omul este o constantă,
Dumnezeu e infinit;

Omul, deci, iubitul meu,
De e mare, de e mic,
Raportat la Dumnezeu,
Totdeauna e... nimic.
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Râvnă neînţeleaptă

Sunt creştini ce au în casă
Fraţi, surori, copii, părinţi,
Ce-s bolnavi de-o boală gravă,
Care trebuie-ngrijiţi.

Dar, în loc să îngrijească
De bolnavii lor din casă,
Dintr-o râvnă rea, prostească,
Pe ai lor bolnavi îi lasă

Şi, aceşti creştini grozavi,
Merg prin satele vecine
Şi-ngrijesc de alţi bolnavi,
Ca să facă... fapte bune.

Dies Domini

“Dies Domini”-n latină
Ziua Domnului înseamnă,
Sau Duminica creştină,
Ziua ce-ntre zile-i doamnă.

Duminică dacă zici,
Deci zici Ziua Domnului
Şi-i normal ca s-o dedici
Lui Hristos, nu omului.

Însă o adunătură,
Ce o ştii şi dumneata,
Zic duminică din gură,
Dar serbează... sâmbăta.

Randamentul

Randamentul, frăţioare,
Ne arată foarte bine,
Ce eficienţă are
Un proces, o acţiune.

Randamentul creştinesc
E raportul (mic sau mare)
Dintre cât te nevoieşti
Şi cam cât ai fi în stare.

Ca să-ţi afli randamentul,
Foloseşte drept cântarul:
Nu te compara cu altul,
Ci compară-te cu... darul!

Glume

Pentru-a vieţii grea povară,
Fruntea dacă-ţi descreţeşti
Printr-o glumă mai uşoară,
De-i mai rar, n-ai să greşeşti.

Dar la unii e de plâns;
Când aud câte o glumă,
Sar, se tăvălesc de râs
Şi afirmă că e... bună.

Dacă eşti creştin şi crezi,
Ia ascultă una... bună:
Dacă vrei să te salvezi,
Nu glumi, că nu e glumă!
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Ghicitoarea C1
Septembrie

Septembrie este luna a
şaptea în calendarul roman cu
început la 1 martie (September -
vine de la cuvântul latinesc
septem, şapte), luna a noua în
calendarul iulian cu început la 1
ianuarie şi luna întâi în
calendarul creştin cu început de
an la 1 septembrie. În graiul
popular septembrie este
cunoscut sub numele de
Răpciune, cu înţeles de răcire a
timpului.

Pe 23 septembrie este
echinocţiul de toamnă, când
ziua este egală cu noaptea.

Are o durată de 30 de zile.

Ghicitoarea C2
Octombrie

Octombrie este luna a opta în
calendarul roman cu început la
1 martie (October - vine de la
cuvântul latinesc octo, opt), luna
a zecea în calendarul iulian cu
început la 1 ianuarie şi luna a
doua în calendarul creştin cu
început de an la 1 septembrie.
În graiul popular octombrie este
cunoscut sub numele de
Brumărel, fiindcă anunţă primele
brume şi apropierea iernii.

Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C3
Noiembrie

Noiembrie este luna a noua
în calendarul roman cu început
la 1 martie (November - vine de
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la cuvântul latinesc novem,
nouă), luna a unsprezecea în
calendarul iulian cu început la 1
ianuarie şi luna a treia în
calendarul creştin cu început de
an la 1 septembrie. În graiul
popular noiembrie este
cunoscut sub numele de
Brumar, Brumarul Mare,
Promorar.

Are o durată de 30 de zile.

Ghicitoarea C4
Decembrie

Decembrie este luna a zecea
în calendarul roman cu început

la 1 martie (Detember - vine de
la cuvântul latinesc detem,
zece), luna a douăsprezecea în
calendarul iulian cu început la 1
ianuarie şi luna a patra în
calendarul creştin cu început de
an la 1 septembrie. În graiul
popular decembrie este

cunoscut sub numele de
Undrea, Andrea, Îndrea, Luna
lui Andrei, fiindcă păstrează
amintirea Sfântului Andrei,
prăznuit în ultima zi a lunii
noiembrie.

Pe 22 decembrie este
solstiţiul de iarnă, cea mai
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scurtă zi a anului.
Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C5
Ianuarie

Luna Ianuarie păstrează
amintirea lui Ianus, zeu cinstit
de romani a cărui denumire vine
de la cuvântul "ianua" - "uşă",
"poartă". Ianus, deci, era zeul
uşilor, un deschizător şi
închizător de porţi, un zeu al
începuturilor, zeu cu două feţe:
una orientată spre anul care se
încheie şi una orientată spre
anul care începe. 

Denumirea populară a lunii
(Gerar) se referă la gerurile
năprasnice de la miezul iernii.

Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C6
Februarie

A doua lună a anului,
februarie, îşi trage numele de la
latinescul "februarius" - luna
purificării. În mitologia romană
era închinată zeului Februus,
zeu al purificării şi protector al
cirezilor de vite. 

Denumirea populară a lunii
februarie (Făurar, Luna
Ferarilor, Faur) este legată de
meşterii fauri, lucrători ai fierului,
care, în vechime, pregăteau
uneltele de muncă înainte de
deschiderea sezonului agrar. 

Are o durată de 28 de zile (29
în anii bisecţi).

Ghicitoarea C7
Martie

Numele lunii martie (latină:
Martius) vine de la zeul Marte,
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zeul războiului din mitologia
romană şi era considerată o
lună favorabilă începerii
războiului.

Pe 21 martie este echinocţiul
de primăvară, când ziua este
egală cu noaptea.

Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C8
Aprilie

Numele lunii aprilie (latină:
Aprilis) vine de la cuvântul
latinesc aperio, ire = a deschide,
deoarece în aprilie se deschid
mugurii plantelor.

Numele popular al lunii
aprilie, Prier, înseamnă timp
favorabil, prielnic holdelor şi
turmelor de vite. 

Are o durată de 30 de zile.

Ghicitoarea C9
Mai

Numele lunii mai (latină:
Maius) vine de la denumirea
majores dată de Romulus
senatorilor romani.

Această lună indică prin
denumirea sa populară (Florar)
timpul florilor.

Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C10
Iunie

Numele lunii iunie (latină:
Iunius) vine de la zeiţa Iuno,
soţia lui Jupiter, din mitologia
romană.
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Deoarece în iunie se coc
cireşele, primele fructe ale
anului, popular, luna se numeşte
Cireşar sau Cireşel. 

Pe 21 iunie este solstiţiul de
vară, cea mai lungă zi a anului.

Are o durată de 30 de zile.

Ghicitoarea C11
Iulie

Numele lunii iulie vine de la
Iulius Cezar, reformator al
calendarului roman, care s-a
născut în această lună.

Deoarece luna iulie este
perioada când se înregistrează
cele mai mari temperaturi din
întregul an, poporul a numit-o
luna lui Cuptor.

Are o durată de 31 de zile.

Ghicitoarea C12
August

Numele lunii august vine de
la numele primului împărat
roman, Cezar August. Luna are
31 de zile, pentru că Cezar
August a dorit ca luna august să
aibă tot atâtea zile câte are luna
lui Iulius Cezar, luna iulie.

În graiul popular denumirea
“Gustar” vine de la faptul că în
această perioadă se coc şi se
gustă cele mai multe fructe. 
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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!

Apa minunată

O femeie, mergând la o mănăstire, se plânse unui părinte
îmbunătăţit de bărbatul ei, zicând:



- Părinte, bărbatul meu este aşa de ursuz şi arţăgos, că nu
mai pot să-l suport. Tot timpul ne certăm şi nu ştiu cum să fac ca
să-l îndrept.

Părintele, înţelegând despre ce este vorba şi vrând să-i dea
un mijloc prin care pacea să se reîntoarcă în familie, îi zise:

- Mergi la trapeză şi spune-i fratelui care are ascultare acolo,
să-ţi dea într-o sticlă apă din fântâna mânăstirii şi s-o duci acasă.
Când vine bărbatul tău acasă, să iei o înghiţitură din această
apă. S-o păstrezi cu grijă în gură şi apoi vei vedea minunea.

Femeia făcu tot ce i se spusese. Când bărbatul veni seara
acasă, lesne se vedea că era rău dispus, obosit şi nerăbdător.
Numaidecât femeia luă în gură o înghiţitură din apa misterioasă
şi se străduia să n-o piardă.

Într-adevăr, curând, bărbatul încetă. Astfel furtuna din acea
seară trecu repede.

Încă o dată luă femeia acel medicament minunat şi din nou
se lăsa cu acelaşi succes. Din acel moment bărbatul era altul,
era transformat. Îi vorbea frumos şi o lăuda pentru gingăşia şi
răbdarea ei.

Fericită din cale-afară pentru schimbarea soţului ei, femeia
merse în grabă la părinte şi-i povesti despre succesul cu apa
minunată.

- Nu apa din fântâna mănăstiri, spuse părintele, a făcut
minunea, ci tăcerea ta. Mai înainte comentai înaintea bărbatului
tău, care venea obosit de la muncă, şi-l enervai prin contraziceri.
Tăcerea ta însă l-a îmblânzit.

Care aveţi probleme asemănătoare cu soţii, mergeţi de luaţi
apă minunată de la acea mânăstire, iar dacă a secat acea
fântână din cauza multelor solicitări, încercaţi şi cu apă de la
chiuvetă; are acelaşi efect. Garantat!

Cămaşa unui om fericit

Se spune că, odată, un împărat s-a îmbolnăvit grav. A fost
consultat de o mulţime de medici, dar nici unul nu a reuşit să-i
dea vreo şansă de vindecare. Văzând că medicii nu-i găsesc
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leacul, în cele din urmă a apelat la un vraci, iar acesta i-a spus
că, dacă va reuşi să îmbrace cămaşa unui om cu adevărat fericit,
se va face sănătos. Şi cum oamenii în asemenea situaţii uită de
Dumnezeu, uită că e păcat să apelăm la vraci, la bioenergie sau
alte mijloace oculte şi fac orice, numai să-şi rezolve necazul, n-a
mai stat pe gânduri şi a început să pună în practică sfatul
vraciului.

Imediat câţiva slujitori au fost trimişi în toată lumea să caute
un om fericit, să-i ceară cămaşa şi să i-o aducă împăratului.
Aceşti slujitori au bătut la poarta unui alt împărat şi i-au spus:

- Măria ta, nu eşti tu cel mai fericit om? Eşti doar un împărat
puternic. Am vrea să ne dai cămaşa ta să o ducem împăratului
nostru.

- Eu fericit? Nu am fost niciodată. Mereu sunt îngrijorat că
voi fi atacat, că voi avea războaie. Sunt neliniştit şi nu am
niciodată somnul tihnit. Să ştiţi că nu sunt deloc mulţumit şi
fericit.

Auzind aşa, slujitorii au plecat trişti mai departe şi au bătut la
poarta unui om foarte bogat, a unui bancher, şi i-au zis:

- Domnule, noi credem că având de toate şi fiind foarte
bogat, dumneata eşti tare fericit. Nu-i aşa? Am vrea să ne dai
cămaşa ta să o ducem stăpânului nostru.

- Vă înşelaţi amarnic dacă voi credeţi că eu sunt fericit. Cum
aş putea fi fericit de vreme ce mereu mă tem că voi pierde banii,
sau cineva mi i-ar putea fura. Mereu mă neliniştesc gândindu-mă
cum să-i investesc cât mai bine, cum să-i fac să sporească mai
repede. Mă gândesc apoi cui să-i las ca moştenire, pentru a nu
se risipi.... Şi mai am multe alte temeri. Vă spun că nu sunt şi nu
am fost niciodată fericit.

Slujitorii merg mai departe şi bat la poarta unui om învăţat.
- Domnule, dumneata, care ai o faimă de om învăţat, cu

siguranţă, trebuie să fii şi tare fericit. Cunoşti atâtea lucruri, ai
dezlegat atâtea mistere! Nu se poate să nu fii fericit. Am vrea să
ne dai cămaşa ta să o ducem stăpânului nostru.

- N-am găsit încă fericirea. Aşa credeţi voi că eu sunt fericit?
Vă înşelaţi. Cum descopăr un adevăr, o noutate, mintea mea
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devine iar neliniştită. Ea vrea altceva, vrea mai mult. Nu am fost
niciodată fericit. Credeţi-mă!

Acei slujitori începeau să fie descurajaţi. Nu mai ştiau la ce
poartă să bată. Dar le era ruşine să se întoarcă acasă fără
această cămaşă, fără să împlinească această misiune. De
aceea, abătuţi şi obosiţi s-au retras într-o pădure. S-au aciuat
lângă o colibă, la rădăcina unui copac bătrân. Cum stăteau ei
lângă copac, gata să adoarmă de obosiţi ce erau, aud din colibă,
pe cineva rostind următoarele cuvinte: „Doamne, ce fericit sunt
că şi azi am avut cele de trebuinţă vieţii mele! Doamne, ce fericit
sunt că şi azi am întâlnit oameni binevoitori care m-au ajutat!
Doamne, ce fericit sunt.....“ Când au auzit, acei slujitori au năvălit
în colibă să vadă cine rostise aşa cuvinte. Intră înăuntru şi
găsesc un om în genunchi, cu mâinile ridicate către cer, care se
ruga. Îl întreabă imediat:

- Omule, e adevărat că eşti fericit, aşa cum spui?
- Da, sunt foarte fericit fiindcă azi Dumnezeu m-a ajutat şi

l-am simţit alături. Iar acum mă culc liniştit. Sunt foarte fericit că
a venit primăvara, că au înflorit pomii, a răsărit iarba, au început
găinuşele să se ouă. Ce vreţi mai multă bucurie ca asta?!

- Am vrea să te rugăm ceva: noi îţi plătim cât vrei dumneata,
dar dă-ne cămaşa dumitale. Dacă împăratul nostru o va
îmbrăca, se va face sănătos. La care omul din colibă le
răspunde:

- Dar eu sunt aşa de sărac încât nici nu am cămaşă...

