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„Fiule! Din tinereţile tale alege învăţătura şi până la
cărunteţile tale vei afla înţelepciune” (Ecclesiasticul 6:18)
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Faptă şi răsplată

Lângă un sătuc de munte, în hăţişuri nepătrunse,
Un bătrân, adus de spate, un bordei mic îşi făcuse
Sub un fag cu umbră deasă, din pământ şi din nuiele,
Petrecând în sărăcie, între flori şi păsărele.

Făr‘ de nici-o mângâiere, far‘ de nici-un ajutor,
Rezemat în nişte cârje, sprijinea al său picior.
Chinuit aşa, sărmanul, îşi ducea al vieţii fir,
Până când l-o duce lumea din bordei, la cimitir.

Uneori, pleca bătrânul către satu-n sărbătoare,
Gârbovit, cu tolba-n spate, să cerşească demâncare,
Arătându-şi trist durerea prin zicala lui de pace:
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!

Îl ştia de mult tot satul şi, la orice sărbătoare,
Cei cu inima miloasă îi da-n tolbă demâncare.
El, atunci, cu voce slabă, mulţumea, zicând cu pace:
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!
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Ani în şir trecu de-a rândul; mulţi din vremea lui muriră,
Însă, pe el, îndurarea Domnului îl sprijiniră.
Şi din când în când, bătrânul către sat pleca, sărmanul,
Far-aşi mai schimba cojocul, cârja, tolba şi sumanul.
Înainte lui sătenii îi ieşeau cu darul lor,
Ori de câte ori bătrânul le cerea un ajutor.
După ce îşi lua darul, tuturor zicea cu pace:
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!

De-al bătrânului des strigăt, deranjată mult, se pare,
Într-o zi, o cuconiţă, doamnă cu un nume mare,
Vru s-aducă la tăcere glasul ăstui cerşetor,
Ce bătea de multă vreme pe la poarta tuturor.

Repede făcu o pâine din faina cea mai albă,
Plămădită cu otravă, şi la copt a pus-o-n grabă.
Cum îi dete-această pâine, zise-n inima ei moartă:
„De acuma, ştiu eu bine, că n-o să mai vii la poartă!“.

Cerşetorul primi darul, îl privi cu bucurie,
Dar, frumoasă fiind pâinea, se gândeşte s-o mai ţie.
Şi-i repetă şi stăpânei vorba lui, cu multă pace:
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!

După ce colindă satul, se întoarce la bordei
Şi,-obosit, se odihneşte pe un scăunel de tei.
Dar nu se aşază bine, că se-arată pe cărare,
Un fecior voinic şi-un câine, venind de la vânătoare.

Obosit şi mort de foame, şi uitând că-i de neam mare,
Când sosiră la colibă, tânărul, cu voce tare,
Nemâncat de-o zi întreagă, strigă-n culmea disperării:
- Moşule, de nu te superi, n-ai ceva de-ale mâncării?
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Căci tot rătăcesc de-aseară prin zăvoi, cu al meu câine,
Şi nu am gustat nimica, nici măcar un colţ de pâine.
Ştiu că uneori, pe cale, oamenii, cu multă milă,
Îţi mai pun ceva în tolbă, ba şi cei luptaţi de silă.

- Cum să nu!? răspunde dânsul, chiar acum am fost în sat,
Şi chiar mama dumitale pâine asta, ea mi-a dat.
Ia-o toată şi-o mănâncă; potoleşte-ţi foamea-n pace;
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!
După ce mâncară pâinea, mulţumindu-i, a plecat
Spre căsuţa boierească, ce sclipea la ei în sat.
Ajungând acasă fiul, maică-sa-l îmbrăţişează,
Dar deodată rău îi vine şi la faţă se-ntristează.

- Ce-i cu tine? mama-ntreabă, spune iute, ce-ai mâncat?
Însă el, cu vocea slabă, îi răspunde înecat:
- Doar atât mâncat-am, maică, pâinea albă şi frumoasă,
Ce mi-a dat-o cerşetorul, ce-a trecut pe-aici, pe-acasă!
Un fior de groază mare, mamei, inima-i cuprinde,
Care-şi vede fiul dulce, cum, murind, pe pat se-ntinde.
Ţipă, urlă de durere, conştiinţa nu-i dă pace,
Vrea să-l scoale iar la viaţă, dar nimic nu poate face.

În durere-şi vede fapta cea mârşavă şi debilă
Şi îşi ia acum răsplata pentru gestul fără milă.
În urechi îi sună glasul moşului, trecând în pace:
”Cine dă, lui îşi dă, tată, cine face, lui îşi face’’!

Fraţilor electronişti

Dan informaticianul, un băiat isteţ, laconic,
Care este pe deasupra şi electronist destoinic,
S-a gândit să-şi facă singur, din motive evidente,
Un calculator puternic, folosind doar componente.
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Şi n-a stat prea mult pe gânduri, căci ştia ce vrea să facă,
Şi-ncepură iute lucrul, mai întâi cu prima placă,
Întru care implantară toate piesele curente,
Placa de reţea şi sunet, alte plăci şi componente
(„Floppy”, „RAM”-ul, „hard”-ul „flat”-uri, cabluri „sata”, cabluri „COM”,
Culerul şi procesorul, unitatea CD-ROM);
Toate astea îmbrăcate într-o chipeşă carcasă,
Ce cu grijă şi cu cinste o-aşezară sus, pe masă.
După ce îi conectară mouse-ul şi monitorul,
Boxele şi imprimanta, gata fu calculatorul!
Ca să şi funcţioneze, iute e alimentat
De la priza din perete, printr-un cablu adecvat.
După ce îi instalară şi sistemul de-operare,
Calculatoraşul nostru, bun era şi vrednic tare.
Şi s-a înţeles cu dânsul în lucrare, multă vreme
Şi nu a făcut vreodată, creatorului probleme.
În limbajul lui, „maşină”, el vorbea adeseori
Cu stăpânul lui, pe care, îl servea fără erori.
Căci având inteligenţă, ce e drept primită-n dar,
El ştia să şi vorbească, şi să converseze chiar.
Însă, după luni de zile, ale sale scumpe softuri,
Mai mereu dădeau eroare şi făceau atâtea mofturi.
Ba mai mult, calculatorul cel iubit, frumos şi harnic,
A-nceput să se mândrească şi să fie cam obraznic,
Afirmând că-i brav la minte, şi a-toate-ştiutor
Şi-l hulea, cu nesimţire, pe-al său vrednic creator.
- Eu fac mii de operaţii într-o clipă, zise el,
Pe când tu nu faci cu mintea, nici măcar un procenţel;
A mea inimă lucrează c-o viteză furibundă,
Cu cincizeci de miliarde de impulsuri pe secundă;
Al meu hard, doar ştii prea bine, ţine minte mii de file,
Ba mai mult, chiar milioane, ce s-au scris în ani de zile,
Pe când tu, cu greu, ţii minte şi o scurtă poezie
Şi-apelezi mereu la mine, ce ştiu orice jonglerie;
Am pe mine Windows 7, ce nu are orişicine;
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De aceea, nu mă-ntrece nimenea în isteţime.
Şi nu e pe lumea asta vreo problemă oarecare,
Pentru care, subsemnatul să nu-i afle rezolvare.
Ce te-ai face fără mine, cel ce îţi aduc în casă
Tot ce e mai nou în lume, orice ştire savuroasă.

Supărat, privi stăpânul pe al său prieten brav
Şi-nţelese cu mâhnire că e foarte grav bolnav,
De aceea, nu îi dete nicio replică stăpânul,
La tot ce a zis cu fală şi cu mult tupeu, „jupânul”.
Nu i-a spus nici verde-n faţă să devină mai smerit,
Fiindcă n-are nici un merit, căci pe toate le-a primit;
Nu i-a spus nici adevărul, că el ştie-a număra,
Doar atât, până la unu, doar atât e munca sa.
Mai întâi, cu multă grijă, îi dădu o resetare,
Dar nimic, tot grav şi mândru; şi-i dădu o formatare.
Însă nici cu formatarea nu îşi reveni săracul,
De aceea – jos din priză! – şi a amuţit novacul,
El, cel care cu atâţia gigabaiţi se mândrea,
Cum fu decuplat din priză, nici măcar nu mai clipea.
A lui minte de siliciu a-ncetat să mai gândească
Şi-ncepură toate-n dânsul uşurel să se răcească.
Şi-a dat seama creatorul că,-n acest sistem stricat,
E de vină procesorul, care-i tare afectat,
Şi de-acolo, scurt pe placă şi în toată măţăraia,
Iar defectele pornite, s-au transmis, pe rând, cu droaia.
Ce păcat de toată truda şi de suma investită!
Ce păcat de dăruirea şi de vremea irosită!
Dându-şi seama, trist, stăpânul, că nu are vindecare,
L-a urcat într-o maşină şi l-a dus la reciclare.
Tot aşa şi unii oameni îl jignesc pe Creatorul,
Care e al nostru Tată şi Atoateţiitorul.
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Câţi din oameni nu încearcă azi, în lume, cu tupeu,
Să-i aducă - vai! – corecţii veşnicului Dumnezeu!?
Câţi nu îi hulesc, săracii, al Său nume, pe pământ,
În loc să-I aducă slavă Creatorului Cel Sfânt!?
Câţi din oameni nu-I înjură al Lui drag şi mare nume!?
Câţi mai sunt creştini de jertfă, autentici, azi, în lume!?
Până când să ne mai rabde, cu atâta indulgenţă,
Cel ce ne-a creat cu daruri şi ne-a dat inteligenţă,
Dacă noi, în loc de slavă, îi aducem blasfemie,
Iar în loc de mulţumire, hule mari şi semeţie?
Dacă noi zvârlim la gheenă tot ce-i rău, tot ce-i stricat,
Ce va face Creatorul cu cel care l-a creat,
Dacă s-a stricat la minte, dacă ţine lumii trenă,
Dacă-i necurat la suflet, nu-l va arunca la gheenă?
Pentru că nimic, clar scrie, necurat nu va intra
În a Domnului Cetate, în Împărăţia Sa.
Şoricelul