Fericirea cea adevărată este cea sufletească, lăuntrică.
Oamenii caută o fericire pământească, ce pleacă din afară. Se
trudesc oamenii să facă mai întâi bogăţii, să se umple de bani,
de plăceri şi de mărire lumească. Fericirea după care umblă cei
mai mulţi constă în dorinţa de a avea spor la averi, belşug şi
sănătate. Sunt bune şi acestea şi au şi ele rostul lor, dar nu
valorează nimic, n-au nici un preţ, dacă nu sunt puse toate în
slujba mântuirii sufleteşti.

Lumea doreşte o fericire pământească, care n-are nimic cu
mântuirea sufletului, ci dimpotrivă, e foarte primejdioasă.
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Câţi săraci nu s-au îmbogăţit şi au uitat cu totul de suflet!
Când umblau cu pantalonii cârpiţi, cu opinci în picioare şi trăiau
în modestie şi sărăcie, mergeau la biserică şi se rugau; erau
blânzi, liniştiţi, ruşinoşi şi temători de Dumnezeu. Aşa îşi
creşteau şi copiii, dar de îndată ce au dat de bani s-au pus pe
chefuri şi petreceri, împodobindu-şi casele cu fel de fel de lucruri
şi mobile costisitoare. Toate acestea i-au făcut să uite pe Bunul
Dumnezeu şi s-au îndepărtat astfel de Biserică, uitând că mai
sunt creştini.[43]

Un răspuns neaşteptat

În părţile îndepărtate ale Oceaniei, un călător ateu de neam
mare, dar vrăjmaş şi batjocoritor al religiei creştine, întâlneşte
odată un şef de trib al băştinaşilor de acolo, care se făcuse
creştin.

- Eşti un mare şef de trib, îi zise călătorul, dar păcat că ţi-ai
plecat urechea la cele spuse de preoţii misionari, care fac
această misiune numai şi numai cu scopul de a se îmbogăţi pe
spinarea voastră. Nimeni nu mai crede azi în acea carte
învechită a Bibliei şi nici cele ce se povestesc despre Iisus
Hristos, despre sfinţi şi Maica Domnului. Oamenii cunosc azi
altceva mai bun decât aceasta. Te plâng că ai fost aşa de lesne
crezător.

La auzul acestor cuvinte, ochii bătrânului şef de trib fulgerară
de-o lumină vie şi după câteva clipe îi răspunde:

- Vezi colo piatra aia mare? Pe ea sfărâmam capetele celor
ucişi de noi. Vezi alăturea cuptorul ăla? În el frigeam carnea
omenească pentru ospeţele noastre cele mari. Şi dacă nu erau
aceşti preoţi misionari, care să ne fi învăţat cele cuprinse în
Sfânta Scriptură şi în Sfânta Tradiţie, dacă nu era mila Maicii
Domnului, dacă nu era dragostea cea mare a Domnului nostru
Iisus Hristos, care să ne fi învăţat să iubim pe aproapele nostru
şi care ne-a schimbat pe noi sălbaticii, făcându-ne fii ai lui
Dumnezeu, nici tu nu te-ai mai fi întors de aici.

Mulţumeşte lui Dumnezeu pentru Evanghelia Sa, căci fără
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această Evanghelie ai fi fost ucis şi fript în acest cuptor pe care-l
vezi şi de mult ne-am fi ospătat din trupul tău, pe când acum
te-am întâmpinat ca pe un frate.

Atunci călătorul, întorcându-se în ţara de unde venise, merse
la un preot ortodox şi se boteză cu toată casa lui.

De aceea, o, fraţilor se cade ca şi noi să facem misiune
creştină, dar nu peste mări şi ţări, ci în jungla sălbăticiei care
este astăzi în jurul nostru, ca să guste cât mai mulţi oameni din
bucuria de a fi creştin, dar creştin adevărat, practicant al dreptei
credinţe, pentru ca „sălbaticii“ din lumea de astăzi, să nu mai
mănânce carnea fraţilor lor.

O afacere grozavă

Un om de afaceri american se plimba pe ţărmul mării, într-un
mic sat de pescari. O barcă intră în port şi pescarul, care era
creştin, coboară cu un coş plin de peşti. Americanul îl felicită pe
pescar pentru peştii săi frumoşi şi îl întreabă:

- Cât timp ţi-a luat să pescuieşti aceşti peşti?
- Destul de puţin, răspunse creştinul.
- Dar de ce nu ai rămas mai mult, ca să prinzi mai mulţi

peşti? întrebă bancherul.
- Pentru că aceşti câţiva peşti ne ajung mie şi familiei mele.
- Si ce faci în restul timpului?
- Păi mă scol când vreau, însă de obicei când răsare soarele,

îmi fac rugăciunile de dimineaţă, mă duc să pescuiesc un pic, iar
dacă e duminică sau sărbătoare, merg la biserică, mă joc cu
copiii mei, citesc o carte ziditoare de suflet sau văd un program
duhovnicesc, îmi ajut soţia la menaj, îngrijesc de grădină…
Seara, în răcoarea brizei, ies cu familia la o mică plimbare sau
ne întâlnim cu prietenii, punem la cale o faptă bună, servim ceva,
chiar şi un pahar de vin, cântăm cântece de-ale noastre, de la
biserică… O viaţă plăcută, ce mai!

Americanul îl întrerupe:
- Ascultă! Am un masterat în Administrarea Afacerilor de la

Harvard şi pot să te ajut. Ar trebui să începi prin a pescui mai
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mult şi cu beneficiile astfel obţinute să îţi cumperi un vas mai
mare. Cu banii pe care o să ţi-i aducă acest vas, poţi să-ţi
cumperi un al doilea şi tot aşa până când vei avea o mică flotilă.
Apoi, în loc să vinzi peştele unui intermediar, ai putea să
negociezi singur cu fabrica sau să-ţi deschizi propria fabrică de
peşte. Aşa ai putea să renunţi la sătucul ăsta şi să te muţi la
Mexico City, Los Angeles sau chiar New York şi să-ţi dirijezi de
acolo propriile afaceri…

Creştinul întreabă atunci:
- Cât timp ar lua toate astea?
- Intre 15 şi 20 de ani, răspunse bancherul.
- Si după asta?
- Ei bine, după asta devine interesant, răspunse americanul

zâmbind. La momentul oportun, poţi să-ti introduci societatea la
bursă şi să câştigi milioane!

- Milioane? se minună creştinul. Şi apoi?
- Apoi poţi să ieşi liniştit la pensie, să te scoli când vrei tu, de

obicei când răsare soarele, să-ţi faci rugăciunile de dimineaţă, să
te duci să pescuieşti un pic, iar dacă e duminică sau sărbătoare,
să mergi la biserică, să te joci cu nepoţii, să citeşti o carte
ziditoare de suflet sau să vezi un program duhovnicesc, să-ţi
ajuţi soţia la menaj, să îngrijeşti de grădină… Seara, în răcoarea
brizei, să ieşi cu familia la o mică plimbare sau să te întâlneşti cu
prietenii ca să puneţi la cale o faptă bună, să serviţi ceva, chiar
şi un pahar de vin, să cântaţi cântece de-ale voastre, de la
biserică… O viaţă plăcută, ce mai!

Ce face invidia

Se spune că odată, undeva, într-un loc pustiu, nu departe
unul de altul, se nevoiau doi călugări îmbunătăţiţi, cu viaţă
sfântă. Pe unul îl chema Delie, iar pe celălalt Macarie. Multe
încercări şi ispite sufereau de la diavoli, dar, cu rugăciunea şi cu
postul, îi biruia pe ei şi îl slăveau pe Dumnezeu pentru toate.
Însă râvna lui Delie le făcea mare supărare diavolilor. De aceea
aveau mare necaz pe el. De mulţi ani încercau să-l piardă pe
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acest călugăr râvnitor, dar cu toate vicleşugurile lor, n-au reuşit
cu nimic asupra lui. I-au trimis femei pentru a-l face să cadă în
păcatul desfrânării, dar n-au reuşit; i-au trimis din belşug bani şi
bunuri trecătoare, dar n-au put să-l piardă cu iubirea de argint
sau cu lăcomia; i-au trimis oameni să-l laude, să-l slăvească
pentru nevoinţele lui, dar cu nimic nu l-au vătămat sufleteşte.
Văzând aşa, s-au dus să se plângă la Scaraoschi. Şi le-a zis
mai-marele lor:

- O, nătângilor şi nepricepuţilor, v-aţi pierdut timpul atâţia ani,
fără nicio izbândă! Să nu credeţi voi că pe toţi creştinii îi veţi
pierde cu desfrânarea, sau cu iubirea de argint, sau cu mândria.
Bune sunt şi aceste ispite, pe mulţi i-am dărâmat cu ele, dar cu
acest soi de creştini, trebuie lucrat altfel. Haideţi cu mine să
vedeţi cum trebuie lucrat într-un asemenea caz.

Şi au zburat cu toţii până la peştera unde trăia călugărul cel
sfânt, Delie. Aici, Scaraoschi îi şopti la ureche: „Prietenul tău,
Macarie, a fost numit episcop al Alexandriei“.

Auzind aceasta Delie despre prietenul lui, aşa s-a întunecat
la minte, încât a uitat de orice şi a început să hulească pe
Dumnezeu, şi pe sfinţi, şi pe prietenul lui Macarie. Astfel, prin
invidie, a reuşit diavolul să-l piardă pe Delie.

Încredere

Un om călătorea pe un drum de ţară, împreună cu soţia sa.
Obosiţi de atâta mers şi văzând că îi prinde noaptea pe drum, cei
doi călători au vrut să tragă la un han. Dar hangiul, om rău, a
refuzat să-i primească, spunându-le că nu mai are camere
libere. Nevasta omului s-a arătat nemulţumită.

- Ei, lasă, femeie, a încercat să o liniştească omul, lasă, că
ştie Dumnezeu ce e mai bine!

- Măi, omule, zise atunci femeia sa, da’ ce poate fi bine când,
uite! nu avem unde sta peste noapte?!

În sfârşit, au plecat mai departe şi, spre bucuria lor, au
întâlnit un ţăran, om sărac, dar bun la suflet. Văzând că i-a prins
noaptea pe drum, ţăranul i-a primit cu drag în căsuţa lui.
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Dar a doua zi dimineaţa, când au vrut să plece mai departe,
ţăranul le-a dat o veste uluitoare celor doi călători: peste noapte,
hanul fusese atacat de hoţi, care îi jefuiseră pe toţi călătorii.

- Vezi, i-a mai spus omul femeii, trebuie să avem încredere
în felul în care Dumnezeu le rânduieşte pe toate.

Ţii minte ce ţi-am spus aseară? Lasă, ştie Dumnezeu ce e
mai bine.[54]

Puterea banului

Un pustnic a intrat într-o peşteră să se adăpostească de
ploaie şi acolo a găsit o comoară. A ieşit peste măsură de speriat
din peşteră strigând:

- Am văzut moartea! Am văzut moartea!
Afară s-a ciocnit cu trei bandiţi, care, privind în jur, l-au

întrebat:
- Moşule, unde este moartea?
Pustnicul i-a dus în peşteră şi le-a arătat tezaurul, descoperit

din întâmplare. La vederea aurului, cei trei bandiţi şi-au simţit
inima tresăltând de bucurie şi vicleni i-au spus:

- Ai dreptate, moşule, pleacă, pleacă departe de aici...
După plecarea bătrânului, hoţii au rămas lângă aur, care era

foarte mult, întrebându-se, cum să-l care din vârful muntelui.
Până la urmă au hotărât ca unul să meargă să aducă provizii şi
căruţe, iar ceilalţi doi să rămână de pază.

Cel care a coborât în târg, după provizii, se gândea: ,,În târg
voi bea şi voi mânca pe săturate, voi petrece... apoi voi cumpăra
provizii, pe care le voi otrăvi şi astfel voi rămâne singurul stăpân
al comorii“.

Cei doi tâlhari rămaşi de pază gândeau fiecare în sinea lui:
„O jumătate din comoară este mai mare decât o treime. La
întoarcere, îl vom ucide pe cel plecat în târg şi vom împărţi
comoara pe dindouă“. Şi aşa au făcut. L-au omorât pe tovarăşul
venit din târg cu provizii şi căruţe, au mâncat hrana otrăvită şi
astfel au murit cu toţii...

Cu toţii avem nevoie de bani, dar pentru cel obsedat de
- 43 -



câştigul bănesc, pentru omul lipsit de scrupule, pentru cel care
uită că banul este un mijloc şi nu un scop, pentru lacomi şi
egoişti, banul înseamnă moarte.

O sămânţă de stejar

Deşi învierea este un fapt istoric dovedit de atâtea mărturii,
sunt mulţi care încă nu pot sa creadă acest adevăr!

În cimitirul din Hanover, Germania, este un mormânt placat
cu plăci mari de granit şi marmoră, fixate solid pe un cadru de
fier şi beton.

Acest mormânt aparţine unei doamne, care, în viaţă, nu
credea în învierea morţilor.

Ea a lăsat prin testament urmaşilor săi porunca de a-i
consolida în aşa fel mormântul, încât, dacă va fi o înviere, sa nu
poată ieşi din el.

Pe acest mormânt ea a cerut sa fie fixata o placa funerară cu
inscripţia: „Acest mormânt nu se va deschide!“.

De-a lungul timpului însa, o sămânţa de stejar a căzut într-o
fisură a marmorei şi a peretelui de beton, şi a început să
crească.

Noul pomişor, alimentat de apa, care se scurgea de pe
mormânt, se dezvolta tot mai mult, mărind acea fisură.

În zilele care au urmat vântul a adus praf, care s-a depus în
acea fisură, facilitând creşterea pomului. În decursul anilor acea
mică sămânţă a ajuns un pom viguros, care a împins deoparte
pietrele de granit şi zidul de beton, deschizând mormântul,
sfidând inscripţia: „Acest mormânt nu se va deschide!“.

Să fie doar o simplă întâmplare?

Ajutor dezinteresat

Într-o seară, un tânăr se întorcea acasă. Dar, din cauza
întunericului ce se lăsase, s-a împiedicat de un bolovan şi,
căzând, s-a lovit destul de tare. Supărat foc, a plecat mai
departe, dar un gând nu-i dădea pace. Ce căuta ditamai
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bolovanul în mijlocul drumului şi cum de nu l-a văzut la timp?
Aoleu, dar dacă mai trec şi alţi oameni şi păţesc la fel ca el?
Chiar în acea clipă, tânărul s-a oprit şi, cu toate că se lovise
destul de tare şi se grăbea să ajungă acasă, a făcut cale
întoarsă până la bolovanul cu pricina pe care l-a împins la
marginea drumului. Acolo putea să stea oricât, că nimeni nu s-ar
mai fi împiedicat de el. De-abia acum, tânărul nostru a plecat
liniştit şi mulţumit spre casă. Rana pe care i-o pricinuise căzătura
îl durea parcă mai puţin acum, când ştia că i-a scăpat, poate, şi
pe alţii de la o suferinţă ca a lui.

Să ştii să te gândeşti şi la ceilalţi, înseamnă să ştii să trăieşti.
Bucuriile celor de lângă noi trebuie să fie şi bucuriile noastre, iar
durerile şi necazurile lor, trebuie să ne doară şi pe noi. Decât să
ne purtăm fiecare de grijă, mult mai bine ar fi dacă fiecare ar
avea grijă de ceilalţi.

Te-ai întrebat vreodată dacă n-ai trecut chiar tu pe drumul
acela de pe care tânărul a dat la o parte bolovanul? Fără să îl
cunoşti, fără să te cunoască, fără să aştepte vreo mulţumire,
omul acela ţi-a făcut un bine.[54]

Urcuşuri şi coborâşuri

Un elev s-a mutat de la o şcoală la alta. După ore, colegii săi
au rămas să joace baschet. El a vrut să joace împreună cu ei,
dar, pentru că era mic de înălţime, nu l-au lăsat. Atunci s-a dus
acasă, şi-a luat mingea şi s-a întors pe teren. Văzându-l cât de
bine aruncă la coş, colegii l-au rugat să vină să joace într-una din
echipe. Din primele minute de joc, şi-au dat seama că era cel
mai bun de pe teren.

- Să nu te superi că te-am ţinut pe marginea terenului, dar nu
voiam să ne strici jocul, i-a explicat un coleg.

Ajuns acasă, băiatul i-a povestit tatălui său întâmplarea.
Tatăl i-a spus:

- Spune sincer, te-ai umflat în pene când şi-au dat seama că
eşti mai bun decât ei?

- Nu, tată, nu aveam de ce. Dacă ar fi avut un profesor de
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sport la fel de bun ca acela de la şcoala mea veche, ar fi fost şi
ei mai buni. Nu e mare lucru.

- Dar te-ai supărat că nu te-au primit de la început?
- M-am întristat puţin, dar m-am gândit că nu are rost să mă

supăr.
- Ţine minte, întâmplarea de astăzi nu se va mai repeta: vei

vedea că de acum ei te vor chema să joci cu ei. Dar un lucru se
va repeta şi peste ani de zile. Viaţa te urcă şi te coboară: azi eşti
căpitan de echipă, mâine eşti rezervă. Azi eşti director, mâine
eşti şofer. Important este să nu te agăţi cu disperare de nimic: ce
vrea Dumnezeu, aia să fii. Şi, indiferent de modul în care te
tratează oamenii, tu acelaşi să fii. Că oamenii sunt schimbători:
ba te scuipă, ba se pleacă în faţa ta, dacă au impresia că vor
câştiga ceva prin asta.[18]

Încercaţi cu... pietricica

Un soi de păsări când zboară peste un munte din ţara Cilicia,
ţin în cioc câte o pietricică până ce trec muntele. Ele ţin pietricica
pentru ca să nu poată striga, căci fără piatră n-ar putea răbda să
nu strige, şi atunci, auzindu-le, vulturii le-ar prinde şi le-ar mânca!

Oamenii clevetitori ar face tare bine dacă ar lua pildă de la
aceste păsări fără minte, dar, totuşi foarte cu minte. Ei ar face
bine dacă şi-ar lega limba ca să nu mai clevetească pe
aproapele cu fel de fel de vorbe urâte. Atunci nu i-ar auzi nici pe
ei diavolul - vulturul iadului - ca să-i înghită în văpaia cea
nestinsă a muncilor veşnice.[104]

La ora de religie

La ora de religie, profesorul le spuse elevilor: „La lecţia din
săptămâna viitoare, dragii mei, vom vorbi despre minciună. Am
pregătit destul material pentru această lecţie interesantă, dar, ca
să înţelegeţi mai bine mesajul lecţiei, vă rog să citiţi, facultativ,
capitolul 17 din Sfânta Evanghelie după Marcu“.

După o săptămână, profesorul de religie intră în clasă şi le
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spune elevilor: „Aşa după cum v-am amintit săptămâna trecută,
astăzi vom vorbi despre minciună, dar mai întâi vă rog să ridicaţi
mâna toţi cei care aţi citit capitolul 17 din Sfânta Evanghelie după
Marcu, aşa după cum v-am rugat“. Atunci aproape toţi elevii din
clasă erau cu mâinile ridicate. „Da – zise profesorul – voi, cei cu
mâinile ridicate, sunteţi oamenii cărora vreau să le vorbesc
despre minciună, căci capitolul 17 din Sfânta Evanghelie după
Marcu, nu există în Biblie“.

Cea mai nobilă faptă

Un om avea trei feciori şi le-a împărţit toată averea în afară
de un inel, pe care l-a rezervat pentru cel care va face fapta cea
mai nobilă. Feciorii plecară. După câteva luni se întoarseră. Cel
mai mare zise:

- Un negustor mi-a încredinţat o mare sumă de bani şi i-am
restituit-o.

- Cu aceasta ţi-ai îndeplinit numai datoria, zise tatăl.
Al doilea zise:
- Eu am scăpat de la înec un copil, periclitându-mi viaţa.
Tatăl răspunse:
- A fost bine şi erai îndreptăţit s-o faci.
Al treilea zise:
- Eu l-am găsit pe cel mai mare duşman al meu, dormind pe

marginea unei prăpăstii şi l-am trezit ca nu cumva să cadă în
prăpastie.

Tatăl îi întinse inelul şi-i zise:
- Tu ai făcut fapta cea mai nobilă, căci ai împlinit porunca

cea mai grea: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri“.

Leac pentru beţie

Un bărbat se îmbăta adeseori, iar când îl certa soţia, îi
spunea că bea pentru a-şi uita necazurile. Femeia lui, vrând să-l
scape de această patimă, fiind înţeleaptă, ce credeţi că a făcut?
Într-o zi, pe când bărbatul ei era la cârciumă, şi-a luat copiii şi
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s-au dus după el. Acolo, la cârciumă, cum a intrat, a cerut
băutură. Bărbatul şi toţi ceilalţi, văzându-i, au rămas uimiţi.

- Nu ţi-e ruşine să vii la cârciumă?, a zis bărbatul.
- De ce să-mi fie ruşine, că sunt unde e şi bărbatul meu, nu

sunt în altă parte, a spus femeia şi a început să bea.
- Nu ţi-e ruşine să bei între oameni?, a întrebat iar bărbatul.
- Vreau să-mi uit şi eu necazurile, răspunse femeia. Apoi a

început să dea de băut şi copiilor.
- Ce faci femeie?
- Le dau şi lor să bea, ca să uite că sunt flămânzi şi goi.
Adânc mişcat, la auzul acestor cuvinte, bărbatul şi-a scos

femeia şi copiii din cârciumă şi a renunţat pentru totdeauna la
patima beţiei.

Sacul cu... „pietricele“

Două femei au venit la un duhovnic ca să-i ceară nişte
sfaturi. Prima se considera o mare păcătoasă. În tinereţe făcuse
un păcat mare, de moarte şi acum avea remuşcări de conştiinţă.
A doua, dimpotrivă, nu-şi făcea nici un fel de reproşuri pentru
cine ştie ce păcate şi era mulţumită de ea însăşi pentru că trăia
zi de zi după legea Domnului. Stareţul le întrebă despre viaţa
lor. În timp ce prima recunoscu, cu lacrimi în ochi, că săvârşise
un păcat foarte mare - şi ea considera că aceste păcate sunt
aşa de grave, încât nu se mai poate spera că vor fi iertate -, a
doua spuse că nu comise nici un păcat grav, ci numai păcate
uşoare, „mărunţişuri“.

Stareţul îi spuse atunci primei femei: „Du-te şi caută o piatră
aşa de mare, încât să o poţi duce, şi adu-o aici la mine“. Iar celei
de-a doua îi zise: „Mergi şi tu şi adu-mi atâtea pietre câte poţi să
duci, dar ele să fie foarte mici“.

Femeile au plecat şi au îndeplinit porunca stareţului. Prima
aduse un bolovan mare, iar a doua un sac plin cu pietricele.
Stareţul privi pietrele şi spuse: „Acum faceţi următorul lucru:
duceţi pietrele înapoi şi puneţi fiecare dintre ele în locul de unde
a fost luată. După ce aţi terminat, veniţi înapoi la mine“. Femeile
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au plecat să împlinească porunca stareţului. Prima găsi cu
uşurinţă locul de unde luase bolovanul şi-l puse la loc. Dar a
doua femeie nu a putut să-şi amintească locul de unde luase
fiecare pietricică în parte. De aceea se întoarse la duhovnic, fără
a împlini porunca.

„Vedeţi voi, le spuse stareţul, la fel se întâmplă şi cu
păcatele. Tu ai dus bolovanul greu la locul său, îi spuse primei
femei, pentru că ai ştiut de unde l-ai luat. Tu însă nu ai putut să
duci pietricelele, pentru că n-ai mai ştiut exact de unde au fost
luate, se adresă el celei de-a doua femei. La fel se întâmplă şi
cu greşelile noastre. Ai ştiut ce greşeală ai făcut. Pentru ea, porţi
asupra ta reproşurile oamenilor şi remuşcările conştiinţei tale, ai
devenit umilă şi astfel te-ai eliberat de urmările păcatului. Tu,
dimpotrivă - se îndreptă stareţul spre cea de-a doua femeie -, ai
făcut mici greşeli. Nu mai ştii care sunt acestea, nu te-ai căit de
ele, te-ai obişnuit cu o viaţă în păcate, ai vorbit de greşelile altora
şi te-ai scufundat din ce în ce mai adânc în ale tale. Cu toţii
suntem păcătoşi şi cu toţii ne vom prăbuşi dacă nu ne pare rău
de greşelile noastre şi nu ne vom spovedi cât mai des“.

Un sac plin cu pietricele poate fi mai greu decât o piatră mai
mare.

Cojocelul

Un om, trecând pe o stradă, a văzut în faţa unei biserici un
bătrân sărman, un cerşetor, ce trăia din milostenia credincioşilor.
De bătrân, s-a apropiat o fetiţă, care i-a întins câţiva bănuţi.
Impresionat de gestul ei, trecătorul a întrebat-o pe copilă:

- Spune-mi, de ce i-ai dat bătrânului bănuţii tăi?
- Ştiţi, domnule, tatăl meu a murit, iar mama, deşi munceşte

mult, nu prea are bani, aşa că o ducem destul de greu. Dar
aseară mama mi-a spus că, atunci când faci un bine, Dumnezeu
te răsplăteşte negreşit. Aşa că azi, am luat bănuţii aceştia pe
care eu i-am strâns şi i-am dat bătrânului din faţa bisericii. El are,
cu siguranţă, mai multa nevoie de ei. Iar Dumnezeu, fiindcă am
făcut un bine, se va îndura şi de mine.
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Cucerit de bunătatea fetei, omul a întrebat-o ce îşi doreşte
ea cel mai mult.

- O, a spus fata, aş vrea un cojocel, că vine iarna şi va fi
foarte frig. Anul trecut am răcit rău de tot, fiindcă nu am umblat
bine îmbrăcată, dar Dumnezeu mi-a ajutat si m-a însănătoşit.
Mama a vrut sa-mi cumpere un cojocel, dar e tare scump si nu
se poate.

- Ei, uite că se poate, i-a mai spus omul. Vino cu mine!
Ajunşi în faţa unui magazin mare, ce se afla peste drum,

omul i-a cumpărat fetei un cojocel călduros şi tare frumos. Fetiţa
nu ştia cum să-i mai mulţumească străinului ce se îndurase de
ea.

- Vezi, i-a mai spus omul, mama ta a avut dreptate.
Dumnezeu totdeauna te răsplăteşte pentru binele făcut. Tu l-ai
ajutat pe bătrân, iar Domnul mi-a dat mie ocazia să te întâlnesc
tocmai în acel ceas. Eu te-am ajutat acum pe tine, şi, fii sigură,
Dumnezeu îmi va ajuta şi mie mai târziu, fiindcă atunci când ne
ajutăm unii pe ceilalţi, şi Dumnezeu ne ajută pe noi.

Cu cât suntem mai buni şi avem mai multă grijă unul de altul,
cu atât Dumnezeu ne vede credinţa şi ne fereşte de rele.

Cinstirea Duminicii

Într-o Duminică din anul 1830, căpitanul unui vapor, care
plutea pe râul Missisippi, a poruncit unui marinar să descarce
nişte pachete. Marinarul spuse că nu-l lasă conştiinţa să lucreze
Duminica.

- Du-te şi caută un om în locul tău.
- Şi aceasta e contra conştiinţei mele.
- Dacă e aşa, n-ai decât să părăseşti serviciul.
Omul îşi zise: „Dacă Dumnezeu vrea aşa, aceasta nu poate

fi decât spre binele meu“. Şi a părăsit serviciul de pe vapor. După
câteva zile vaporul se scufundă şi cei mai mulţi dintre marinari au
murit înecaţi. Omul a scăpat, pentru că a ţinut cu orice preţ să
sfinţească Duminica.
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Cu îngerul la masă

A fost odată un băieţel care şi-a dorit foarte mult să
întâlnească un înger. Auzise el că îngerii sunt frumoşi şi buni, şi,
într-o zi, a pornit în căutarea unui înger. Ştia foarte bine că nu o
să fie o simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-a umplut
bine, bine gentuţa cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, ca să-şi
mai potolească foamea şi setea din când în când.

Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa lui a zărit un
parc mare şi umbros, şi s-a gândit să-şi tragă puţin sufletul
înainte de a porni iar la drum. S-a aşezat pe o bancă lângă un
bătrân trist şi amărât, dar cu o faţă luminoasă, care se uita atât
de plictisit la porumbeii ce scormoneau şi ei asfaltul, în speranţa
că or mai găsi câte ceva de-ale gurii.

Băieţelul şi-a pus gentuţa în braţe şi a scos din ea o sticluţă
de apă şi, când să guste din ea, a fost întrerupt de privirea
bătrânului, care se uita la el cu o flămânzeală de parcă vroia să
îl mănânce cu tot cu papuci. Făcându-i-se milă, băiatul i-a oferit
acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată bătrânul i-a oferit un
zâmbet.

Atât de minunat şi de radiant a fost zâmbetul bătrânului,
încât băieţelul i-a oferit şi o sticluţă cu apă doar, doar va mai
primi încă un zâmbet atât de frumos. Fără nici o ezitare şi fără
nici o reţinere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului.

Toată după-amiaza au stat acolo pe bancă, mâncând şi
bând, fără să îşi spună vreun cuvânt unul celuilalt. Pe când se
înnoptă, băiatul simţi prezenţa oboselii şi se hotărî să o ia către
casă, mulţumit de bucuria pe care i-o făcuse bătrânul, din care
radia atâta dragoste. Nici nu apucă bine să facă doi paşi că dă
fuguţa înapoi să-l îmbrăţişeze pe colegul său de bancă. Bătrânul
surprins de fapta copilului, cu doi stropi de lacrimi în ochi, tot ce
i-a putut oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a
văzut copilul în acea zi.

Ajuns acasă, mama băiatului îl întâmpină. Surprinsă de
expresia feţei lui plină de fericire, dânsa îl întrebă: „Ce ai făcut tu
azi de eşti aşa de fericit? Cine ţi-a adus această fericire?“
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Copilul îi răspunse: „Am stat la masă cu un înger!“. Şi înainte
ca mama lui să apuce să îi răspundă, a mai adăugat: „Ştii ceva?
Are cel mai frumos zâmbet dintre toate pe care le-am văzut
vreodată, cu toate că e mai bătrân decât mi-l închipuiam!“

Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi fiul său, observând
privirea paşnică a tatălui, nu a putut să nu îl întrebe: „Tată, ce ai
făcut azi de eşti aşa fericit? Cine ţi-a adus această fericire?“

El i-a răspuns fiului său: „Am mâncat în parc dulciuri cu un
înger!“. Şi înainte ca fiul său să apuce să îi răspundă, el a
adăugat:“ Ştii ceva? Este mult mai tânăr decât mi-l închipuiam!“

Prea des subapreciem puterea unei îmbrăţişări, a unui
zâmbet, a unei vorbe bune, a unei urechi ascultătoare, a unui
onest compliment sau a unui simplu act de bunătate şi milă.
Toate acestea au puterea de a face dintr-o zi obişnuită o zi
specială sau chiar să schimbe întregul fir al vieţii unei persoane.
Şi toate acestea sunt cele mai simple şi obişnuite manifestări
prin care lucrează bunătatea şi dragostea divină.

Izvoraşul

O groaznică secetă cuprinsese un ţinut întreg. Iarba mai întâi
se îngălbenise şi apoi se ofilise cu totul. Tufişurile se uscaseră
şi copacii îşi pierduseră seva. Nu cădea niciun strop de ploaie şi
dimineţile veneau una după alta fără să aducă pământului măcar
trecătoarea prospeţime a picăturilor de rouă.

Vieţuitoarele mai mici sau mai mari mureau cu miile. Puţine
erau acelea care aveau forţa de a fugi din acel deşert care
înghiţea totul. Zi după zi, seceta era tot mai grea. Până şi
rădăcinile adânci înfipte în pământ îşi pierduseră puterea. Toate
fântânile şi izvoarele secară. Apa pâraielor şi a râurilor scăzuse
de tot. Doar o singura floare rămăsese vie, deoarece un izvoraş
mai dădea câţiva stropi de apă. Izvorul însă era disperat şi
spunea:

- Totul este arid, secat şi pe moarte. Şi eu nu pot să fac nimic.
Ce noimă au cei doi stropi de apă pe care îi dau?

Prin apropiere era însă un bătrân copac puternic, adânc
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înfipt în pământ. Copacul asculta plânsetul izvoraşului şi îi spuse
micuţului:

- Nimeni nu aşteaptă ca tu să înverzeşti iar întregul deşert.
Datoria ta este să ţii în viaţă acea floare. Atâta doar...

Fiecare suflet este o floare în deşertul lumii acesteia, care
trebuie salvată.

Cu toţii suntem responsabili pentru o floare, iar cine poate,
pentru două sau mai multe, însă aşa de repede uităm de flori…

Dacă fiecare am „uda“ o „floare“, acea „floare“ ar deveni un
„izvoraş“, care la rându-i ar „uda“ o altă „floare“, care…

Haideţi să încercăm!

Sinceritate şi curaj

Trăia odată un împărat, într-o ţară îndepărtată. Acesta
ajunsese bătrân şi ştia că se apropia vremea ca să aleagă pe cel
ce îi va urma la tron. În ţara aceea succesorii la tron nu se
alegeau dintre copiii împăratului, ci dintre tinerii cei mai virtuoşi
din împărăţie.

Aşadar, a chemat la el pe toţi tinerii din împărăţie într-o
anume zi, şi le-a spus:

- A venit timpul să mă dau la o parte şi să aleg următorul
împărat. Am decis să aleg pe unul din voi. Iată cum va fi
alegerea: vă voi da astăzi fiecăruia o sămânţă, însă una
specială. Vreau să mergeţi fiecare acasă, să plantaţi sămânţa,
să o udaţi, şi să va întoarceţi exact peste un an, aici, cu planta
care a crescut din sămânţă. Atunci, voi judeca după plantele pe
care le aduceţi, şi voi alege unul dintre voi. Acela va fi următorul
împărat!

Printre băieţi era şi unul numit Petru, care si-a primit şi el
sămânţă cuvenită. A mers acasă plin de elan şi i-a spus mamei
toată povestea. Ea l-a ajutat să pregătească ghiveciul, să aleagă
pământul, să planteze sămânţa şi s-o ude cu grijă. În fiecare zi
o uda la timp şi urmărea dacă dă lăstari.

După vreo trei săptămâni, unii dintre băieţi au început să
vorbească despre plantele lor. Petru continua să-şi verifice
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ghiveciul cu sămânţă, dar, nimic nu creştea.
Patru săptămâni, cinci săptămâni, şase săptămâni trecură.

Tot nimic. Deja toţi băieţii vorbeau despre plantele lor iar a lui
nici nu se ivise din pământ. Era tare abătut.

Au trecut şase luni şi tot nimic cu sămânţa lui. A înţeles ca
dăduse greş. Toţi ceilalţi aveau copăcei şi plante înalte iar
el...nimic. N-a spus nimic celorlalţi. Încă mai aştepta, oarecum.

A trecut şi anul şi toţi băieţii s-au înfăţişat înaintea
împăratului. Petru n-a vrut să meargă cu ghiveciul gol, dar mama
lui l-a încurajat s-o facă. La urma urmei era cel puţin sincer. Petru
a simţit un gol imens în stomac, dar ştia în sinea lui că mama are
dreptate. Aşa că a luat ghiveciul şi s-a dus la palat.

Când a ajuns acolo, a fost uimit de varietatea de plante
prezentate de ceilalţi tineri. Erau frumoase, de toate formele şi
mărimile. Petru si-a aşezat ghiveciul jos iar cei din jurul său au
început să râdă. Unii îl compătimeau şi îi ziceau în batjocoră:

- Ei, cel puţin ai încercat şi tu!
Când a sosit împăratul, şi-a aruncat ochii peste mulţime şi i-a

salutat pe cei prezenţi. Petru a încercat să se ascundă undeva
în spate.

- Ce plante minunate şi ce flori atrăgătoare aţi crescut. Astăzi
unul dintre voi va fi numit împărat!

Dintr-o dată, ochii suveranului au căzut pe Petru şi pe
ghiveciul gol. A poruncit imediat gărzilor să îl aducă în faţă. Petru
era îngrozit. Se gândea:

- Împăratul a văzut că sunt un netrebnic, căci sămânţa mea
nu a rodit. Pentru nevrednicia mea, poate voi plăti cu capul.

Când a ajuns în faţă, împăratul l-a întrebat cum îl cheamă.
- Numele meu este Petru, a răspuns el cu teamă.
Toţi tinerii râdeau şi-şi băteau joc de el. Împăratul a cerut

tăcere. S-a uitat la băiat şi a anunţat mulţimea:
- Iată noul vostru împărat. Numele lui este Petru!
Băiatul nu-şi putea crede urechilor: „Dar sămânţa nici nu

crescuse. Cum putea să fie el noul împărat?“
Împăratul a luat din nou cuvântul şi a zis:
- Cu un an în urmă am dat fiecăruia dintre voi o sămânţă.
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V-am spus să o plantaţi, să o udaţi şi să o aduceţi astăzi la mine.
Dar, eu v-am dat seminţe fierte care n-au cum să crească.

Toţi dintre voi - cu excepţia lui Petru - mi-aţi adus plante şi
flori. Când aţi văzut că sămânţa nu creşte, aţi înlocuit-o cu alta,
de la voi. Doar Petru a avut curajul şi sinceritatea de a se
prezenta cu ghiveciul în care se află sămânţa dată de mine. De
aceea, el este noul vostru împărat!

Cel ce înşală

Cu mult timp în urmă, a trăit un boier tare bun. Într-o zi, l-a
chemat la el pe un ţăran şi i-a spus:

- Uite, omule, fiindcă ştiu că familia ta o duce destul de greu,
vreau să te ajut. Îţi dau de muncă şi te plătesc foarte bine. Vrei
să lucrezi pentru mine?

- Sigur, boierule, a răspuns omul bucuros, ce trebuie să fac?
- Să-mi construieşti o casă, la marginea pădurii.
Ţăranul a plecat bucuros şi, chiar din acea zi, s-a apucat de

treabă. Boierul îi dădea bani pentru tot ce trebuia să cumpere.
Însă omul ce şi-a spus? Ei, şi aşa nu mă vede, ce-ar fi să-l
înşel?!

Şi, în loc să facă totul aşa cum ar fi trebuit, a început să
cumpere lucruri ieftine şi proaste şi să cheltuiască banii ce îi
rămâneau. Când a terminat, casa arăta tare frumos pe dinafară,
dar ţăranul ştia că n-o făcuse bine şi că, destul de repede, ea se
va strica.

Când i-a arătat casa boierului, acesta i-a spus:
- Fiindcă ştiu că tu şi familia ta locuiţi într-o cocioabă mică,

îţi fac cadou această casă. De-aia te-am lăsat pe tine să o
construieşti şi ţi-am spus acum, la sfârşit, tocmai pentru ca
bucuria voastră să fie mai mare.

Acum şi-a dat seama omul de greşeala sa. A vrut să-l înşele
pe altul şi, de fapt, singur s-a înşelat. Dacă ar fi fost cinstit şi şi-ar
fi văzut de treabă, şi-ar fi făcut un bine lui şi familiei sale. Acum,
însă, părerile de rău nu mai puteau îndrepta nimic.

În sinea lui, omul s-a jurat să nu mai înşele niciodată pe
nimeni.[54]
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Sfântul glumeţ

Era o fată care dorea să se căsătorească, dar nu-şi găsea
partea. Spunându-i bunicii ei, aceasta i-a dat o icoană cu Sfântul
Apostol Anania şi i-a zis: „Ia această icoană şi să te rogi 40 de
zile la sfântul acesta, dar să ştii că sfântul acesta este cam
glumeţ şi mai face câteodată şi unele minuni hazlii“.

Luând fata icoana, s-a dus acasă, a aprins o candelă în faţa
icoanei şi s-a pus pe rugăciune şi post. Când s-au împlinit cele
40 de zile, fata fiind supărată că nu i s-a împlinit dorinţa, a zis
supărată către sfânt: „M-am rugat atâta timp şi nu ai vrut să mă
asculţi, de acum nu mai am nevoie de tine!“. Zicând acestea, a
luat icoana şi a aruncat-o pe fereastră, fără să se uite unde a
căzut. După puţin timp, aude pe cineva bătând la uşă. Când a
deschis, a văzut un tânăr cu capul spart şi fiind plin de sânge pe
faţă. „Mă iertaţi de deranj, a zis el, dar mi-a căzut această icoană
în cap şi văzând că a căzut de la geamul dumneavoastră, v-am
adus-o înapoi“.

Atunci fata, cerându-şi iertare, l-a rugat să intre să se spele
şi să-i bandajeze rana. După ce l-a îngrijit, l-a întrebat cum îl
cheamă şi tânărul a zis că Anania. Fata l-a rugat să treacă şi în
ziua următoare, ca să-i schimbe bandajul. Şi aşa, trecând tânărul
de mai multe ori, s-au împrietenit, iar apoi, după scurt timp, s-au
căsătorit.[94]

Cunosc şi eu un caz autentic, asemănător, pe care mi l-a
povestit mătuşa mea Maria.

Cu mulţi ani în urmă o tânără aştepta trenul în Gara de Nord.
Pe lângă ea, trece grăbit, cu un geamantan de lemn, cum era
atunci, un tânăr. Acesta, tot uitându-se pe tăbliţe, ca să vadă
unde va gara trenul lui, a „acroşat-o“, din neatenţie, pe tânăra
despre care am amintit mai sus, rupându-i ciorapii. Desigur, fata
s-a supărat foarte tare, ocărându-l pe bietul băiat şi făcându-l de
ruşine în faţa atâtor oameni, care şi ei aşteptau trenul. Tânărul
şi-a cerut scuze, a vrut să-i plătească ciorapii, dar fata nici nu
voia să audă şi din „bădăran“ şi „ţăran“ nu-l slăbea, probabil,
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gândindu-se cum va pleca ea în călătorie aşa, cu ciorapii rupţi.
După un timp s-a potolit, văzând că apare trenul.
Întâmplarea a făcut ca tânărul cu pricina să aibă loc în tren,

în acelaşi compartiment cu fata, şi chiar lângă ea. Între timp
supărarea fetei i-a trecut şi au început să converseze mai
civilizat, fiind unul lângă altul. Şi conversează şi astăzi, căci s-au
plăcut şi s-au luat în căsătorie, mulţumind lui Dumnezeu de
această întâmplare hazlie.