Şoricelul Mickey-Mouse, de curând venit pe lume,
Un ştrengar de prima clasă, jucăuş şi pus pe glume,
Care locuia la ţară, lângă leasă, într-o ladă,
A ieşit, de dimineaţă, prima dată prin ogradă.
După ce dădu târcoale, curios, pe bătătură,
Se întoarse iar la mama, după mica aventură.
Şi-l întreab-a sa măicuţă pe voinic, zicând din gură:
- Ce-ai văzut tu Mickey, mamă, cât ai fost pe bătătură?
- Am văzut, măicuţă dragă, când dădui acum târcoale,
La stăpân pe bătătură, două stranii animale:
Unul fioros şi mare, altul blând la arătare.
- Şi cum arătau aceste nemaiîntâlnite fiare?
- Fiara mare, fioroasă, ce părea a fi de pradă,
Se plimba de colo-colo, agitată prin ogradă.
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Ea avea picioare negre şi-nfricoşătoare gheare;
Clonţul ei părea, măicuţă, când îl ridica spre soare,
Un cârlig precum e coasa, care taie pe răzoare;
Ochii săi, ca de cerneală, bulbucaţi, când se holbau,
Scânteind de răutate, şi închişi mă-speriau,
Iară moţul ei din creştet, roşu şi pătat de sânge,
Cred că îl avea măicuţă, pentru a putea împunge.
Când a ridicat piciorul, a răcnit aşa de tare,
Că nu mai ştiam pe unde să găsesc ascunzătoare.
- Ăsta e cocoşul, Mickey, îi grăi bătrâna mamă,
El nu face rău la nimeni, tu de el să nu ai teamă!
Dar ia spune-mi, tu, cealaltă fiară ce era în curte,
Cum ţi s-a părut copile, arăta la fel de iute?
- Nu! Cealaltă fiară, mamă, era blândă, şi smerită,
Şi se încălzea la soare, stând pe-o parte tolănită.
Părul ei pufos şi moale, cobora uşor spre coadă
Şi, aşa, domol, de parcă singură era-n ogradă,
Îşi spăla, conştiincioasă, dând alene din bărbiţă,
Cu limbuţa-i roşcovană, delicata ei blăniţă.
Ea avea lăbuţe fine, ochi rotunzi, ascunşi de pleoape
Şi dădea uşor din codă, când vedea că sunt aproape.
- O, prostuţule, acela e şiretul de motan;
El e inamicul nostru, cel mai de temut duşman!
Dacă vrei să nu-i cazi pradă, să faci totul cu-ntrebare
Şi de-a ta bătrână mamă, să faci zilnic ascultare.

Nu întotdeauna, frate, cel ce pare fioros,
Este în realitate şi un om periculos,
Cum nici cel ce la vedere, ascunzând a sa trufie,
Pare blând, smerit, cucernic, dar nu e ce-ar vrea să fie.

Aşadar, să fiţi cu teamă, şoricei şi şoricuţe,
Căci cei blânzi pot fi, prea lesne, motănei sau pisicuţe.
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Am văzut cu ochii mei

Eram odată la spital, în vizită la cineva. Acolo, în salon, era
o femeie bolnavă, care se văita de-ţi era mai mare mila. Lângă
dânsa era o fiică a sa, care nu ştia ce să-i mai facă spre a-i alina
durerea. Medicamentele nu-şi mai făceau efectul. Medicul îi
spusese celei care o îngrijea, că are cancer şi să se grăbească
să aducă un preot să o spovedească, pentru că în orice clipă
poate să-i iasă sufletul. S-a dus biata fată repede să aducă
preotul spitalului, dar acesta era plecat cu anumite treburi la
Episcopie. Întâmplător (aşa zicem noi), pe acolo au trecut nişte
creştini misionari ortodocşi, care împărţeau gratuit cărţi de
rugăciune şi alte materiale ortodoxe. Când au ajuns şi în acest
salon şi au aflat situaţia celei ce se zbătea între viaţă şi moarte,
au lăsat împărţitul cărţilor şi s-au dus de urgenţă, cu o maşină,
în oraş ca să aducă un preot. Au găsit, după câteva încercări,
unul liber şi l-au adus la spital. Cu blândeţe şi cu tact specific
preoţesc, părintele a reuşit să o spovedească şi să o
împărtăşească. Şi - o, minune! – după primirea Sfintelor Taine,
femeia s-a luminat la faţă şi părea că nu o mai doare nimic. Era
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liniştită. A primit “medicamentul” de care avea nevoie. A venit
Hristos şi i-a ridicat chinul. Fapt adevărat, fraţilor; am văzut cu
ochii mei.
Dacă ar şti oamenii de ce mari daruri se lipsesc, ocolind
biserica şi pe slujitorii ei...
Iar noi, ca unii care cunoaştem credinţa, să nu mai amânăm
de pe o zi pe alta spovedania şi celelalte daruri şi Taine ale
Bisericii dreptmăritoare. Să nu aşteptăm să ne aducă altcineva,
în grabă, preotul să ne spovedească şi împărtăşească, ci să
apucăm noi mai înainte, cât suntem pe picioare, să mergem la
duhovnic, căci pentru o spovedanie şi o împărtăşanie făcute în
grabă, pe patul de moarte, nu garantează nimeni mântuirea
sufletului.
„Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei... ...nu mi-l
da mie...”
La seceriş

Pentru că se anunţau în perioada următoare ploi abundente,
care ameninţau recolta de grâu, într-o vară, o fermă agricolă a
dat anunţ că angajează de urgenţă muncitori zilieri, calificaţi şi
necalificaţi, pentru seceriş. Dar cum multă forţă de muncă este
plecată să lucreze în Spania şi Italia, doar câţiva oameni au venit
la poarta fermei pentru lucru.
Într-o zi se prezentă un bărbat, hotărât să muncească.
- Ştii să conduci tractorul? L-a întrebat şeful de fermă, care
era şi stăpânul holdei.
- Ştiu! A răspuns bărbatul.
- Bine! În curte este o secerătoare cu combină. Vorbeşti cu
mecanicii. Urcă-te pe tractor şi dă-i drumul la treabă, că timpul
e întârziat, iar deseară îţi fac plata.
După acest muncitor, se prezintă altul, dornic de a câştiga un
ban.
- Ştii să conduci tractorul? L-a întrebat şeful de fermă şi pe
acesta.
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- Nu! răspunse omul.
După ce s-a gândit puţin, patronul îl întrebă:
- Dar cu motocositoarea, ai mai lucrat?
- Da, zise el.
- Atunci te duci în curte şi ei în primire motocositoarea, de la
mecanici. Te duci pe tarla şi începi treaba, iar deseară îţi fac
plata!
După acesta, vine alt bărbat, un om modest, dornic şi el de
a câştiga un ban.
- Ştii să conduci tractorul? L-a întrebat şeful de fermă şi pe
acesta.
- Nu, răspunse bărbatul.
- Dar cu motocositoarea, ai mai lucrat?
Nu, n-am mai lucrat. Eu sunt ţăran. Eu doar cu secera. Dar
fac treabă bună, sunt om cinstit.
Văzând şeful de fermă că secerişul este mult, dar lucrătorii
sunt puţini, l-a primit şi pe acesta cu secera şi la trimis în tarla,
zicându-i:
- Fă treabă bună, iar deseară îţi fac plata.
După aceştia, n-a mai venit nimeni să solicite de lucru.
Cei trei s-au întâlnit în lanul de grâu şi au început treaba.
Afară era arşiţă mare, ca în luna lui cuptor.
Cel cu tractorul şi combina avea mare spor la treabă, fiindcă
utilajul lui era de mare randament. Dar văzându-i pe ceilalţi că au
secerat mai puţin decât el, a lăsat-o mai uşor, iar după ce a
secerat o bună postaţă, s-a culcat, fiind sigur că n-o să-l întreacă
ceilalţi doi.
Cel cu motocositoarea se uita şi în stânga, la cel cu tractorul,
care avea mare spor, dar se uita şi în dreapta, la cel cu secera,
şi-şi zicea: poate până deseară, cât doarme acesta cu tractorul,
o să-l ajung, dar oricum sunt înaintea ăstuia cu secera; n-am de
ce să mă grăbesc aşa tare. Şi lucra alene.
Cel de-al treilea, ţăranul cu secera, văzându-i pe ceilalţi doi
înaintea lui cu lucrarea, trăgea de zor în bătaia soarelui fierbinte,
de curgeau apele de pe el. Doar la prânz a gustat ceva în fugă.
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Şi se tot bătea cu pumnii în piept, văzându-se ultimul, zicându-şi
în sine: vai, nimic vrednic n-am lucrat! Ce voi face când va veni
stăpânul holdei?
Seara, venind stăpânul lanului ca să facă plata lucrătorilor,
i-a chemat la sine pe fiecare.
Vine primul lucrător, cel cu tractorul şi combina, pregătit să
primească plata şi laude din partea stăpânului. Şi l-a întrebat
şeful fermei:
- Ce suprafaţă ai secerat astăzi?
- Două hectare, zise el cu mândrie. Am fost mai harnic decât
ceilalţi!
- Cum, numai atât!? Păi eu ţi-am dat utilaj de mare
randament şi trebuia să seceri cu el cel puţin zece hectare. Va
să zică mai sabotat. Ai consumat motorina degeaba. Nu numai
că nu-ţi plătesc, dar te dau şi pe mâna autorităţilor pentru
paguba pe care mi-ai făcut-o. De mâine se anunţă ploi şi voi
pierde recolta, fiindcă ai dormit. Pleacă din faţa mea!
Veni şi cel de-al doilea, nu prea îngrijorat. Îl întrebă şi pe el:
- Ce suprafaţă ai secerat astăzi?
- Un pogon, stăpâne! Nu ştiu dacă eşti mulţumit, dar oricum
am secerat mai mult decât cel cu secera.
- Cum, numai atât!? Păi eu ţi-am dat utilaj cu randament
mediu şi trebuia să seceri cu el cel puţin patru pogoane. Va să
zică şi tu mai sabotat. Ai consumat motorina degeaba. Nu numai
că nu-ţi plătesc, dar şi pe tine te dau pe mâna autorităţilor pentru
paguba pe care mi-ai făcut-o. Ai socotit că eşti mai harnic decât
cel neînzestrat cu vreun utilaj. Pleacă din faţa mea!
Veni şi cel de-al treilea, cu frică mare, văzând ce s-a petrecut
cu ceilalţi doi. Îl întrebă şi pe el:
- Ce suprafaţă ai secerat astăzi?
- Să mă ierţi stăpâne pe mine ticălosul! Pentru că n-am
învăţat carte, şi nu ştiu să conduc utilajele agricole, n-am reuşit
să secer decât o jumătate de pogon de grâu. Mă las la mila ta
stăpâne.
Şeful fermei îl privi cu admiraţie şi îi spuse:
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- Bună treabă ai făcut! Se vede că eşti un om harnic, modest
şi cinstit. Te voi ţine aproape de mine şi te voi plăti cu mai mult
decât ai lucrat.