Fraţilor, ştim bine că Dumnezeu nu îngăduie ispita, dacă nu
iese ceva bun. Aşa că, bine-ar fi, de câte ori avem câte o ispită,
să fim liniştiţi, cu răbdare, şi să zicem: „Dumnezeu îmi pregăteşte
o surpriză plăcută…„.

Criminalul

La începutul primului război mondial, pe vârful unui munte,
se afla cea mai temută închisoare. Nimeni nu reuşise să
evadeze vreodată de acolo. În general, cei trimişi aici erau fie
condamnaţi la moarte pentru crime sau jafuri deosebit de grave,
fie ispăşeau o pedeapsă foarte mare. Deşi era atât de bine
păzită, într-o seară un criminal a scăpat. Toată noaptea gardienii
l-au hăituit cu câini, însă, spre dimineaţă, i-au pierdut urma într-o
pădure.

Fugarul, obosit după atâta goană, a văzut într-o poiană, o
luminiţă la fereastra unei case. Desigur că acolo putea găsi ceva
de mâncare şi haine. Cu disperare, a năvălit în odaia mică, unde
o imagine cu totul neaşteptată îl ţintui în loc: o tânără femeie
plângea lângă un copilaş micuţ, care, de asemenea, scâncea.
Pe masa goală, un rest de lumânare lăsa în mica încăpere o
lumină slabă, în care se vedea, totuşi, chipul palid şi slăbit al
femeii.

Parcă trezit dintr-un coşmar, evadatul o îndemnă pe tânăra
mamă să nu se sperie, se aşeză alături şi o întrebă ce probleme
o fac atât de nefericită. Aceasta, printre lacrimi, i-a răspuns că
soţul ei a murit pe front, că nu mai are nici un ban şi că, de foame
şi frig, copilaşul s-a îmbolnăvit.
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- Lasă femeie, îi spuse puşcăriaşul, o să te ajut eu.
- Nu vreau să furi pentru mine şi nici să sufere cineva nu

doresc.
- Nu-ţi face griji, nu va suferi nimeni! i-a răspuns omul şi a

luat-o pe femeie cu el. Când au ajuns împreună în faţa poliţiei,
aceasta l-a întrebat mirată:

- Ce faci?
- Lasă, ţi-am spus că n-o să sufere nimeni. Vino!
Intrând cu ea în clădirea poliţiei, omul s-a predat, iar când

şeful poliţiei a venit să vadă cu ochii lui dacă periculosul
puşcăriaş este, în sfârşit, prins, acesta îi spuse:

- Femeia aceasta m-a găsit în casa ei, când încercam să fur
câte ceva şi m-a adus aici. Dă-i recompensa pusă pe capul meu,
o merită!

Cu lacrimi de recunoştinţă în ochi, femeia n-a mai spus
nimic. Era o recompensă foarte mare, deoarece puţini credeau
că cineva l-ar putea prinde şi preda pe criminal. Bucuros că îl
avea acum prizonier, şeful poliţiei a plătit imediat femeii suma
enormă, după care l-a trimis pe fugar înapoi la închisoare, sub
pază strictă.

După câteva zile, femeia, cerând o audienţă la directorul
puşcăriei, i-a povestit acestuia totul, aşa cum se întâmplase cu
adevărat. Uimit de bunătatea deţinutului său, cu ocazia Sfântului
Crăciun ce se apropia, directorul l-a graţiat, căci era obiceiul ca,
o dată pe an, să fie eliberat puşcăriaşul care s-a purtat cel mai
bine. Timpul a dovedit că omul acela se schimbase cu adevărat,
căci niciodată nu a mai făcut ceva rău.

Oamenii trebuie să se ajute unii pe alţii. Nu te ajuţi pe tine
decât ajutându-i pe ceilalţi. Dumnezeu vede cu ce preţ cauţi
binele altora şi nu pe al tău. Dacă un asemenea om, cu lanţuri
la mâini şi la picioare, obosit şi dornic de libertate, ce nu ducea
cu sine decât o groază de păcate, a putut să o ajute pe femeia
aceea, cu atât mai mult noi îi putem ajuta pe cei din jurul nostru.
Să ne rugăm la Dumnezeu să ne dea ocazii de a face bine,
fiindcă binele îl putem face cu siguranţă. Şi nu e zi, fără să nu se
ivească un asemenea prilej. Nu trebuie decât să-l vedem.[54]
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Căinţa păcătosului

La marginea unui râu, un ţăran rău vroia cu orice chip să
scape de câinele său, deşi acesta era un animal bun şi
recunoscător. Luându-l în braţe, l-a aruncat în apă, crezând că
animalul se va îneca şi astfel va scăpa de el. Însă, bietul câine
a înotat cu greu până la mal, după care s-a aşezat cuminte la
picioarele stăpânului său. Acesta, supărat că nu reuşise, l-a
împins înapoi în apă, dar câinele a ieşit iar. De-a dreptul furios,
ţăranul a ridicat din nou animalul în braţe, dar vrând să-l arunce
cât mai departe, a alunecat pe malul noroios şi s-a prăvălit cu tot
cu câine în apă. Neştiind să înoate, a început să ţipe şi să se
zbată. Când să se ducă cu totul în jos, a simţit cum cineva îl
apucă de gulerul hainei şi îl trage încet spre mal. Scos din apă
mai mult mort decât viu, ud tot şi speriat, omul a înţeles că i-a
scăpat viaţa tocmai câinele pe care încercase să îl omoare.
Ruşinea i-a cuprins sufletul. I-a mulţumit lui Dumnezeu că au
scăpat amândoi cu viaţă, după care şi-a mângâiat cu
recunoştinţă câinele atât de credincios şi au plecat împreună
spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai dorească niciodată
răul vreunui suflet.[54]

Cei trei sihaştri

Într-o pădure trăiau trei fraţi pustnici. În singurătate, în liniştea
pădurii, departe de oameni, ei se rugau îndelung şi se nevoiau,
căutând pe Dumnezeu.

Un oarecare călător, trecând prin locurile acelea, l-a întâlnit
pe primul sihastru, care se ruga, şi l-a întrebat de drum, dar
pustnicul nu i-a răspuns şi omul mânios s-a repezit la el şi i-a
tras o palmă. Pustnicul, fiind o fire iute, a sărit deîndată în
picioare şi i-a tras la rândul lui două palme. Speriat de
repeziciunea cu care îl pălmuise fratele, călătorul a plecat mai
departe.

S-a întâlnit cu al doilea pustnic şi pentru că nici acesta nu
i-a răspuns la salut şi întrebare, i-a tras şi lui o palmă. Pustnicul
foarte liniştit i-a întors şi celălalt obraz, apoi a continuat
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rugăciunea, ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat.
Omul şi-a continuat drumul şi a întâlnit pe al treilea pustnic.

L-a întrebat şi pe acesta despre drum, dar n-a primit niciun
răspuns şi deznădăjduit i-a tras şi celui de-al treilea o palmă.
Acesta a rămas nemişcat şi nici măcar nu l-a privit, pentru că
rugându-se cu mintea şi inima lipite de Dumnezeu, el nici nu a
simţit, măcar, că a primit o palmă.

Dacă aţi fi un al patrulea pustnic întâlnit în cale de călătorul
din poveste, cum aţi fi reacţionat la primirea unei palme?

Uşa inimii

Un pictor tocmai terminase tabloul, care îl reprezenta pe
Iisus în faţa unei uşi încuiate. Şi-a chemat prietenii pentru a le
auzi părerea. Toţi au admirat tabloul, frumuseţea şi blândeţea
chipului lui Iisus, atitudinea lui solemnă în faţa uşii întunecate.
Toţi erau încântaţi şi aveau numai cuvinte de laudă, când unul a
spus:

- Maestre, mi se pare că lipseşte ceva uşii. Ea n-are clanţă
pe dinafară. Cum se poate intra înăuntru?

Pictorul a răspuns:
- Uşa, la care bate Iisus, se deschide numai dinăuntru...

Prostia şi vanitatea

Regele Pedro al Braziliei, a vrut să ridice primul spital public
în ţara sa, dar n-a găsit banii necesari, cu nici un chip. Nu s-a
oferit nimeni binevoitor pentru alinarea suferinţei omeneşti.
Regele ştia că în ţara sa sunt atâţia oameni cu posibilităţi. S-a
mâhnit mult pentru aceasta, dar în scurt timp i-a venit şi ideea
salvatoare. Ce credeţi că a făcut? A dat sfoară în ţară, că oricine
va dărui pentru spital un milion de pesos, va deveni duce, cine
va da o jumătate de milion, conte, iar pentru o sută de mii de
pesos, baron...

Auzind cei bogaţi de intenţia regelui, n-au stat pe gânduri şi
cât ai clipi, s-au strâns banii trebuitori pentru ridicarea spitalului.
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După terminarea lucrării, toată suflarea a venit la inaugurare.
Pe placa comemorativă se putea citi:

„Spitalul a fost ridicat de prostia şi vanitatea omenească,
pentru cei suferinzi.“

Cei doi servitori

Un om bogat avea doi servitori. Unul era foarte rău, leneş,
obraznic şi necredincios, iar al doilea cinstit, harnic, smerit şi
credincios. Neavând urmaşi, negustorul a lăsat averea celor doi
slujitori, în părţi egale. Amândoi s-au apucat de negustorie. Cel
rău prospera văzând cu ochii şi făcea bani şi din piatră seacă. Al
doilea, deşi suflet mare, nu prospera deloc, dimpotrivă ieşea în
pagubă din negustoria făcută. Supărat foarte şi mirat, cel din
urmă a mers la un părinte duhovnicesc şi l-a întrebat:

- Părinte, cum se face că un om rău şi necredincios prosperă
şi este fericit, în timp ce credincioşii au atât de multe necazuri?

Bătrânul călugăr, cunoscut pentru înţelepciunea sa, i-a
răspuns:

- Domnul dă necredincioşilor şi vrăjmaşilor lui fericirea
pământească trecătoare, pentru că e singura pe care ei o pot
înţelege. Dar dacă duşmanilor săi, Dumnezeu le dă atât de mult,
imaginează-ţi, ce daruri pregăteşte pentru prietenii săi!

Semnele cuielor

Trăia un om, odată demult. El avea un fiu tare neascultător,
care îi făcea tot felul de necazuri. Ajunsese bietul om să se
gândească cu teamă la ziua, care urma. Ca să-l sensibilizeze,
tatăl a început să bată câte un cui, în tocul uşii, pentru fiecare
greşeală a fiului său. Când tocul uşii s-a umplut de cuie încât
părea un arici, omul şi-a chemat fiul şi i-a spus:

- Am bătut câte un cui, pentru fiecare greşeală a ta!
Fiul s-a speriat, văzând mulţimea cuielor şi a hotărât în sinea

lui să răscumpere fiecare greşeală cu câte o faptă bună.
După fiecare faptă bună, îşi chema tatăl în faţa uşii,
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rugându-l să scoată câte un cui.
În ziua, în care a scos ultimul cui, tatăl şi-a îmbrăţişat fiul,

bucurându-se împreună cu el. Fiul l-a strâns la piept şi a văzut
că tatăl său plângea.

- De ce plângi? întrebă fiul. Ar trebui să fii fericit şi mulţumit
că ai putut să scoţi toate cuiele...

- E adevărat, cuiele au fost scoase, dar... semnele, semnele
au rămas!

Taina Sfântului Botez

Într-o zi, un om rătăcit de la dreapta credinţă, a vrut să-l
contrazică pe un preot, spunându-i:

- Chiar dacă în Biblie Mântuitorul spune să ne botezăm, eu
nu cred că e bine să-i botezăm pe copii, ci doar pe oamenii mari.
Trebuie să aştepţi ca cei mici să crească şi de-abia atunci să îi
întrebi dacă vor sau nu să fie botezaţi. Doar aşa, ca oameni în
toată firea, pot hotărî cu adevărat. Cum puteţi voi, ortodocşii, să-
i botezaţi pe copii?

- Spune-mi, îi zise preotul, după ce îl ascultă cu răbdare, ştiu
că dumneata ai copii; când erau mici, i-ai dus la doctor să îi
vaccineze?

- Da, îi răspunse omul.
- De ce nu ai aşteptat să crească şi să-i întrebi mai întâi dacă

vor sau nu să fie vaccinaţi? îl mai întrebă preotul pe om.
- Fiindcă nu vroiam să se îmbolnăvească şi ştiam că e bine

pentru ei.
- E, vezi, tot aşa şi noi ştim că Sfântul Botez este bun pentru

copii şi nu avem de ce aştepta. Aşa cum vaccinezi un copil
micuţ, ca să nu se îmbolnăvească trupul lui fragil, tot aşa îl şi
botezi, pentru a nu se îmbolnăvi sufletul lui tânăr. Prin puterea
Duhului Sfânt, prin harul Său, coborât astfel peste prunc, acesta
e un om nou, pregătit pentru o viaţă nouă şi luminoasă: viaţa
creştinească.

Rătăcitul plecă ochii ruşinat şi se îndepărtă, gândindu-se la
cele spuse de preot.
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Deşi sunt unii care nu cunosc dreapta credinţă, sau ştiu prea
puţine, preotul îi poate învăţa, îi poate călăuzi prin desişul
acestei vieţi încărcate de greutăţi şi păcate, scoţându-i la limanul
mântuirii. Omul trebuie să îşi asculte preotul, duhovnicul şi să
se gândească la cele spuse de acesta.[54]

Drumul vieţii

În timpuri de mult uitate, trăia un rege care conducea o ţară
prosperă.

Într-una din zile, acesta s-a dus să viziteze unul dintre cele
mai îndepărtate colţuri ale regatului său. Când s-a întors la palat
a început să se plângă de cât de tare îl dureau picioarele întrucât
a fost prima data când a străbătut o cale atât de lungă, iar drumul
a fost stâncos şi dificil.