Tot aşa se întâmplă şi în viaţa creştinilor. Unii, care au daruri
de la Dumnezeu, nu lucrează după mărimea darului, ci se
compară cu cei neputincioşi, fără daruri. De aceea, de multe ori
cad în mândrie, văzându-se, în lucrare, deasupra celorlalţi, fără
să se gândească la randament. Aşadar, RANDAMENTUL! Adică
raportul dintre cât am făcut şi cât ni s-a dat.
Şi nu numai la fapte se aplică regula aceasta, dar şi la
păcate, căci nu degeaba se spune: „Păcatul părintelui cu gândul
este mai mare decât al ucenicului cu fapta”.

„Secerişul este mult, dar lucrătorii sunt puţini; rugaţi deci pe
Domnul secerişului, ca să scoată lucrători la secerişul
Său. Mergeţi; iată, Eu vă trimit ca pe nişte miei în mijlocul lupilor”.

(Lc. 10,2-3)

Naşa

Despre finu’ Marian cred că aţi mai auzit, dar despre Doina,
soţia lui, nu cred să ştiţi prea multe. În unele privinţe seamănă cu
soţul ei. Vorba ceea: “cine se aseamănă, se adună” sau “şi-a
găsit sacul peticul”. De câte ori Marian avea vreo problemă mai
dificilă de rezolvat, alerga la naşu’ ca să-l povăţuiască. La fel
făcea şi Doina. Când nu ştia ceva, alerga la naşa. Şi, fiind
tânără, multe lucruri nu le ştia. Însă avea un defect: era cam
mândruliţă. După ce primea o povaţă, zicea: “Tot aşa ştiam şi
eu!”
Odată, Marian o roagă să-i facă o supă de legume cu găluşte
de post, aşa cum îi făcea mama lui când era flăcău.
- Ştii să faci? o întrebă Marian, zâmbind.
- Cum să nu!
După ce plecă Marian la serviciu, Doina se puse pe treabă,
dar nu ştia cum să înceapă. S-a gândit ea ce s-a gândit, s-a mai
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uitat şi pe o carte de bucate, dar tot nu-i era clară reţeta. Aşa că,
neavând încotro, a alergat la naşa şi, cu o oarecare reţinere, o
întreabă:
- Naşa, cum se face supa de legume cu găluşte de post?, că
eu am uitat.
Şi-i zise naşa: iei o ceapă, doi cartofi, o roşie, un morcov, un
ardei gras, o vânătă, un dovlecel, un pic de pătrunjel, o lingură
de ulei. Căleşti ceapa… Şi i-a spus amănunţit toată reţeta.
După ce a ascultat cu atenţie, fina zise:
- Aaa! Tot aşa ştiam şi eu…
Ajungând acasă, a făcut întocmai cum îi spusese naşa şi a
ieşit o supă de minune.
Venind finu’ de la serviciu, Doina cu multă delicateţe îi aşeză
supa pe masă, aşteptând laudele de rigoare. Şi au venit.
- De unde ştii să faci o supă aşa de bună? O întrebă finu’.
- De la mine! Zise ea cu trufie.
Altă dată finu’ a rugat-o pe Doina să-i facă o prăjitură de post,
cum mâncase el, când a fost în vizită pe la naşi.
La fel, Doina neştiind cum se face, a alergat la naşa, care cu
dragoste a învăţat-o pe ea, înţelegându-i lipsa de experienţă.
După ce i-a explicat naşa, totul, fina din nou zise:
- Aaa! Tot aşa ştiam şi eu…
Văzând naşa că Doina persistă în mândria ei, s-a gândit s-o
ajute, căci îi era părinte spiritual şi datoria naşului este mai întâi
de a-l povăţui pe fin cum să meargă drept pe calea credinţei.
Într-o zi, Marian a rugat-o pe Doina să-i facă “sărmăluţe
aromate în foi albe înfăşate”. Auzise el pe la colegii lui, de aşa
ceva. Şi a plecat la serviciu.
S-a frământat Doina, cât s-a frământat, dar neavând încotro,
a alergat din nou la naşa şi a întrebat-o:
- Naşa, Marian are poftă de “sărmăluţe aromate în foi albe
înfăşate” şi am cam uitat reţeta...
- Aaa! Nimic mai simplu fina! Din astea i-am făcut şi eu odată
lui naşu’. Tot aşa a avut şi el poftă. Amintiri, fina! Uite ce să faci:
Te urci în pod şi cauţi în sacul cu lenjerie veche, uzată, un
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cearceaf alb. Parcă ziceai “...în foi albe înfăşate”.
- Da, naşa, albe!
- Aşa! Tai cearceaful în peticuţe, cam cât o foaie de varză.
Faci aluatul pentru sarmale de post, cu arome, aşa cum te-am
învăţat altă dată...
- Da’ îl ştiam şi eu, naşa…
- Bun! Înfăşori aluatul în aceste foi albe şi să vezi ce
“sărmăluţe aromate în foi albe înfăşate” o să iasă, că ai să mă
ţii minte… Ai înţeles cum se fac?
- Aaa! Tot aşa ştiam şi eu, naşa!
- Bine! Grăbeşte-te că vine finu’ de la muncă şi trebuie să-l
bucuri... ca de obicei.
Vine finu’ acasă obosit şi înfometat. Doina îi aşază masa,
spunându-i cu bucurie că i-a făcut “sărmăluţe aromate în foi albe
înfăşate”, aşa cum a dorit el, aşteptând noi laude de la soţul ei.
A încercat bietul om să mănânce măcar o sarma, dar n-a reuşit
şi-i zice:
- De unde ai reţeta?
- E reţeta mea! zise ea cu mândrie.
- Cred că n-au fiert bine. Sunt puţin cam aţoase. Cum le-ai
făcut? Ia gustă şi tu!
Şi i-a spus reţeta.
Atunci a înţeles şi Doina, şi Marian, că naşa le-a dat o lecţie.
Ruşinată şi smerită, fina a mers la naşa şi cu sfială şi-a cerut
iertare pentru atitudinea ei mândră, i-a mulţumit pentru lecţie şi
i-a promis că de-acum înainte se va schimba în bine. Şi adăugă:
- Naşa, cum de v-a venit ideea asta năstruşnică?
- Ei, fina, la fel am păţit şi eu, “tot aşa ştiam şi eu…” ca şi
tine să fac mâncare. “Reţeta” asta, fina, o ştiu şi eu de la naşa
mea, care, la rândul ei, o ştia de la naşa ei. Vorba ceea: orice
naş îşi are naşul…
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
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VIRTUŢI
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8

9

10 11 12 13

ORIZONTAL:
1. Virtutea virtuţilor – Fără dragoste.
2. A ademeni prin promisiuni – Astronom şi medic german
(1758-1840).
3. Abanos – Simbol al adevărului.
4. Capete de pod! – Priceput – Sac de pescuit.
5. Loc îngrădit – Cal cu părul roşcat (fem.).
6. A brăzda pământul – Simbol al mândriei – În prezent.
7. Nelinişti – Capabile.
8. Dânsa – Daci – Plantă căţărătoare.
9. Virtute care ne îndeamnă să aşteptăm cu încredere
bunătăţile făgăduite de Dumnezeu – Cal.
10. Blasfemie – În ceaţă! – Fir.
11. Nimic – Nu – Leuţ.
12. Virtutea prin care ne cunoaştem Creatorul – Nicolae Iorga!
13. Virtutea care ne ajută să nu supărăm prin vorbe sau prin
fapte pe Dumnezeu ori pe semeni.

VERTICAL:
1. Virtutea prin care creştinul îşi împlineşte, cu conştiinţă şi voie
hotărâtă, datoriile sale faţă de Dumnezeu şi faţă de oameni - Aici.
2. Virtutea care ne ajută să îndurăm în linişte greutăţile şi
neplăcerile vieţii, pentru a intra în Împărăţia lui Dumnezeu – Coş.
3. Bolduri – Ramură – Livadă de nuci.
4. Cel ce pune pe fugă – La fel – Conjuncţie.
5. Oală – Gata de predat.
6. Răsad – Vizite scurte – În paner!
7. Răsunet - A zecea literă a alfabetului chirilic – Taica Părinte!
8. Se mişcă după cum bate vântul – Antrax.
9. A bate – Păr lung (pl.).
10. Virtutea prin care creştinul îşi împlineşte cu statornicie
îndatoririle sale şi înfruntă cu hotărâre toate greutăţile şi primejdiile
vieţii – Întâi.
11. Notă muzicală – Virtutea oferită des de Domnul Hristos –
Poară crucea.
12. Măiestrie – Alianţă militară.
13. Supus în cele din urmă! – Virtutea prin care creştinul pune
cuvenita măsură în toate faptele vieţii sale.
(Dezlegarea careului “VIRTUŢI“ o găsiţi la pagina 82)
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Ghicitoarea I3

I.

DIN
BISERICĂ

Ghicitoarea I1

Nu vorbeşte, nu se plimbă,
Însă, când e tras de limbă,
Zgomotos şi fără teamă,
La biserică ne cheamă.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea I2

O corabie cu daruri,
Ce pluteşte printre valuri.
Cine stă în ea, nu moare,
Cine nu, la închisoare.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Stă mereu lângă icoane,
Iar atunci, când îi e "foame",
Se hrăneşte din bărdac
Cu ulei şi cu bumbac.

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea I4

Este dreaptă şi senină
Şi în cap are lumină.
Pentru ce înfăptuieşte,
Totdeauna se jertfeşte.

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea I5

Ea ne-aduce-n casă sfinţii,
Fiindcă e fereastră minţii.
Pentru lumea vinovată,
Ea mai plânge câteodată.
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(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea I6

Ghicitoare foarte simplă:
Amândouă sunt pe tâmplă.
Una-n nord şi alta-n sud.
Ia să-mi spuneţi, vreau s-aud!
(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea I7

O perdea care se plimbă
Şi acoperă, la slujbă,
Uşile împărăteşti.
Ce răspuns îmi dăruieşti?

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea I8

Ce-i aceasta, dragii mei?
Vas sfinţit, cu clopoţei,
Cu jeratec şi tămâie.
(Are soră pe căţuie).

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea I9

E o preafrumoasă tâmplă,
Care nu-i deloc căruntă.
În biserică, e-n frunte
Şi, în spate, taine-ascunde.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea I10

De la slujbă, spun cinstit,
Niciodată n-a lipsit
Şi deşi-i mereu bătută,
Dar de-a colo nu se mută.

(Răspunsul la pagina nr. 35)

Ghicitoarea I11

Poartă sfântă şi domnească,
Unde o mireasă-aşteaptă,
Cu credinţă şi iubire,
Pe al său Stăpân şi Mire.
(Răspunsul la pagina nr. 35)

Ghicitoarea I12

O biserică micuţă
Şade-ntr-o bisericuţă,
Iar în ea, un Mire drag,
Pentru cei ce-aşteaptă-n prag.
(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea I13

Locul cel de răsărit
Al bisericii, numit
"Sfânta Sfintelor", în care
Se petrece-o taină mare.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

- 21 -

Ghicitoarea I14

Ghicitoarea I18

Chiar de este aurit
Şi frumos împodobit,
Dacă n-are lumânare,
Nici o importanţă n-are.

Ca doi mândri împăraţi
Sunt cu ele-ncoronaţi,
Când soborul glăsuieşte
"Isaie dănţuieşte".

Ghicitoarea I15

Ghicitoarea I19

(Răspunsul la pagina nr. 36)

(Răspunsul la pagina nr. 38)

Este semnul cel mai drag
Şi-al creştinătăţii steag.
(Va apare, spun profeţii,
Înaintea Judecăţii)

Un dreptunghi cu moaşte-n plasă
Care stă pe Sfânta Masă.
Fără el, nicicând, se ştie,
Nu se face Liturghie.

(Răspunsul la pagina nr. 37)

(Răspunsul la pagina nr. 38)

Ghicitoarea I16

Ghicitoarea I20

Masa asta se măreşte
Când părintele citeşte
Pe solee, cu glas blând,
Evanghelia de rând.

Nu-i o cupă oarecare,
Ci-i un vas sfinţit în care
Preotul, în sfinte straie,
Unui prunc îi face "baie".

Ghicitoarea I17

Ghicitoarea I21

(Răspunsul la pagina nr. 37)

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Un buchet de sfeşnice,
Pentru lucruri vrednice.
Cu trei lanţuri e legat
Şi e straşnic acrobat.

E-n biserici la intrare
Şi oferă spre vânzare
Cărţi, tămâie, iconiţe
Lumânări şi căndeluţe.

(Răspunsul la pagina nr. 38)

(Răspunsul la pagina nr. 39)
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Sărăcia şi bogăţia

Un canon

Dacă eşti sărac, creştine,
Domnului să mulţumeşti,
Şi de lucri pocăinţa,
Negreşit te mântuieşti.

Iată vine bătrâneţea
Cu dureri, cu neputinţă,
Şi cârteşti, şi zici că viaţa
Ţi-ai trăit-o-n pocăinţă.

Sărăcia nu-i virtute,
Bogăţia nu-i păcat,
Ci păcat e diferenţa
Dintre... plus şi cât ai dat.

În iubirea Sa cea mare,
Domnul dat-a pentru om,
Ca să-l scape de pierzare,
Bătrâneţea - un canon.

Dacă eşti bogat, n-ai teamă,
Ce e-n plus, dă la săraci,
Şi de lucri pocăinţa,
Casă-n ceruri o să-ţi faci.

Uite ce e, dragă frate,
N-ai făcut precum se cere,
Pentru multele păcate,
Şi canon după putere.
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Mucenici şi mucenici

Vine Domnul!

Sânge de creştin, şi astăzi
Pe pământ se varsă mult,
Dar se varsă pentru pofte,
Pentru bani, pentru pământ.

Tu eşti fiu, el este Tată;
Cu sfială să-L asculţi,
Să doreşti ca niciodată
Prin păcate să-L insulţi!

Cârtire

Sunt creştin!

Pentru Domnul şi-au vărsat
Sângele, murind frumos,
Mulţi creştini, cu-adevărat
Mucenicii lui Hristos.

“Grozăvie! Vine Domnul!
Grea osând-o să ne dea!
Ne omoară!“, strigă omul.
Stai!... Nu este chiar aşa!

Toţi aceia care mor
Pentru patimi, ţineţi seama,
Ei sunt, cutremurător,
Mucenicii lui... satana.

Dumnezeu este iubire,
De ce uiţi de jertfa Sa?
Cei ce merg în grea pieire,
Merg că... şi-au dorit aşa.

După-a Sa înţelepciune,
Dumnezeu, Stăpân a toate,
Le-a făcut pe toate bune,
Ba mai mult, chiar bune foarte.

Iisus Hristos a dat
Celor ce în astă lume
Îl cinstesc ca Împărat,
Un steag sfânt şi-un vrednic nume.

Doar un “vai”, iubite frate,
Mult să-l zici, eu te îndemn,
Ce-i mai vrednic decât toate:
“Vai, ce... cârtitori suntem!“.

Scumpul nume de creştin
Îl porţi tu cum se cuvine?
Semnul crucii, semn divin,
Îl faci drept, fără... ruşine?

Dar l-auzi pe om că zice:
“Vai, ce vânt e-n astă seară!“,
“Vai, ce plouă!“,”Vai, ce ninge!“,
“Vai, ce soare e afară!“.
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De vei spune: “Sunt creştin!
Crucea-mi este de folos!“,
Vei înspăimânta deplin
Pe vrăjmaşi, ca şi Hristos.

Promisiuni

Măsura

La botez, prin naş, ai zis,
Mic fiind atunci, un pui,
Că te lepezi de satana
Şi de lucrurile lui.

“Cât de multe păhărele
Poate bea un bun creştin?“,
Întrebat-am un părinte,
Şi mi-a zis acest bătrân:

Şi-ai mai zis, după aceea,
Că te-mpreuni cu Hristos,
Că sluji-vei toată viaţa
Şi-I vei fi lui credincios.

“Primul e al Domnului,
Următoru-al omului,
Iar al treilea, să ştii,
E paharul porcului!

După dar

Prea târziu

De nu-ţi ţii făgăduinţa,
Să ferească Dumnezeu,
Mântuise-va doar naşul,
C-a promis... în locul tău.

Un pahar de vin, creştine,
Nu-i păcat de-oi bea mata,
Uneori îţi face bine,
Da-i păcat... a te-mbăta!“

“Un păcat făcut cu gândul
De-un părinte, e mai greu
Decât cel făcut cu fapta
De un ucenic al său.”

Lucrul ăsta e valabil
Pentru toţi cei avansaţi
În cunoaşterea credinţei,
Chiar de sunt doar simpli fraţi.
Deci, nu-ţi compara păcatul
Cu al fratelui mai mic,
Ci compară-ţi, frate, darul;
Fără el erai... nimic.
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La biserică nu vii,
Tot mereu o ocoleşti,
Nu îi laşi nici pe copii,
Căci pe preot nu-l iubeşti.

Dacă-ţi vine cu botezul,
Te ascunzi din drumul său,
Iar în cale dacă-ţi iese,
Fugi cât poţi, că-ţi merge rău.
Când, la moarte, ai să vezi
Ce-ai făcut cât ai fost viu,
Ai să vrei să fugi la preot,
Dar atunci e... prea târziu.

Cununiile legate

Al cui fiu eşti?

Şi aşteaptă peţitori,
Zile, luni îndelungate,
Dar nu vin, căci fii lor
Au cununile “legate”.

Pe vrăjmaş de nu-l urăşti,
Nici nu stai în calea lui,
Dar nu poţi nici să-l iubeşti,
Eşti un fiu al omului.

Mulţi părinţi, cu planuri multe,
La o vreme oarecare,
Fetele vor să-şi mărite
Şi băieţii să-şi însoare.

De mânie de te-aprinzi
Şi-a iubi îţi pare greu,
Sau la rău cu rău răspunzi,
Eşti un fiu al celui rău.

Nu cumva sunteţi pricina
Voi, părinţi? Ia meditaţi!
Cum puteaţi să daţi cununa
Dac-aţi fost ne...cununaţi!

De răspunzi la rău cu bine,
Şi-i iubeşti pe toţi nespus,
Chiar pe cel ce-a dat în tine,
Eşti un fiu al lui Iisus.

Este mare întristare
În familia cuiva,
Când n-apucă lumânare,
Dacă moare cineva.

Sunt creştini ce cad mereu,
După care se ridică;
Iarăşi cad, chiar şi mai greu,
Şi petrec aşa cu frică.

Chiar o mie de lumini
De-ai avea arzând, la moarte,
Dacă mori nepregătit,
De lumină... tot n-ai parte.

Cine e-ntr-o groap-adâncă,
Şi îi place-n ea să şadă,
Stă acolo fără frică,
De acolo... un’ să cadă?

Lumânarea

Nefrica de cădere

Lumânarea-i un simbol,
E o practică creştină,
Căci dorim s-avem, şi-acum,
Şi în veci de veci, lumină.

Alţi creştini, şi sunt cam mulţi,
Nu au frică de cădere,
Nu se văd nicicând căzuţi,
Sunt vioi, au şi putere.
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Căderea în sus

Toată lumea se adună

Vrei în patria cerească?
Drumul vieţii ţine-l drept,
Ţine calea-mpărătească,
Fii smerit şi înţelept.

“Cine seamănă, se-adună”,
Zice-o vorbă din popor;
Nu e nimeni împotrivă,
Toţi se-adună-n felul lor:

Dar căderea cea mai mare,
După cum ne spun Părinţii,
Ce nu are-asemănare,
E căderea-n... sus (a minţii).

Lumea, însă, se revoltă,
Afirmând că-i dubios,
Când doi-trei creştini se-adună
Să-L slăvească pe Hristos.

A cădea, nu-i lucru mare.
Poţi să cazi, de n-ai trezvie,
Ori la stânga, ori la dreapta,
Deci în pofte sau mândrie.

Fumătorii în pridvor,
Microbiştii pe la meciuri,
Desfrânaţi-n casa lor,
Alţi-n discoteci, la chefuri...