Prin urmare s-a decis să ia măsuri. A poruncit oamenilor săi
să acopere toate drumurile din regat cu piele, ca de acum înainte
să nu-şi mai vatăme picioarele, când va călători. Desigur, era
nevoie de mii de piei de vite, care costau o uriaşă sumă de bani.

Unul dintre slujitorii săi înţelepţi a cutezat însă să-i spună
regelui: „Măria ta, de ce să cheltuiţi fără folos atâţia bani. Mai
bine porunciţi să vă taie o bucată mai mică de piele cu care să
vă acoperiţi picioarele“.

Regele a fost mai întâi surprins, dar într-un final a acceptat
să-şi facă lui „încălţări“ cu care să poată străbate toate drumurile
grele ale regatului.

Nu mai aştepta ca lumea să se schimbe aşa încât să îţi fie
ţie mai uşor şi mai bine, ci întoarce-ţi privirea către tine şi
schimbă-te tu. Drumul în viaţa nu a fost şi nici nu va fi vreodată
uşor. Dar dacă te „dotezi“ corespunzător îi vei putea face faţă cu
succes.

Ce-ţi lipseşte

A fost odată om care trăia singur... printre semenii lui. Viaţa
i se părea lipsită de sens şi de rost, şi asta cu toate că avea bani
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mulţi, casă frumoasă şi curată, mulţi servitori şi tot confortul.
Adeseori se uita la servitorii săi. Îi părea rău de ei, simţea

milă faţă de ei în inima sa, şi îşi spunea, ce grea trebuia să fie
viaţa de sclav… El se bucura zi şi noapte de libertatea sa, de
banii săi… Chefuia cu prietenii, mânca mâncărurile cele mai
alese şi se desfăta în toate plăcerile lumeşti.

Aşa îşi trăia el viaţa, în vreme ce servitorii lui duceau o viaţă
grea; locuiau în case modeste, sărăcăcioase; zi şi noapte
trebuiau să lucreze; aveau un stil al lor de viaţă ce omului nostru
i se părea greu de suportat, dar cu toate acestea, pe chipurile lor
se întrezărea mai mereu un zâmbet.

Odată, la o petrecere, omul nostru s-a întâlnit cu un vechi
prieten. Şi acel prieten, s-a uitat în ochii săi, şi l-a întrebat:

- Amice, care-i rostul vieţii tale?
Şi omul nostru nu a ştiut ce să îi răspundă…
Pe zi ce trece, aceste cuvinte îi răsunau tot mai des în

minte… care era rostul vieţii sale. Avea de toate, şi totuşi îi lipsea
ceva. Nu reuşea să îşi dea seama ce îi lipseşte, şi astfel s-a dus
să caute un sihastru înţelept ca să-l povăţuiască.

A urcat din greu pe drumuri şi pe cărări rar bătute, prin
hăţişuri întunecate, prin poieni pline de lumină, şi pe costişe
abrupte şi îngheţate, unde fiece pas te putea duce jos în hău. Şi
în final, a ajuns la peştera unde locuia pustnicul. A intrat înăuntru,
s-a aşezat în faţa ascetului, şi l-a întrebat aşa:

- Ce îmi lipseşte mie, părinte?
Sihastrul s-a uitat în ochii săi, şi i-a spus:
- Îţi lipseşte un Stăpân…

Adevărata comoară

Un tânăr era foarte supărat că nu are mai mulţi bani, că nu-şi
poate cumpăra tot ce-şi dorea. Se plimba trist pe stradă, neştiind
cum să iasă din această situaţie. Dar, cum mergea el aşa, s-a
lovit deodată de cineva. Mare i-a fost mirarea să vadă că, din
neatenţie, a dat peste un om sărman, fără vedere. Încerca bietul
om să se ajute cu un baston şi să găsească drumul spre casă.
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Tânărul nostru l-a ajutat, conducându-l de braţ.
Văzând cât sunt alţii de necăjiţi, tânărul nu s-a mai gândit, de

atunci, decât la un lucru: cât de bogat este el. Nu avea bani
pentru tot ce şi-ar fi dorit, dar avea comoara cea mai mare din
lume, pe care banii nu o pot cumpăra: sănătatea cu tot ce
izvorăşte din ea, putere de muncă, bucurie şi voie bună.

Acum îşi dădea seama că sunt oameni care au rămas ologi
în urma unor accidente. Dar picioarele sale îl puteau duce
oriunde. Alţii au rămas orbi. El putea să vadă, însă, clipă de clipă,
toate frumuseţile din jurul său.

Există şi unii oameni care, din păcate, sunt orbi şi ologi
sufleteşte, pentru că sufletul lor s-a golit de bucurie, de speranţă
şi dragoste. Aceştia sunt cu adevărat nefericiţi.

Cu cât vei fi mai binevoitor, cu atât sufletul tău va avea mai
multă linişte. Cel rău şi zgârcit nu dă niciodată nimic, nici măcar
un pahar cu apă sau un sfat, chiar dacă aceste lucruri nu l-ar
costa nimic. Un astfel de om mai este cu ceva de folos celorlalţi?

Dacă ne vom uita în jurul nostru vom vedea că nimic nu
trăieşte doar pentru sine. Până şi un copac obişnuit. Chiar dacă
nu ne oferă fructe, ne dă cel puţin posibilitatea să ne odihnim un
minut la umbra lui.

A doua şansă

După ce a trăit o viaţă plină de egoism, în care nu s-a gândit
decât la el, nepăsându-i de cei din jur, un om a ajuns în iad. Cât
de mult s-a căit atunci pentru tot ce făcuse! Dar era prea târziu.
Chinuindu-se zi şi noapte în flăcările iadului, se ruga încontinuu:

- Iartă-mă Doamne, am greşit, dar acum m-am lecuit. Nu mai
sunt egoist deloc, ajută-mă Doamne că m-am schimbat şi nu
mai am pic de răutate în mine!

În timp ce se ruga el, a apărut deodată un înger, care i-a
spus:

- Bucură-te omule! Dumnezeu ţi-a ascultat rugăciunea şi
vrea să-ţi dea o şansă să vii în rai, dar oare te-ai schimbat cu
adevărat?
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- Sigur că da, zise omul cu nerăbdare, sigur că m-am
schimbat!

- Bine! a mai spus îngerul. Vezi firul care coboară acum spre
tine? Dacă te vei urca pe el, vei ajunge în rai şi vei scăpa de
chinurile de aici.

Nespus de bucuros, omul a început să se caţăre pe firul ce
atârna deasupra iadului, numai că, pe măsură ce se urca, a
băgat de seamă că firul se subţia din ce în ce mai tare. Când
s-a uitat dedesubt, să nu-şi creadă ochilor! Mulţi păcătoşi se
atârnaseră de firul său, încercând cu disperare să scape din
flăcările iadului.

- Ce faceţi?! strigă omul speriat. Daţi-vă imediat jos, o să se
rupă firul şi o să cad iarăşi. Daţi-vă jos, n-auziţi?! ţipă omul cu
disperare şi începu să-i lovească cu picioarele. În clipa aceea,
firul s-a rupt şi au căzut cu toţii.

- Of, îngerule, uite ce mi-au făcut ceilalţi! Spune-i lui
Dumnezeu să-mi trimită alt fir, ca să scap odată de aici!

- Nu se poate! i-a răspuns îngerul.
- Cum aşa? Doar n-am nici o vină, firul s-a rupt din cauza

lor!
- Ba nu, firul s-a rupt din cauza ta şi a invidiei tale. Firul acela

era firul credinţei şi ar fi putut ţine şi tot iadul dacă ai fi avut
încredere în cuvântul lui Dumnezeu şi dacă nu te-ai fi gândit doar
la tine. Ai spus că te-ai lecuit de egoism şi că acum îţi pasă de
aproapele tău, dar nu este adevărat. Fiind la fel de păcătos şi
rău, firul nu te-a ţinut; de aceea s-a rupt.

În viaţă nu va reuşi cel rău, cel zgârcit şi interesat doar de
propria persoană. Poate că va strânge averi, dar în sufletul său
cu ce se va alege? Dar cel ce îi ajută mereu şi cu dragoste pe
ceilalţi, acela strânge în inimă comori cereşti, devenind om cu
adevărat, căci om este doar cel ce trăieşte pentru oameni.[54]

Răbdare şi iertare

Foarte mişcătoare şi frumoasă faptă a făcut un credincios,
tocmai pe patul morţii sale, ca să ia pildă şi ceilalţi ai casei lui. El
avea un vecin care toată viaţa sa îl necăjise, îl supărase în fel de
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fel de chipuri. Acum, la ultima suflare, îl chemă şi-i dădu un cec
cu o anumită sumă de bani, pe numele lui, pe care bătrânul îi
pusese încă de pe când putea să umble. Văzând aceasta, ceilalţi
ai casei au rămas miraţi de faptul lui şi l-au întrebat de ce a făcut
acest lucru? El le-a răspuns: „Vecinul meu, prin necazurile pe
care mi le-a pricinuit, mi-a făcut cel mai mare bine, pentru că
m-a întărit în răbdare, m-a făcut să mă rog neîncetat şi am
câştigat un frumos loc de fericire în Împărăţia Cerească, pe care
Domnul Hristos mi l-a arătat puţin mai înainte“. Avusese o
vedenie mai înainte şi-i arătase Domnul Hristos locul de fericire
câştigat prin răbdarea dovedită în faţa acestui vrăjmaş.

Frumoasă faptă! Iată cum putem şi noi câştiga fericirea cea
veşnică prin răbdare şi iertare.[45]

Norişorul şi copăcelul

Un foarte tânăr norişor cobora pentru prima oară din ceruri
împreună cu un şir de nori denşi şi cu înfăţişare ciudată. Pe când
treceau deasupra unei câmpii foarte întinse şi uscate de secetă,
ceilalţi nori, cu mai multă experienţă, îl zoriră:

- Hai mai repede, dacă te opreşti aici eşti pierdut!
Norişorul însă, curios din fire, se lăsă să lunece spre capătul

şirului de nori.
- Dar ce faci? Mişcă-te odată!, şuieră dinapoia lui vântul.
Dar norişorul nostru zărise un copăcel veştejit căruia vântul

îi foşnea frunzele aproape uscate. Şi intrând cu el în vorbă l-a
întrebat:

- Cum îţi petreci tu viaţa pe aici, copăcelule?
- Ei…, cu soare şi cu vânt. Este un pic cald, însă… niciun

strop de apă. Dar tu cum îţi petreci viaţa, norişorule?
- Tot cu soare şi cu vânt… şi zbor de colo-colo pe cer.
- Viaţa mea e atât de scurtă…, zise copăcelul. Atunci când

se va întoarce soarele cel arzător, probabil că mă voi usca de tot
şi n-am să mai fiu…

- Nuuu, căci eu mă voi transforma curând într-o ploaie şi mă
voi coborî la tine pe pământ. Căci aceasta îmi este menirea...
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Copăcelul, stătu o clipă pe gânduri, apoi îi spuse:
- Ştii că la noi se spune că ploaia e ruptă din Rai?
- Nu mă credeam aşa de important, îi spuse zâmbind

norişorul…
- Probabil că nu voi mai ştii niciodată cum este ploaia, zise

cu tristeţe copăcelul.
Norişorul, cugetă o clipă, apoi îi zise:
- Aş putea picura eu ploaie asupra ta…
- Da, dar tu astfel vei muri…
- În schimb, tu vei înverzi, zise norişorul, şi se lăsă să cadă

transformându-se într-o ploicică ce avea culorile curcubeului.
Iar în ziua următoare micuţul copăcel a înverzit din nou.[106]

Gura lumii

„Se povesteşte într-o carte veche că un tată şi cu fiul său se
duceau la târg să vândă un măgar. Tatăl şi fiul mergeau pe lângă
măgar, pe jos, când s-au întâlnit cu nişte oameni care i-au luat
în primire, zicându-le: „Ce oameni proşti, îşi rup încălţămintea şi
picioarele ca să nu strice potcoavele măgarului!“.

Atunci, tatăl se sui pe măgar şi plecă. Curând se întâlniră cu
alţi călători care i-au zis, şi aceia, în râs: „Ce tată fără pic de
inimă, uite, că nu are milă de copilul lui, îl lasă, sărmanul, să bată
drumul pe jos!“. Tatăl coborî şi sui pe măgar pe copilul său. Se
întâlniră cu alţi călători. Văzându-i, aceştia spuseră: „Poftim! Se
mai cheamă acesta copil cu creştere bună? Iată bătrânul merge
pe jos, iar fiul său călare pe măgar“.

„Ce-i de făcut, măi, cu oamenii aceştia?“ zise tatăl. Se suiră
amândoi pe măgar, cu nădejdea că vor astupa gura lumii. Da, de
unde, abia făcură câţiva paşi şi alţi oameni pe care-i întâlniră,
ziseră: „ Ia, uitaţi-vă, ce oameni tirani, două matahale de oameni
sănătoşi merg călare pe un biet măgar!“.

„Ascultă, măi fiule, zise tatăl, cu oamenii aceştia nu o
scoatem la capăt. Hai să mai încercăm una!“. Coborâră amândoi
de pe asin, luară o prăjină de lemn şi, legând măgarul de câte
două picioare, îl ridicară în spate şi porniră cu el la drum. Când
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se întâlniră cu alţi călători, aceştia începură să râdă de ei ca de
nişte nebuni, că n-a mai fost chip, se spune în povestire, şi de
supărare, omul nostru a trântit măgarul într-o râpă, într-un râu,
şi s-a întors acasă fără el, numai să scape de gura lumii.