Complementaritate

Dezbinarea creştinilor

Cine e duhovnicesc,
Se cunoaşte după faţă;
Trupului îi pune frâu,
Iar pe suflet îl răsfaţă.

Auzit-aţi voi vreodată
De “Budişti penticostali”,
“Musulmani de ziua şaptea”,
Sau “şiiţi duminicali”?

În icoane n-ai să vezi
Sfinţi pictaţi cu burta mare,
Cu ţigara-n colţul gurii
Sau cu sticle-n buzunare.

Auzit-aţi voi vreodată:
“Musulman după Coran”,
“Confucianist calvin”,
Sau “Mozaic luteran”?

Sufletul şi trupul, frate,
Sunt la om complementare;
Cu cât unul e mai mic,
Celălalt este... mai mare.

Auzit-aţi voi vreodată
De... creştini nedezbinaţi
Şi ca toţi să fie una,
Sau ca toţi să-şi zică fraţi?
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Numărul de ortodocşi

Care-i om şi care-i câine?

Socotind câţi cu prezenţa
Sunt la slujbe-n sărbători,
Numărul de ortodocşi
E mai mic de... zeci de ori.

Omul - chip dumnezeesc Pe pruncuţi îi avortează;
Alţii nu îi îngrijesc,
Ba chiar îi abandonează.

Ortodocşi, în ţara noastră,
Socotind după botez,
Sunt vreo nouăzeci la sută,
Dacă nu exagerez.

O căţea, care e suptă
De vreo patru, cinci căţei,
E în stare să te rupă,
Dacă vrei vreun pui să-i iei.

Socotind câţi au trăire
De creştini adevăraţi,
Dintre cei ce merg la slujbe...
Este trist, iubiţi confraţi!

Judecând după purtare,
Ia gândiţi-vă mai bine
Şi răspundeţi la-ntrebare:
Care-i om şi care-i câine?

Câinele, legat de tine,
Îţi slujeşte credincios;
Când te vede,-i pare bine,
Şi e mulţumit cu-n os.

“Tatăl nostru”-i rugăciunea
De Iisus Hristos lăsată,
Ca s-o ştie toată lumea;
Şi ea trebuie-nvăţată.

Viaţa câinelui

Spune ca pe “Tatăl nostru”!

Toată noapte priveghează,
În coteţ nu-şi face foc,
Lanţul nu îl deranjează,
Nici nu vrea să stea la bloc.

E o vorbă din vechime:
“Spune ca pe <Tatăl nostru>!“
Aşa, oamenii, de bine
Îl ştiau, simţindu-i rostul.

Puişorii nu-şi omoară,
De îl baţi, nu dă în tine,
Ci îţi cade la picioare;
Totuşi, omu-i zice “câine!“.

Azi, domneasca rugăciune
Nu-şi găseşte-n minte loc,
Ce-i mai mulţi ori n-o ştiu bine,
Ori... nu o mai ştiu deloc.
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Pe pomelnice

Pe pomelnice-am văzut,
La pomeni sau sărindare:
“Gheorghe - mort nespovedit”,
Sau “mort fără lumânare”.

Albina şi musca

O albină lucrătoare
Nu se-aşează-n loc murdar,
Ci, zburând din floare-n floare,
Ea culege doar nectar.

Crezi tu lume trecătoare
Că nu ştie Dumnezeu
Pe cel mort în nepăsare,
De îl scrii c-a fost ateu.

Musca, însă-i altă fire;
Se complace-n loc murdar,
Vieţuieşte-n lenevire
Şi-i lipsită de-orice har.

Dumnezeul tău

Cultul cult

Să luăm cu toţi aminte,
Să nu stăm în nepăsare!
Cine este fără minte,
Cum trăieşte,... aşa moare.

De aceea, niciodată,
Cât nectarul n-o să-i placă,
Chiar de e înaripată
Musca, miere... n-o să facă.

Dumnezeul tău i-acela
Căruia îi dăruieşti
Clipele cele mai multe,
Arătându-i că-l iubeşti.

Cultul care îl adoră
Pe satana foarte mult,
Iar pe Dumnezeu ignoră,
Evident, e cult... ocult.

Cât petreci în fapte bune?
Dar slujindu-i celui rău?
Ia gândeşte-te, creştine,
Care-i dumnezeul tău?

Cultul ce păstrează dogma
Creştinească, de demult,
Neştirbită-n toata forma,
Evident, ăst cult... e cult.

Câte ore stai la filme
Şi programe “deocheate”?
Dar la sfânta rugăciune
Şi în privegheri de noapte?

Cultul care I se-nchină
Lui Iisus, dar e un cult
Făr’ Tradiţia străbună,
Evident, e cult... incult.
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De ce nu procedezi la fel?

Stai în corabie!

Dacă şeful îţi promite
Peste-un an un post mai bun,
Pentru care te trimite
Să te pregăteşti puţin,

Biblia originală
Şi Tradiţia creştină
Reprezintă temelia
În “corabia” străbună.

Dacă Domnul îţi promite
Fericirea-n cer cu El,
De ce eşti fără de minte,
Şi nu procedezi la fel?

Cei ce nu vor să-nţeleagă
Cu-amândouă să vâslească,
Vor vâsli o viaţă-ntreagă;
“Barca”... n-o să se urnească.

Nu-i aşa că nu zici: “Ba!“?
Ci dai totul la o parte,
Intri în cămara ta
Şi te nevoieşti, măi, frate.

De vâsleşti numai c-o vâslă,
Stai pe loc şi te-nvârteşti;
De vâsleşti cu amândouă,
Iute-ajungi unde-ţi doreşti.

Fiii duhovniceşti

Regim alimentar

De când Raiul l-am pierdut
Prin păcatul strămoşesc,
Fii noştri, după trup,
În dureri se nasc şi cresc.

Postul este de păcate
Şi nu e un scop în sine,
Dar postim şi de bucate,
Ca să ţinem trupu-n strune.

“În dureri vei naşte fii”,
Zis-a Evei Dumnezeu,
Când în Rai a fost, cum ştii,
Înşelată de cel rău.

Cea mai veche din porunci
A fost dată chiar în Rai,
Când s-a zis “Să nu mănânci...
Ca să ai un veşnic trai!“.

Însă azi e şi mai greu
Ca să naşti sau ca să creşti,
Să aduci la Dumnezeu,
Fiii cei... duhovniceşti.

Postul fără rugăciune,
Pierzând timpul în zadar,
Fără multe fapte bune,
E... regim alimentar.
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RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI

Ghicitoarea I1
Clopotul

Ghicitoarea I2
Biserica

O, clopote! Frumos mai suni,
Când credincioşii îi aduni
La locul sfânt de rugăciune,
În cer cântarea să le sune...
În zile mari de sărbătoare,
La răsărit şi-apus de soare,
Tu chemi stăpâni şi muncitori
Ai lui Hristos închinători.
(Alexei Mateevici)

Biserica este aşezământul
sfânt întemeiat de Domnul
nostru Iisus Hristos, pentru
mântuirea oamenilor. Ea duce
mai departe, până la sfârşitul
veacurilor,
propovăduirea
cuvântului
dumnezeiesc,
împărtăşeşte fiilor ei harul
sfinţitor prin Sfintele Taine şi
îndrumă credincioşii pe calea
vieţii adevărate.
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Ghicitoarea I3
Candela

“Şi a grăit Domnul cu Moise şi
a zis: Porunceşte fiilor lui Israel
să-ţi aducă untdelemn de
măsline, curat şi limpede, pentru
candele, ca să ardă sfeşnicul
necontenit, înaintea perdelei din
cortul adunării”. (Leviticul)

Ghicitoarea I4
Lumânarea

Lumânarea îl însoţeşte pe
credincios în toate manifestările
sale
cultice
şi
religioase
începând de la botez până la
mormânt.
Lumânarea, pe care preotul

i-o dă naşului la botez,
simbolizează lumina interioară a
harului împărtăşit. Tot la fel şi
făcliile aprinse pe care le ţin în
mâini
naşii
la
cununie,
reprezintă simbolul curăţiei
mirilor şi al luminii darului
dumnezeiesc.
La slujba înmormântării, când
îl însoţim pe răposat cu lumânări
aprinse, îi arătăm iubirea
noastră şi comuniunea cu el,
fiindcă cel adormit continuă să
fie viu, rămânând el însuşi o
lumină ce trece la lumina
deplină şi veşnică.
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Ghicitoarea I5
Icoana

Ghicitoarea I6
Uşile diaconeşti

Uşile diaconeşti sunt cele
două
uşi
laterale
din
catapeteasmă. Se numesc aşa
fiindcă în vechime diaconii
stăteau în ele şi primeau
darurile ce se aduceau la altar.
Icoana este o imagine
Pe ele sunt zugrăvite chipurile
reprezentând pe Mântuitorul
Hristos, pe Maica Domnului, pe arhanghelilor Mihail şi Gavriil.
sfinţi, pe îngeri, sau evenimente
Ghicitoarea I7
biblice importante, pilde şi
evenimente din istoria bisericii.
Dvera
Sfântul
Grigore
Dialogul
Dvera sau valul de tâmplă
consideră icoanele ca fiind
Scriptura pentru analfabeţi, iar este o broderie utilizată în cultul
Sfântul Ioan Damaschin a scris ortodox, care a evoluat în
că "prin icoane vizibile suntem paralel cu sistemul de separare
conduşi la contemplarea a ceea a altarului de naos. În primele
ce este divin şi spiritual". Se secole ale creştinismului, altarul
cunosc nenumărate cazuri de era separat de restul spaţiului
icoane care plâng sau care au eclezial printr-o perdea numită
săvârşit minuni şi vindecări.
catapeteasmă. Ulterior apar 12
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coloane monumentale, simbol al
celor 12 apostoli. Între aceste
coloane erau aşezate icoanele
împărăteşti, iar restul golurilor
erau astupate cu perdele
brodate ce aveau rolul unor uşi
între altar si naos. Odată cu
apariţia tâmplei, în secolul
XIV-XV, rolul acestor perdele se
va restrânge, rămânând să
acopere uşile împărăteşti şi
diaconeşti.

rugăciunile tuturor sfinţilor, pe
altarul
de
aur
dinaintea
tronului”.
(Apocalipsa Sfântului Ioan
Teologul)

Ghicitoarea I8
Cădelniţa

“Şi a venit un alt înger şi a
stat la altar, având cădelniţă de
aur, şi i s-a dat lui tămâie multă,
ca s-o aducă împreună cu
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Ghicitoarea I9
Catapeteasma

Catapeteasma (tâmpla sau
iconostas) este un perete de
lemn, ori de zid, împodobit cu
sculpturi şi cu icoane frumos
zugrăvite, ce desparte naosul
de altar. Acest perete înseamnă
“osebirea celor văzute de cele
nevăzute”.
Icoanele
sunt
aşezate într-o anumită ordine pe
patru rânduri, iar în rândul cinci
stă Sfânta Cruce.

unul sau două ciocănele. Acest
"cântec" este o chemare şi un
imbold pentru creştini spre a-şi
grăbi paşii pentru a ajunge
repejor la biserică.

Ghicitoarea I11
Uşile împărăteşti

Ghicitoarea I10
Toaca

Uşile împărăteşti sunt cele
două
uşi
centrale
din
catapeteasmă,
care
simbolizează
cele
două
Testamente şi, totodată, simbol
al uşilor cerului. Se cheamă
Toaca este făcută dintr-o împărăteşti, căci prin ele trece
scândură de lemn sau din metal Hristos Împăratul nostru, sub
şi se bate într-un anume ritm cu chipul Sfintelor Taine.
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Ghicitoarea I12
Chivotul

Chivotul este un obiect de
cult creştin în forma unei
bisericuţe de metal preţios,
aşezat pe masa din altar, în care
se păstrează, într-o cutiuţă,
Sfânta Împărtăşanie pe tot anul,
pentru împărtăşirea grabnică a
bolnavilor şi a copiilor.

Ghicitoarea I13
Altarul

Altarul este partea dinspre
răsărit a bisericii. Numele îi vine
de la cuvântul latinesc «altar»,
care înseamnă loc înalt şi este,
într-adevăr, cu o treaptă sau
două mai sus decât naosul. În el
se săvârşeşte Sfânta Liturghie,

se
păstrează
Sfânta
Împărtăşanie şi intră numai
sfinţiţii slujitori. Sfântul Altar este
partea cea mai însemnată a
bisericii.

Ghicitoarea I14
Sfeşnicul

“Să faci sfeşnic din aur curat.
Sfeşnicul să-l faci bătut din
ciocan: fusul, braţele, cupele,
nodurile şi florile lui să fie dintr-o
bucată”. (Ieşire - a doua carte a
lui Moise)
“Sufletul omului este un
sfeşnic de la Domnul; el
cercetează
toate
cămările
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trupului”. (Pildele lui Solomon)

Ghicitoarea I15
Crucea

“Atunci Iisus a zis ucenicilor
Săi: Dacă vrea cineva să vină
după Mine, să se lepede de
sine, să-şi ia crucea şi să-Mi
urmeze Mie...
... cel ce nu-şi ia crucea şi
nu-Mi urmează Mie nu este
vrednic de Mine”. (Sfânta
Evanghelie după Matei)
“Căci cuvântul Crucii, pentru
cei ce pier, este nebunie; iar
pentru noi, cei ce ne mântuim,
este puterea lui Dumnezeu.”
(Epistola
întâia
către
Corinteni a Sfântului Apostol
Pavel)

Ghicitoarea I16
Analogul
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Analogul
(tetrapod,
iconostas) este un pupitru
portativ relativ înalt pe care se
aşază cărţile în timpul slujbei.

Ghicitoarea I17
Policandrul

cinstea şi răsplata, care se aduc
curăţiei şi fecioriei mirilor, pentru
care aceştia sunt încununaţi ca
nişte împăraţi, înzestraţi cu
puterea de a da viaţă, de a
naşte copii. De aceea se şi
cântă pentru dânşii: «Doamne,
Dumnezeul nostru, cu mărire şi
cu cinste încununează-i pe
dânşii!»

Ghicitoarea I19
Antimisul

Policandrul
(candelabrul)
închipuie cerul şi stelele. Prin
lumina pe care o răspândeşte,
candelabrul aminteşte şi de
lumina
dumnezeiască
din
Împărăţia Cerurilor şi de biruinţa
Luminii asupra întunericului.

Ghicitoarea I18
Cununiile

Antimisul este o bucată de
pânza,
în
formă
Cununiile închipuie podoaba, dreptunghiulară, cu laturile de
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50-60 cm, având imprimată
scena punerii Domnului în
mormânt şi cusute în el sfinte
moaşte. El stă în permanenţă pe
Sfânta Masă şi este obligatoriu
pentru slujirea Sfintei Liturghii.
În caz de nevoie, Sfânta
Liturghie poate fi săvârşită şi în
afara bisericii, dar numai pe
antimis.

Ghicitoarea I20
Cristelniţa

Cristelniţa
(vasul
pentru
Botez) vine de la cuvântul
Hristos şi se cheamă vas de

creştinare. Cristelniţa închipuie
trei lucruri: trupul Bisericii, în
care ne naştem din nou; baia
duhovnicească, în care ne
curăţim de păcatul strămoşesc,
şi mormântul în care îngropăm
pe omul cel vechi din noi, ca să
înviem la o viaţă nouă în Hristos.
Apa închipuie pe Duhul Sfânt
revărsat peste lume.

Ghicitoarea I21
Pangarul

Spaţiul amenajat în interiorul
bisericii, unde se vând anumite
obiecte de cult: lumânări,
tămâie, căndeluţe, iconiţe, cărţi
etc.
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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!
În iad nu sunt creştini?

Se spune că diavolul a stat odată de vorbă cu bătrân pustnic.
Avva l-a întrebat dacă sunt mulţi creştini în iad.
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- Creştini?! Nu sunt, răspunse diavolul.
- Cum aşa?, se miră avva, doar creştini nevrednici au fost şi
sunt încă.
- Nu-i nici un creştin acolo, spuse din nou diavolul.
- Poate că sunt şi nu-i ştii tu, stărui avva.
- Pe toţi îi ştiu, căci pe toţi îi am pe “inventar”, nu poate fi
vreunul despre care să nu fiu auzit!
Avva se tot mira şi se minuna.
- Aha! strigă deodată diavolul, ştiu la ce te gândeşti: cred că
la oamenii aceia care merg din când în când duminica la
biserică, de ochii lumii, pe la ora 9-10, tot timpul plictisiţi, cu ochii
pe ceas, cu o faţă obosită de la internet sau televizor, cu gândul
la treburile lor, care îl slăvesc pe Dumnezeu numai cu gura, dar
nu şi cu inima, fără faptele credinţei…
Da, din ăia, avem o grămadă. De astfel de oameni nu ducem
lipsă, dar creştini, să ştii că nu avem nici unul.
Trandafiri pentru mama

În drum de la serviciu spre casă, un bărbat cu soţia lui
trecură pe la o florărie. Voiau să comande un buchet care să fie
trimis mamei soţului. Ea locuia la vreo 120 de km distanţă. A
doua zi împlinea 65 de ani.
După ce coborâră din maşină, cei doi soţi au văzut în faţa
florăriei o tânără stând pe trotuar şi plângând. O întrebară de ce
e aşa tristă şi aflară că fata voia să-i ia mamei sale un trandafir
roşu, dar nu avea bani decât pentru jumătate din preţul unui
trandafir. Mişcaţi de lacrimile fetei, au luat-o cu ei în florărie, şi-i
achitară ei trandafirul. După ce plăti şi buchetul pentru mama lui
şi-i lăsară vânzătoarei adresa la care trebuia să ajungă a doua
zi florile, soţul, împreună cu soţia sa, se oferi s-o ducă pe fată cu
maşina acasă.
Pe drum, fata îi rugă pe cei doi să oprească, spunându-i că
a ajuns la mama ei. Le mulţumi celor doi, coborî din maşină şi
intră pe poarta unui cimitir.
Atunci cei doi soţi au înţeles unde se afla mama fetei; se
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uitară unul la altul şi, fără să vorbească, se întoarseră la florărie.
Acolo au anulat comanda, au cumpărat un buchet de trandafiri
şi au mers cu maşina împreună cei 120 de kilometri până la
mama soţului acasă, ca să-i ofere florile în persoană,
bucurându-se că dânsa este încă în viaţă…
În Rai nu se intră singur

Se zice că un tânăr a reuşit să urce pe o scară lungă de la
pământ până la cer şi, când a ajuns acolo, a bătut la uşa Raiului.
- Cine e acolo?, a întrebat dinăuntru o voce îngerească.
- Eu!, răspunse tânărul cu îndrăzneală, încrezător fiind în
isprava sa, de a urca până la cer.
- Cu cine eşti?
- Cu nimeni. Sunt singur! Deschideţi-mi vă rog!
- Îmi pare foarte rău, răspunse îngerul care păzea uşile
Raiului. Nu-ţi pot deschide, pentru că avem poruncă să nu
deschidem celor ce vin aici singuri. Du-te din nou pe pământ şi
mai adu cu tine pe cineva, căci şi sufletul aceluia trebuie salvat.
Şi tânărul a încuviinţat şi a coborât înapoi pe scară, pe
pământ. Acum ştia ce avea de făcut.[3]
Cine e drept în faţa lui Dumnezeu

Într-o carte veche se povesteşte de cineva care s-a dus la un
înţelept şi l-a întrebat:
- Înţeleptule, am văzut un om zburând. Va fi fiind acesta drept
în faţa lui Dumnezeu?
- Nu ştiu. Să mă mai gândesc, a răspuns acela, ca să nu
judece.
- Am văzut şi un om mergând pe apă ca pe uscat. Va fi fiind
acesta drept în faţa lui Dumnezeu?
- Nu ştiu. Să mă mai gândesc, a răspuns şi de data aceasta
înţeleptul.
- Am văzut însă şi un om ca toţi oamenii, unul ca noi care-şi
făcea datoria cea de toate zilele în faţa lui Dumnezeu, dar nu se
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deosebea cu nimic de ceilalţi oameni, nici nu zbura, nici nu
mergea pe apă ca pe uscat. Acesta cum o fi?
Înţeleptul i-a răspuns fără ezitare:
- Acesta este drept în faţa lui Dumnezeu, pentru că acesta
face cele ale oamenilor. Nu este dat oamenilor nici să zboare,
nici să meargă pe apă ca pe uscat, dar le e dat să fie oameni
cumsecade. Şi dacă sunt oameni cumsecade, aceştia sunt
drepţi în faţa lui Dumnezeu.
Vântul Duhului Sfânt