Această istorioară ne arată ce păţeşte omul când se ia după
gura lumii. Gura lumii este pusă în slujba diavolului; gura lumii se
amestecă şi în mântuirea sufletului. Gura lumii e cea dintâi armă
pe care o ridică diavolul împotriva mântuirii unui suflet. Îndată
ce te laşi de răutăţi şi apuci pe calea Domnului, gura lumii nu te
mai scoate din ţicnit, smintit, habotnic, fanatic, mironosiţă, pocăit,
sectant şi multe alte vorbe inspirate de duhul cel necurat“.[44]

Poetul şi tâlharul

Undeva, într-o cetate, trăia un poet, care îşi folosea talentul
(darul de a scrie versuri), primit de la Dumnezeu, numai în rău,
căci scria poezii de prost gust, în care Dumnezeu şi sfinţii erau
defăimaţi. De aceea, în vremea lui, puţin îi citeau nesuferitele lui
versuri.

Nu departe de poet, într-o pădure, trăia un tâlhar, de care se
temea multă lume şi care săvârşise multe fapte rele. Totuşi, pe
lângă faptele lui cele rele, a construit şi el, pe drumul care trecea
pe lângă pădure, o fântână.

După un timp, când s-a terminat firul vieţii, au murit amândoi
şi au fost duşi în iad pentru faptele lor cele rele.

Tâlharul, pentru faptele lui vrednice de osândă, avea sub el
o flacăra foarte mare, ce-l acoperea aproape tot; poetul avea
numai un foc mic care-l ardea. Cu timpul flacăra de sub tâlhar se
micşora pentru faptul că oamenii care treceau pe acel drum,
unde se găsea fântâna construită de tâlhar, se bucurau când
beau apă şi îl pomeneau pe acela care a construit-o, căci
fântâna avea o apă tare bună şi îşi potoleau setea cu ea. Însă
flacăra de sub poet se tot mărea, fiindcă oamenii care îi citeau
poeziile, se sminteau, deveneau necredincioşi şi din cauza lui
negau existenţa lui Dumnezeu, pierzându-şi sufletele. În timp ce
tâlharul mai avea doar un foc micuţ sub el, flacăra de sub poet

- 69 -



se mărea mereu…
Această istorioară scoate în evidenţă păcatul smintelii, care

este mai mare decât alte păcate, tocmai pentru faptul că prin ea
se pierd mai multe suflete. Una e să faci un păcat de care să dai
răspuns înaintea lui Dumnezeu numai tu, şi alta e să dai răspuns
de păcatele altora, fiindcă i-ai smintit cu faptele tale, căci zice
Hristos: „Iar cine va sminti pe unul dintr-aceştia mici care cred în
Mine, mai bine i-ar fi lui să i se atârne de gât o piatră de moară
şi să fie afundat în adâncul mării. Vai lumii, din pricina smintelilor!
Că smintelile trebuie să vină, dar vai omului aceluia prin care
vine sminteala“. (Matei 18, 6-7)

Cea mai grea faptă bună

L-au întrebat pre Avva Aghaton fraţii, zicând: “Care faptă
bună, părinte, are mai multă osteneală?” Zis-a lor: “Iertaţi-mă,
eu socotesc că nu este altă osteneală mai mare decât
rugăciunea către Dumnezeu. Căci întotdeauna când voieşte
omul să se roage, voieşte şi vrăjmaşul să-l oprească pe el,
fiindcă el ştie că nu se împiedica de altceva, fără numai de
rugăciunea cea către Dumnezeu. Şi toată petrecerea pe care o
va face omul, răbdând întru dânsa, dobândeşte odihnă. Iar
rugăciunea, până la răsuflarea cea de pe urmă, are trebuinţă de
nevoinţă”[66]

Cele două vâsle

Demult, trăia un bătrân, om cu frica lui Dumnezeu, ce-şi
câştiga traiul trecând călătorii, cu barca sa, de pe un mal pe
celălalt al unui râu. Într-o zi, în timp ce bătrânul îl trecea cu barca
pe un tânăr, acesta observă că pe fiecare vâslă este ceva scris
şi întrebă:

- De ce ai scris pe o vâslă credinţă şi pe cealaltă fapte bune?
- Fiindcă acestea două mă conduc în viaţă, răspunse

bătrânul.
- Nu cred că omul are nevoie de amândouă, spuse cu
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îndrăzneală tânărul. Este de ajuns doar una după care să îţi
călăuzeşti viaţa: dacă faci fapte bune, eşti de folos celorlalţi,
dacă ai credinţă, îţi eşti ţie însuţi de folos.

Bătrânul nu a spus nimic, dar a început să vâslească cu o
singură vâslă. Barca nu a mai avansat nici un pic, învârtindu-se
în loc. În felul acesta a înţeles tânărul ce-a vrut să spună omul:
că acela cu suflet curat, adică luminat de credinţă, va avea şi o
viaţă curată, adică încărcată de roadele bunătăţii şi milei
creştineşti. Cum este sufletul omului, tot aşa îi este şi viaţa.
Credinţa fără bunătate nu este decât ipocrizie. Cel cu adevărat
credincios Îl iubeşte pe Dumnezeu, iubindu-i pe oameni. Faptele
bune şi credinţa sunt cele două aripi cu ajutorul cărora sufletul
nostru se înalţă spre Dumnezeu.

Cu o singură aripă nu poţi zbura![54]

Mare este Dumnezeu

Era un împărat tare mândru, care nu-l cinstea pe Dumnezeu.
Printre supușii săi se afla un om credincios ce avea meseria de
bijutier. El avea mereu o vorbă: ”Mare este Dumnezeu!”

Împăratului nu-i plăcea acest cuvânt, ci ar fi dorit să audă:
”Marea este împăratul!” De aceea îi căuta pricină să îl bage la
închisoare, așa că l-a chemat pe bijutier și i-a spus:

- Îți dau acest inel cu sigiliul meu să-l cureți și peste trei zile
mi-l aduci.

- Da, împărate, că mare este Dumnezeu! A răspuns bijtuierul.
Împăratul s-a dus să împacheteze inelul, dar i-a scos piatra

prețioasă și a aruncat-o în mare. Apoi, i-a dat bijutierului inelul
fără piatră.

A doua zi, când bijutierul a desfăcut pachetul și a văzut inelul
lipsit de piatră a început a plânge, știind că îl așteaptă mânia
împăratului. I-a spus și soției sale necazul ce-i așteaptă și a
plâns și ea. S-au rugat apoi la Dumnezeu să-i scape de acest
necaz, apoi soția s-a dus să cumpere pește.

Acasă, când l-a pregătit, mare i-a fost mirarea când a găsit
în măruntaiele peștelui o piatră prețioasă. Femeia s-a dus cu ea
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la soțul ei, iar acesta a recunoscut piatra de la inelul împăratului.
Bucuros bijutierul a pus piatra la inel și a exclamat: ”Mare este
Dumnezeu!”, apoi s-a dus cu inelul la împărat.

- Gata inelul? A întrebat împăratul.
- Gata, căci ”Mare este Dumnezeu”.
Împăratul a luat inelul și când a văzut piatra la locul ei, a

rămas mut de uimire. Bijutierul i-a spus unde a găsit piatra, iar
împăratul a exclamat.

- Într-adevăr, Mare este Dumnezeu!

Dacă am avea puțin din credința acestui om, am face lucruri
minunate, cu noi înșine, în primul rând, și pentru cei din jurul
nostru, în al doilea rând!

Numai dacă se aplică în practică

Un fabricant de săpunuri îi spuse unui preot:
- Creştinismul nu a reuşit să facă nimic. Deşi Evanghelia este

predicată de două milenii, lumea nu a devenit mai bună. De
atunci şi până acum peste tot există răul şi oameni răi.

Preotul îi arătă acestui fabricant de săpunuri un copil foarte
murdar care se juca la margine de drum şi-i spuse:

- Săpunul nu a reuşit să facă nimic. Peste tot există mizerie
şi oameni mizerabili în lume.

- Săpunul, spuse fabricantul, ajută numai dacă se aplică în
practică, dacă-l foloseşti.

Preotul îi răspunse:
- La fel e şi cu creştinismul!

Pietricelele albastre

Două pietricele, cam de mărimea unei castane, zăceau în
prundişul unui vesel pârâu de munte. Se aflau laolaltă cu
celelalte pietre de acolo, unele mai mici, altele mai mari, dar erau
diferite de toate celelalte, pentru că erau albastre. Când bunul
soare le dezmierda cu razele sale, ele străluceau de parcă ar fi
fost două bucăţi de cer căzute pe pământ.
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Cele două pietricele ştiau că sunt cele mai frumoase dintre
toate celelalte aflate în pârâu şi se lăudau de dimineaţa până
seara: Noi suntem copiii cerului!, strigau, când una, când
cealaltă, pietrelor obişnuite aflate în preajmă. Păstraţi distanţa!
Noi avem sângele albastru! Nu avem de-a face cu voi!

De fapt erau două pietricele insuportabile şi arogante, care
îşi petreceau zilele gândindu-se numai la ceea ce s-ar fi
întâmplat cu ele când cineva avea să le descopere. Desigur - îşi
spuneau - vom fi puse într-un colier împreună cu alte pietre
preţioase, aşa cum suntem şi noi. Şi visau împreună: Vom fi pe
coroana reginei Olandei sau în inelul prinţului de Galia. Ne
aşteaptă o viaţă frumoasă: case luxoase, baluri, petreceri. Vom
ajunge până la capătul lumii.

Într-o bună dimineaţă, pe când razele soarelui se jucau pe
luciul apei cristaline, un om s-a aplecat, şi-a întins mâna şi a
cules cele două pietricele albastre.

Cele două pietricele erau nespus de fericite: Ura! - au strigat.
Am plecat! Ce timpuri bune ne aşteaptă! S-au simţit cele mai
norocoase pietre din lume. Nu aşteptau decât ca visurile lor să
se transforme în realitate.

Au fost puse într-o cutie, împreună cu alte pietre colorate.
Rămânem aici pentru puţin timp, şi-au spus, fiind sigure de
frumuseţea şi valoarea lor neîndoielnică.

Totuşi lucrurile au fost altfel decât bănuiseră. Cele două
pietricele au fost zdruncinate încoace şi încolo. Mereu au
schimbat cutiile, au fost puse pe cântar şi pipăite insistent de
mâini aspre. Au rămas în cele din urmă singure, parcă uitate,
într-o cutiuţă.

Mai târziu, însă, o mână le-a luat şi le-a aşezat cu necuviinţă
pe un zid, în mijlocul altor pietre, pe o suprafaţă de ciment foarte
lipicioasă. Hei, fii mai delicat, strigau cele două pietricele
albastre, suntem pietre preţioase. Drept răspuns, câte o lovitură
de ciocan le-a fixat definitiv.

Revoltate au început să strige: Neciopliţilor, nepricepuţilor,
bădăranilor, voi nu înţelegeţi cât suntem de importante? Cele
două pietricele albastre ameninţau, plângeau, implorau. Dar n-a
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fost de nici un folos. Tot prizoniere în zid au rămas. Dezamăgirea
şi amărăciunea le-a întunecat cu reflexe viorii.

Timpul trecea încet iar cele două pietricele nutreau un singur
gând: să fugă. Dar cimentul era tare şi imposibil de convins să
le elibereze. Au zărit însă un firicel de apă ce se prelingea pe
acolo şi l-au rugat: Strecoară-te sub noi, te rugăm, şi
desprinde-ne de pe acest zid nenorocit!

Apa nu s-a lăsat mult rugată. Nu era nevoie de insistenţă
căci era bucuria ei să se strecoare sub ziduri şi să distrugă cât
mai mult. A trecut la lucru şi, uşor-uşor, a reuşit să se strecoare
şi să fărâme câte puţin cimentul. După câteva luni de
perseverenţă cele două pietricele au putut să se mişte. Într-o
noapte umedă şi rece cele două pietricele au căzut pe pământ,
eliberate în sfârşit din acea închisoare insuportabilă. Suntem
libere - au strigat amândouă în culmea fericirii.

Însă, jos fiind, au putut vedea zidul în care fuseseră fixate,
acea puşcărie înaltă în care şi-au petrecut atâta timp. Şi, privind
spre acel zid, nu mică le-a fost mirarea: lumina lunii, ce străbătea
printr-o fereastră, lumina un mozaic superb. Mii de pietricele viu
colorate şi aurite formau chipul Sfintei Fecioare Maria. Era cea
mai frumoasă imagine pe care cele două pietre o văzuseră
vreodată. Dar ceva îi lipsea… Faţa, chipul blând şi dulce al
Mariei, avea ceva neobişnuit. Părea oarbă, căci îi lipseau ochii.

Oh, nu, au exclamat amândouă, dându-şi seama de
grozăvie. Ele fuseseră tocmai ochii Mariei. Îşi imaginau acum
cât de bine se potriveau acolo, cât de frumos trebuie să fi
strălucit şi cât de mult trebuie să fi fost admirate de oameni.
Regretau acum fapta lor nesăbuită, dându-şi seama ce
nechibzuite au fost.

Dis de dimineaţă a ajuns acolo omul care făcea curăţenie în
biserică şi, din neatenţie, a călcat pe cele două pietricele aflate
la pământ. Supărat, le-a dat deoparte cu piciorul. Apoi, fiind încă
întuneric, nu le-a deosebit bine şi le-a strâns cu mătura pentru a
le arunca la gunoi împreună cu praful şi alte pietre neînsemnate.

Istoria celor două pietricele albastre are un sfârşit trist, pentru
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că ele nu au înţeles un mare adevăr. Se înşelau văzând în sine
ceea ce nu era adevărat, fugeau de realitate rătăcind prin visuri.
Din această cauză nu au descoperit frumuseţea şi bogăţia pe
care o primiseră de la Dumnezeu.

La fel ca şi ele, fiecare dintre noi are un loc al său în lume
bine stabilit de Dumnezeu: unul poate fi ales pentru a fi un
meşter bun, altul pentru a fi preot, iar o fată pentru a fi mamă a
multor copii. Să nu uităm că fiecare dintre noi este aşezat de
Dumnezeu acolo unde îi este locul şi că tocmai în acel loc,
rânduit de Dumnezeu, este cel mai frumos şi mai potrivit să fie.

Grădina sufletului

Un creştin l-a întrebat pe duhovnicul său:
- Părinte, aş vrea să fiu un bun creştin, să am o viaţă fără

păcate. Ce trebuie să fac mai întâi, ce este cel mai important?
- O, fiule, totul este important. Ia spune-mi, dacă ai o grădină

în care plantezi tot felul de flori frumoase, aştepţi sa crească?
Aşa, fără sa faci nimic, or să răsară ele?