În Elveţia se află aşa-numitele „văi ale morţii”, nişte văi
închise de munţi şi ferite de orice vânt, dar vai, celor ce locuiesc
acolo, că sunt mai mult bolnavi şi mor mai de timpuriu decât cei
din alte locuri.
Asemenea se întâmplă şi cu sufletele peste care nu suflă
vântul Duhului Sfânt, căci sunt bolnave şi mor în fărădelegi.
Întregul Egipt, cu un popor de milioane de oameni, trăieşte
şi se hrăneşte datorită revărsării Nilului. Fără de această
revărsare a Nilului, întreg Egiptul ar fi fost o pustietate de nisip,
cum este şi Sahara.
Întocmai aşa este şi viaţa noastră sufletească. Ea trăieşte şi
se hrăneşte din revărsarea darului şi harului Sfântului Duh
asupra noastră. Fără de această revărsare, viaţa noastră
sufletească nu ar fi decât o mare de păcate.
Patima mâniei

Un frate era tare mânios. Se supăra foarte repede, aproape
din orice. Deşi se ruga neîncetat lui Dumnezeu să îl scape de
supărare, de fiecare dată, când se ridica de la rugăciune, se
mânia pe unul dintre fraţi. La un moment a îndrăznit să-I spună
lui Dumnezeu: “Doamne, dar eu te-am rugat mereu să mă scapi
de mânie? De ce mă laşi să mă cert cu fraţii aşa des?”
Într-o noapte, Dumnezeu i-a răspuns: “Cum vrei tu să scapi
de mânie, dacă nu te osteneşti un pic? Poţi să faci un lucru dacă
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nu ai materia primă? Poţi să ştii dacă ai învăţat să înoţi până nu
intri în apă? Eu îţi ofer posibilitatea să te verifici pentru a şti dacă
te-ai luptat îndeajuns ca să scapi de mânie. Nu mi-ai spus tu să
te scap de supărare? De aceea îţi trimit mereu pe cineva, ca să
ai ocazia să nu te superi, chiar dacă îţi dă motiv. Tu poţi să înveţi
să înoţi într-un bazin fără apă? Tot aşa este şi cu răspunsul meu
la rugăciunile tale! Numai tu eşti stăpân pe reacţiile tale”.
Fratele s-a luminat şi de atunci îşi spunea mereu: “O să mă
supăr doar când vreau eu”. Şi aşa a scăpat de mânie...
Aşa să facem şi noi!
Un om înţelept

Socrate, cel mai înţelept şi cel mai nobil dintre filosofii
Greciei, era deosebit de modest în toate lucrurile externe.
Principiul său era: „Cine se mulţumeşte cu mai puţin, acela
este mai aproape de dumnezeire”, şi despre atenienii lacomi
după plăceri adesea spunea: „Unii trăiesc ca să mănânce, dar
eu mănânc ca sa trăiesc”, căci el mânca foarte puţin şi totdeauna
mâncăruri simple.
În rest era un om modest, umblând desculţ şi purtând pe el
doar o haină modestă. Pe lângă toate acestea el se mai sârguia
şi să îndure cu uşurinţă orice osteneală fizică şi orice încercare
trimisă de către Dumnezeu.
Cu adevărat om înţelept!
“Despre Dumnezeu”

Fericitul Augustin povesteşte următoarea întâmplare: Îmi
propusesem să scriu o carte despre Dumnezeu, o carte bună şi
pe înţelesul tuturor. Dimineaţa, aşezându-mă la masa de lucru,
am scris: „Despre Dumnezeu”.
S-a gândit apoi mult, mult de tot, cum L-ar putea explica
oamenilor pe Dumnezeu. Degeaba însă, căci nu i-a venit nicio
idee potrivită. Obosit de îndelungata şi încordata sa cugetare,
în scurt timp a început să-l doară şi capul. Dar nu s-a dat bătut
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ci a plecat să mediteze mai apoi pe malurile mării. Aici întâlni pe
un copilaş care făcuse o mică groapă în nisip şi cu hârb aducea
apă din mare şi o turna în acea groapă a sa.
Văzând strădania copilului, Fericitul Augustin l-a întrebat:
- Ce faci aici, băiete?
- Iată, am făcut aceasta groapă şi vreau să vărs toată apa
marii în ea.
Zâmbind, Augustin plecă mai departe, spunându-şi întru
sine:
- Cât de naivi sunt copiii! Cum poate crede mititelul acela că
va putea goli cu hârbul acela toată apa mării în micuţa lui
groapă?!?
Apoi, gândind iarăşi la tema sa de meditaţie şi
luminându-i-se mintea, îşi zise: Oare nu sunt şi eu un astfel de
copil? Nu vreau şi eu cu mintea mea cea slabă să cuprind şi să
fac şi pe alţii să cuprindă întreaga Fiinţă a nemărginitei
Dumnezeiri?
Nu este cu putinţă celui mic - omului - să cuprindă cu a sa
minte limitată ceea ce este infinit, adică pe Dumnezeu!
Despre citirea cărţilor

În ziua de azi mai toată lumea este grăbită şi cărţile cele
folositoare de suflet ale Sfinţilor Părinţi stau uitate şi rar cine le
mai citeşte. Aşa este duhul veacului, aşa sunt ocupaţiile
oamenilor, aşa este războiul cel nevăzut, încât lucrul cel
duhovnicesc şi mai ales citirea cărţilor sfinte, nu prea mai au loc
în viaţa creştinilor de azi. Grija celor pământeşti îl ţine încătuşat,
şi nu mai poate găsi vreme pentru citirea şi cugetarea la cele
sufleteşti.
Pentru îndulcirea sufletului, greu se mai găseşte vreme în
veacul nostru. Şi aceasta ne păgubeşte mai mult decât toate.
Căci neavând răgaz a privi mai des la cele cereşti, uităm rostul
vieţii, slăbim duhovniceşte şi ajungem, de multe ori la
deznădăjduire.
Să ne gândim, fraţilor, că mântuirea noastră este în mare
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primejdie acum când nu prea mai sunt povăţuitori. Deci să fim
mai cu pază la orice vătămare sufletească şi mai sârguitori la
citirea cărţilor ziditoare de suflet, căci în ele vom afla alinare.
Dacă nu mai sunt povăţuitori vii care să ne ajute, să alergăm
mai mult la cuvintele pe care ni le-au lăsat moştenire Sfinţii
Părinţi. Folosind mai des sfaturile lor şi urmând pilda vieţii lor,
nu vom rătăci în drumul mântuirii, cu darul lui Dumnezeu.[5]
Sărăcia

Un renumit pictor povestea în memoriile sale: „În anul 1821
stabilindu-mă la Paris pentru o perioadă mai îndelungată,
rătăceam pe bulevardele oraşului ameţit de frumuseţea vieţii ce
se desfăşura în faţa ochilor mei. Dar ademenirile multiple, cărora
mulţi nu le puteau rezista, asupra mea nu aveau nicio putere.
De ce? Eram ocrotit de un însoţitor, care nu m-a părăsit timp
îndelungat în viaţă; deşi eu m-aş fi despărţit pentru o vreme
îndelungată de el, acesta a fost cel care a vrut să fie nedespărţit
de mine… acest prieten fidel fiind nimeni altcineva decât
sărăcia!...
Nu te lenevi!

Zis-a un bătrân către un frate: diavolul este vrăjmaşul, iar tu
eşti casa. Deci, vrăjmaşul nu încetează să arunce în casa ta cu
orice află, toată răutatea turnând-o. Însă tu să nu te leneveşti, ci
să dai totul afară, să mături tot. Dacă de te vei lenevi, se va
umple casa ta de toată necurăţia şi după aceea nu vei mai putea
intra în ea. Ci, îndată ce aruncă el, mătură şi va fi casa ta curată,
cu darul lui Hristos.
Foloasele rugăciunii din Biserică

În afara Bisericii nu este şi nu poate să fie mântuire.
Lumea în care locuim este „marea vieţii”, Biserica este
„corabia” şi Domnul Hristos „Cârmaciul” Acesteia.
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Unii creştini gândesc: „De ce să mai mergem la Biserică
dacă ne putem ruga şi acasă?”. Însă rugăciunea din Sfânta
Biserică nici nu se poate compara cu cea de acasă. În Biserică
este suficient să spui din suflet şi doar o singură dată „Doamne
miluieşte”, iar acasă, în schimbul acesteia, trebuie să citeşti
întreaga Psaltire; în Biserică este de ajuns o singură metanie,
acasă ai nevoie de o mie, pentru a dobândi aceeaşi plată de la
Dumnezeu; dacă vei asculta cu râvnă şi evlavie Sfânta Liturghie,
aceasta va înlocui şase mii de rugăciuni ale lui Iisus.
Trebuie să fim oameni bisericeşti, mergând cât mai des la
Casa Domnului - Biserica - fiindcă nefericit este acela care
lipseşte fie şi de la o singură Sfântă Slujbă, căci aceasta nicicând
nu se va mai repeta.
Pravila Sfinţilor Apostoli spune acestea: „Cel ce a absentat
de la trei Sfinte Liturghii consecutiv, fără o cauză bine întemeiată,
acela se află deja în afara gardurilor Bisericii şi uşor poate
ajunge sub influenţa duhurilor rele şi vrăjilor”.
Biserica este „un colţ de cer pe pământ” şi trecând pragul
bisericii, trebuie să ştim, că de fapt trecem de pe pământ la cer.
Aproape de Împărat

Zis-a un bătrân: precum nimeni nu poate nedreptăţi pe cel ce
şade aproape de împărat, aşa şi satana nu poate să ne facă
vreun rău, dacă va fi sufletul nostru aproape de Împăratul Dumnezeu. Căci Dumnezeu zice: “Apropiaţi-vă de Mine şi Eu
mă voi apropia de voi!” Când ne răspândim cu mintea totdeauna,
lesne răpeşte vrăjmaşul sufletul nostru cel ticălos şi îl pogoară în
patimile necurăţiei.
Un examen de credinţă