- Nu, părinte, trebuie să le ud...
- Dar dacă le uzi şi atât, vor creşte ele mari şi frumoase?
- Nu, părinte, trebuie şi să muncesc, să am grijă de ele, să

nu fie distruse de buruieni...
- Dar dacă le dai toate acestea, şi nu vor avea lumină, pot ele

să crească?
- În nici un caz, părinte, atunci toată munca mea nu-şi are

rostul, florile nu vor creşte niciodată.
- Acum ai înţeles, fiule?! Sufletul nostru este asemenea unei

grădini, în care sunt semănate cele mai frumoase flori:
dragostea, credinţa, bunătatea, cumpătarea, omenia... Noi, însă,
trebuie să avem grijă de această grădină din sufletul nostru, ca
tot ce este acolo să înflorească. Doar astfel sufletul omului se
umple de frumuseţe.

Ce trebuie să facem pentru toate acestea? Să avem grijă ca
buruienele păcatelor să nu prindă rădăcini în suflet, să veghem
mereu ca răul sa nu se cuibărească în noi, fiindcă, odată intrat,
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este foarte greu să-l mai scoţi. Si ce mai trebuie să facem pentru
gradina sufletului? Să o udăm mereu cu apa dătătoare de viaţă,
care este rugăciunea.

Dar ele tot n-ar creşte, dacă nu le-ar încălzi pe toate lumina
binefăcătoare a dragostei dumnezeieşti. Şi unde ar putea găsi
sufletele noastre mai multă căldura şi lumină dumnezeiască,
dacă nu în Biserică?!

Ei, poţi tu să-mi spui, fiule, ce este mai important? Toate sunt
importante. Fii mereu atent la sufletul tău, ai grija de el, fiindcă
atunci şi Dumnezeu te va ajuta.

Doar aşa, prin munca noastră şi cu ajutorul Domnului, florile
minunate din sufletele noastre, adică dragostea, credinţa şi toate
lucrurile bune pe care Dumnezeu ni le-a dăruit, vor creşte
nestingherite, iar viaţa ni se va umple de fericire.[54]

Mai sunt oameni buni

Se spune că odată Bunul Dumnezeu împreună cu Sfântul
Petru mergeau pe pământ, ca să vadă cum o mai duc oamenii.
Izbit de mulţimea răutăţilor întâlnite în lume, Sfântul Petru zise
către Domnul Atotţiitorul:

- Doamne, pentru ce mai ţii lumea aceasta cu atâtea ticăloşii
şi nu o prefaci deodată în praf şi pulbere?!

- Cum să o pierd Petre, zise Dumnezeu. Mai sunt atâţia
oameni buni şi atâţia copilaşi nevinovaţi pe pământ. Cu ce sunt
ei vinovaţi ca să piară?

- Păi, pierde-i numai pe cei răi Doamne, căci s-au înmulţit şi
fac atâtea rele.

Deodată, Sfântul Petru, călcând într-un muşuroi de furnici,
începu să dea cu mâinile de sus în jos, omorând furnicile care-l
înţepau.

- Ce faci Petre, zise Domnul?
- Omor furnicile, Doamne, căci mă ciupesc.
- Mare păcat faci cu ele, Petre! De ce nu le omori numai pe

cele care te înţeapă? Celelalte vezi bine că sunt nevinovate!
Şi Sfântul Petru a înţeles atunci taina oamenilor, care nu e
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departe de cea a furnicilor. Iată de ce nu pierde Dumnezeu
lumea: pentru că mai sunt oameni buni!

Rodul păcatului

Era odată o femeie care obişnuia să descurajeze pe tineri
zicându-le să nu mai meargă la biserică să cânte, că acolo
trebuie să cânte numai babele. Această femeie întorsese multe
suflete din calea aceasta bună. Venind însă timpul să se
căsătorească şi să aibă copii, a născut nouă copii muţi şi tare se
întrista şi plângea că nici unul măcar nu-i spunea „MAMĂ“.

Copii s-au făcu mari şi de la nici unul nu a putut auzi cuvântul
mamă şi tată. Ea însă uitase păcatul făcut în tinereţe şi
nemărturisit şi se întreba mereu de ce-o fi pedepsit-o Dumnezeu
aşa de rău cu toţi copii muţi?

Într-o noapte a avut un vis; un tânăr frumos îmbrăcat i-a
spus: „Să ştii, femeie, că tu nouă suflete ai întors cu vorbele tale
rele din calea bisericii, unde mergeau să slăvească pe
Dumnezeu. Le-ai întors la calea cea rea a demonilor şi s-au
pierdut. Pocăieşte-te de păcatul acesta şi mai spune şi altora ca
să nu-ţi pierzi şi fericirea raiului.[86]

Viaţa unui bătrân înduhovnicit

Un creştin a întrebat odată pe un călugăr bătrân:
- Ce să fac părinte că nu pot suporta lungă vreme ispitele

care au năvălit asupra trupului meu.
Bătrânul răspunse:
- Astfel de ispitiri nu am avut, prin urmare nu te pot sfătui.
Dezolat, tânărul nostru plecă la un alt bătrân, căruia îi povesti

răspunsul dat de călugărul bătrân. Acesta îi răspunse:
- Adevărat ţi-a grăit, dar întoarce-te la dânsul şi întreabă-l

cum de nu a fost el ispitit.
Tânărul urmă sfatul, se reîntoarse şi-i zise:
- Iartă-mă, părinte, că îndrăznesc a te întreba, de ce în viaţa

Sfinţiei Tale nu ai fost ispitit?
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Bătrânul îi răspunse cu smerenie, spre a-l folosi:
- De când mă ştiu, niciodată nu m-am săturat de pâine, apă

şi somn; acest fapt m-a apărat de acele ispite pe care le
aminteşti că dau năvală asupra sufletului şi trupului tău.

Ce diferenţă! Ce să mai zicem noi cei de astăzi, care nu ne
mai săturăm de carne, de dulciuri şi alcool, de televizorul şi
internetul care fac reclamă atâtor produse îmbietoare şi imagini
ispititoare, de lux, de confort şi de toate plăcerile vieţii! Cum o să
scăpăm de ispite?!

Despre lucruri... arzătoare

Într-un oraş venise un circ, care a stat în localitate pentru
ceva timp. Numai că... într-o zi, în grajdul în care erau păstraţi
caii, cineva a umblat cu chibritele şi a fost destul ca o mică
aşchie aprinsă să ajungă la paiele uscate pentru că acestea să
ia foc.

Vânzând acestea, directorul circului se uită în jur şi îl văzu
doar pe clownul care îi distra pe oameni în timpul spectacolelor.
Atunci, îi spuse în grabă: „Fugi şi anunţă pe oameni că arde
circul!!! Repede!“

Auzind acestea, fiind conştient că acest incendiu înseamnă
că va rămâne fără loc de muncă, cel puţin pentru un timp,
clownul se îndreptă spre cei mai apropiaţi oameni. Se întâmplă
că aceştia să fie chiar lângă o fântână, pentru a scoate apă.
Atunci, el le zise:

- Ooooaameni buni, oameni buni, aaaardeeee circul!!! Săriţi,
arde ciiiirrrrcuuuul!!

- Uitaţi-vă la clownul acesta. Chiar vrea să îl credem, a spus
unul dintre ei, şi au început să râdă. Du-te acum înapoi, ne-ai
făcut să râdem, ai reuşit, eşti un clown bun, du-te acum.

- Oamenilor!!! Nu e nici o glumă acum. Vorbesc serios!!
Săriţi! Aici aveţi şi apă, şi găleţi, trebuie doar să veniţi! Nu mai
staţi!

- Da, da, da. Am înţeles. Acum mergi. Asta sigur e o reclamă
pentru ca să mergem deseară la circ. Du-te, o să venim deseară.
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- Dar nu înţelegeţi! Şi îşi rupse nasul său roşu de pe faţă.
Veniţi chiar acum. Arde circul!

- Hai... Poţi să pleci, ţi-am zis că vom veni la reprezentaţie.
Vom fi acolo, nu vom lipsi!!!

- Nuuuu! Haideţi că arde circul!!! Acum! Zise clownul
rupându-şi hainele sale colorate. Priviţi, sunt un om ca şi voi!
Credeţi-mă! Arde!

După ce în zadar s-a chinuit clownul să-i convingă pe
oameni că arde circul, acesta, în cele din urmă, s-a făcut scrum.
De ce? Pentru că clownul nu a fost crezut.

Aşa se întâmplă şi cu unii creştini, care îşi pierd credibilitatea
în faţa semenilor prin comportarea lor duplicitară. Vorbesc
adesea verzi şi uscate, fac glume nesărate, spun vorbe fără de
har ca nişte circari. Şi nu numai prin vorbă smintesc pe semeni,
ci şi prin manifestări, ţinută, poziţie socială. Iar în primejdii, când
încearcă să-l mărturisească pe Dumnezeu, să vorbească lumii
de moralitate, despre o viaţă creştinească autentică, cine să-i
mai asculte? Păţesc exact ca şi clownul din istorioara de mai
sus. Şi aşa va veni focul, iar oamenii vor sta nepăsători pentru
că şi-au pierdut încrederea în cei ce le vorbesc.

Un suflet fără... cocoaşă

Moise Mendelsson, bunicul cunoscutului compozitor
german, a fost un bărbat pe departe de a fi chipeş. Dimpotrivă,
pe lângă faptul că era mic de statură avea o cocoaşă grotescă.

Într-o zi l-a vizitat pe un comerciant din Hamburg, care avea
o fată foarte drăguţă. Moise se îndrăgosti disperat de fată, care
îl privea cu vădită repulsie pentru înfăţişarea sa.

Când a vizitat casa negustorului, înainte de plecare, Moise
şi-a luat inima în dinţi, s-a dus la etaj unde era camera fetei
pentru a schimba ultimele cuvinte cu ea. Era de o frumuseţe
cerească, iar el se zbătea în chinurile iadului atunci când fata
refuza să se uite măcar la el. După câteva încercări de a lega o
conversaţie, Moise a întrebat-o timid:

- Ştiţi de ce căsătoriile se fac în cer?
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- Da, a spus fata, în timp ce se uită mereu în pământ. Dar,
dumneavoastră ştiţi de ce?

- Da, ştiu, a spus el. Vedeţi, în cer, la naşterea fiecărui băiat,
Domnul îl anunţă care va fi fata cu care se va căsători. Când
m-am născut eu, mi s-a arătat viitoarea mea mireasă. Domnul
mi-a zis: „Mireasa ta va fi cocoşată!“. Atunci am spus Domnului:
„Doamne, o femeie cocoşată ar fi o tragedie. Dă-mi mie cocoaşa
şi las-o pe ea să fie frumoasă.“

Fascinată de cuvintele lui, de înţelepciunea şi bunătatea lui,
înţelegând că şi ea s-ar fi putut naşte cu cocoaşă, fata şi-a ridicat
ochii din podea, acordând mâna sa mai târziu omului căruia i-a
fost o soţie credincioasă.

Nu mă pot abţine...

Era odată un servitor foarte mânios şi supărăcios. Vorbele
grele şi înjurăturile îi ieşeau din gură ca veninul unui şarpe.
Stăpânul său a încercat deseori să-l îndrepte zicându-i să nu
mai înjure, din respect pentru Dumnezeu. Servitorul însă
răspunse: „Oamenii şi animalele îmi cauzează atâta supărare,
încât nu mă pot abţine!“

Într-o dimineaţă, ca să-l încerce, stăpânul i-a promis că-i va
da o sumă mare de bani, dacă reuşeşte să nu înjure deloc până
seara. Servitorul fu încântat de propunerea stăpânului său şi o
acceptă cu bucurie. Din acel moment era foarte atent la orice
vorbă care îi ieşea din gură. Ceilalţi servitori căutau să-l aţâţe,
să-l provoace, însă eforturile lor s-au dovedit a fi zadarnice.
Servitorul, aşadar, a avut o comportare cuviincioasă în ziua
respectivă.

Seara, stăpânul îi dădu suma de bani şi-i zise: „Te-ai putut
reţine să nu înjuri, pentru o sumă de bani, dar din respect şi
iubire pentru Dumnezeu, de ce nu eşti în stare să faci lucrul
acesta?“

Servitorul înţelese şi se îndreptă din momentul acela,
regretând purtarea lui de mai înainte.
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Iubite cititorule,

Într-o lume bombardată de atâtea ştiri şi informaţii
nefolositoare, care ne răpesc timpul preţios, pe care ar trebui
să-l dedicăm cu precădere mântuirii sufletului, mulţi tineri se
hrănesc spiritual cu o hrană otrăvitoare, servită de unele din
aşa-zisele reţele de socializare şi canale media, care sunt un
adevărat Babilon, un târg unde fiecare îşi vinde marfa şi
vorbeşte pe limba lui, împărtăşind valori şi idei străine de
duhul ortodox şi neamul românesc. Într-o astfel de lume, a
reuşi să te ţii curat este o adevărată mucenicie.

Acest set de reviste, ce conţine versuri, pilde, istorioare,
ghicitori, imne de laudă, cuvinte de suflet, însemnări
duhovniceşti, rebus, compoziţii proprii sau culese din spaţiul
virtual ori de la bătrânii sfătoşi, se vrea a fi o modestă
alternativă la noianul de informaţii oferit de mass-media.

Ne adresăm pe această cale în primul rând tinerilor
debusolaţi şi vrăjiţi de publicaţiile moderne, tinerilor care
preferă tableta în locul cititului. Şi cum “în Biserică avem
numai tineri, dar de diferite vârste”, după cum afirma Patriarhul
Bisericii Ortodoxe Române, PF Daniel, o recomandăm,
aşadar, tuturor vârstelor.

Mulţumim lui Dumnezeu pentru toate, spunându-I cu
smerenie şi recunoştinţă: „Ale Tale dintru ale Tale, Doamne!“

De asemenea, mulţumim tuturor celor care ne-au sprijinit
pentru publicarea acestor reviste.

Cu multă dragoste,

Radu IFTINOIU
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