Sfânta Biblie este plină de examene de credinţă prin care
Domnul Dumnezeu a pus la încercare credinţa robilor Săi.
Printr-un asemenea examen de credinţă a fost trecut şi
dreptul Iov. Cine a fost însă Iov? A fost, aşa precum spune şi
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cartea ce-i poartă numele, un om „fără prihană şi curat la suflet.
El se temea în toată vremea de Dumnezeu şi se abătea de la
toată calea cea rea a păcatului”. Se lăudau până şi îngerii din cer
cu viaţa sa cea curată.
Într-o zi s-a înfăţişat satana înaintea lui Dumnezeu şi, atunci,
Dumnezeu l-a întrebat:
- L-ai văzut pe robul meu Iov? Nu mai este nimeni precum el
pe faţa pământului. E un om fără prihană şi curat la suflet care
se teme de Mine şi se abate de la toată calea cea rea.
Şi satana a spus Domnului:
- Oare degeaba se teme Iov de Tine? Nu l-ai ocrotit Tu pe el,
cu tot ce este al său? Ai binecuvântat casa lui şi turmele sale
acoperă tot ţinutul. Dar ia întinde-Ţi mâna şi atinge-Te de ceva
din ale sale şi să vezi atunci de nu Te va blestema în faţă.
Atunci, a spus Domnul satanei:
- Iată îţi dau pe mână tot ceea ce este al lui, numai de el să
nu te atingi!
Şi precum focul unui grozav bombardament au început a
curge nenorocirile asupra lui Iov... Averea, vitele, casele, copii,
pe toate le-a pierdut în chip năprasnic, repede şi pe neaşteptate.
Nenorocirile se ţineau lanţ, una după alta. Iov a pierdut tot, dar
nu şi-a pierdut şi credinţa. Ci, aruncându-se la pământ, el a
rostit:
- Gol am ieşit din pântecele maicii mele şi gol mă voi întoarce
în pământul din care am fost luat. Domnul a dat, Domnul a luat,
fie numele Domnului binecuvântat!
În toate cele ce a spus, Iov nu a adresat nimic injurios la
adresa lui Dumnezeu, precum bine-vedem şi noi.
Iov a trecut cu bine acest greu examen. În curând, însă, avea
să vină asupra lui o încercare şi mai grea: o boală îngrozitoare
îi cuprinsese tot trupul. O bubă rea, din creştetul capului şi până
în tălpi, îi chinuia întreg trupul prin grele şi amare dureri. I se
topeau oasele şi carnea pe el de durerile înfricoşătoare pe care
le avea, dar el tot binevoitor se afla slăvind şi binecuvântând pe
Domnul.
Iov, cu al său examen, este pus în faţa ochilor noştri spre a
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ne cerceta şi noi cu mai multă atenţie, căci şi noi, adesea, trebuie
să trecem prin câte un asemenea examen de credinţă. Căci
atâta cât suntem sănătoşi şi toate ne merg bine, nu e lucru mare
să fim şi credincioşi.
Examenul credinţei începe abia din momentul în care se face
noapte în vieţile noastre.
Când asupra ta vin încercări şi lovituri, înseamnă că
Dumnezeu îţi încearcă credinţa. Plângi şi te rogi, iar drept
răspuns, loviturile sporesc şi mai mult. Domnul parcă nu aude şi
nu vrea să primească a ta strigare disperată.
Dar credinţa cea adevărată, tocmai în clipe ca acestea îşi
arată adevărata sa putere: respinsă mereu, ea strigă mai tare
spre Domnul, alungată mereu, ea se aruncă mai cu putere la
picioarele lui Dumnezeu.
Credinţa cea tare strigă astfel: Fă ce vrei cu mine, Doamne;
ceartă-mă, bate-mă… eu nu mă las de Tine.
Aceasta e credinţa biruitoare, credinţa cea adevărată, care
nu se lasă de Domnul, orice i s-ar întâmpla…
Cel ce trece printr-un astfel de examen, acela e creştinul cel
adevărat.
Puterea dragostei

Ce vieţi minunate au avut sfinţii!... De pildă, Sfântul
Pahomnie cel Mare, născut chiar într-o familie de păgâni,
crescând mai mare a fost dat de părinţii săi la o capişte
idolească, unde diavolul petrecea în idolul căruia i se aduceau
jertfe şi răspundea întrebărilor pe care i le puneau oamenii. Dar
iată că îndată ce a intrat acolo şi tânărul Pahomie, diavolul din
idol a amuţit pe loc. Văzând acestea, popa idolesc a rămas mult
mirat, la fel şi ceilalţi adunaţi acolo. Înţelegând ei că tânărul
Pahomie era pricina, cu multă mânie, l-au dat afară.
Ce putere are diavolul? Iată, s-a dovedit cu totul neputincios
în faţa unui copil. El, însă, era cel care avea să facă să
înflorească întreaga pustie. Tânăr şi în deplină putere, tânărul
Pahomie a fost luat cu sila, împreună cu alţi tineri, la oaste. Duşi
- 49 -

sub pază, tinerii au ajuns într-o cetate de creştini, cărora - auzind
cele pătimite de dânşii şi făcându-li-se milă de ei - le-au adus
cele de trebuinţă.
Tânărul Pahomie se minuna cu totul de dragostea acelor
oameni şi, auzind că sunt creştini, i-a întrebat ce înseamnă
aceasta şi ce este acela un creştin. Şi, aflând răspunsul, a
început a râvni şi el la acea minunată viaţă de creştin.
Apoi, nu numi că a primit Sfântul Botez, ci mai mult decât
atât, lepădându-se de toate ale lumii acesteia, s-a făcut călugăr
iscusit, în scurt timp devenind părinte a mii de călugări. Cine
spunea despre călugări că sunt copaci sterpi? Iată, el şi după
moarte naşte (fii duhovniceşti), căci din secolul când a vieţuit pe
pământ şi până acum, mii de călugări s-au hrănit cu învăţăturile
sale.
Dar vedeţi cum s-a convertit el? Atunci când a văzut
bunătatea creştinilor. Bunătatea este izvor dătător de viaţă, o
dragoste ce se dăruieşte, o împreună-simţire care te copleşeşte
şi te biruieşte. De aici putem înţelege cât de importantă este
purtarea noastră între străini, folosul dragostei pe care trebuie
să-l arătăm tuturor. Şi nu numai printre străini, ci şi în familie,
faţă de cei care Îl resping pe Dumnezeu. Cu nimic nu-i putem
apropia mai bine de Dumnezeu, decât prin bunătatea noastră, o
bunătate care să-i cucerească şi să-i facă şi pe ei să râvnească
la o viaţă împreună cu Hristos.[11]
Cele patru lumânări

Într-o încăpere, patru lumânări ardeau încetişor. Ambianţa
era atât de plăcută şi de liniştită, încât le puteai asculta vorbind:
Cea dintâi a spus: Eu sunt Pacea şi pe mine nimeni nu mă
mai poate ţine aprinsă! Cred că mă voi stinge în curând! Şi
într-adevăr, flacăra s-a micşorat cu rapiditate şi apoi s-a stins în
întregime.
Cea de-a doua a zis: Eu sunt Credinţa! Dincolo de toate, se
pare că nu mai sunt indispensabilă, aşa că nu mai are niciun
sens să rămân aprinsă. Şi nici nu a terminat bine cele spuse, că
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s-a stins sub o adiere blândă.
Cu mare tristeţe, cea de-a treia lumânare a spus la rândul ei:
Eu sunt Dragostea! Nici eu nu mai am puterea de a mai sta
aprinsă. Oamenii mă dau la o parte şi nu îmi mai văd importanţa.
Ei uită să iubească până şi pe cei care le sunt aproape. Şi
acestea spunându-le, s-a stins cu un oftat de durere.
Dar, deodată, un copilaş intrând în cameră şi văzând cele
trei lumânări stinse, le-a întrebat: „Dar voi de ce nu ardeţi? Voi
trebuie să ardeţi mereu şi să luminaţi sufletele oamenilor!”, şi a
început a plânge plin de deznădejde.
Dar tocmai atunci, cea de-a patra lumânare a început să-l
încurajeze, zicându-i: „Nu-ţi fie teamă copilaş! Câtă vreme eu
încă mai ard, le putem aprinde şi pe celelalte… Eu sunt
Nădejdea!”
Şi atunci, cu ochii plini de încredere, copilul a luat lumânarea
Nădejdii şi le-a aprins şi pe celelalte trei.
Aşadar, şi-n sufletele noastre să ardă neîncetat flacăra
Nădejdii, căci astfel le vom putea menţine aprinse şi pe celelalte
trei: Credinţa, Dragostea şi Pacea.[2]
Văduva iubitoare de Dumnezeu

Unul dintre părinţi povestea următoarele: „Odată, pe când
mă aflam în Alexandria, am intrat în biserica unui martir ca să mă
închin, şi acolo am văzut o femeie iubitoare de Dumnezeu, ce
părea văduvă după hainele pe care le purta şi care era însoţită
de slujitori şi slujitoare.
Ţinându-se de grilajul de fier ce împrejmuia locul unde se
afla mucenicul, îi spunea cu putere: “M-ai părăsit, Doamne, ai
milă de mine, Stăpâne iubit!”, şi striga atât de tare, încât din
cauza vocii şi a plânsetelor sale a trebuit să părăsesc
rugăciunea şi să am grijă de ea, deoarece mult m-au mişcat cele
pe care le-am auzit.
Am presupus că era o văduvă nedreptăţită de către cineva;
devreme ce eu aveam cunoştinţe printre oficialităţile ce se aflau
la conducerea provinciei, am aşteptat-o să îşi termine
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rugăciunea, ca să o ajut cumva. L-am chemat pe un slujitor al ei
căruia i-am spus: „Cheam-o aici pe stăpâna ta!”. Iar când
aceasta s-a apropiat de mine, i-am spus ceea ce am gândit.
Femeia, izbucnind în plâns, iarăşi mi-a spus: “Nu ştii părinte care
e problema mea? M-a părăsit Dumnezeu şi nu m-a cercetat.
S-au împlinit trei ani şi nu m-am îmbolnăvit nici eu, nici slujitorii
mei, nici vreunul din casa mea şi cred că Dumnezeu Şi-a întors
faţa de la mine din cauza păcatelor pe care le-am făcut. De
aceea plâng, ca să mă cerceteze repede Dumnezeu, pe măsura
milostivirii Sale”.
Surprins de un aşa suflet înţelepţit, am făcut rugăciune
pentru ea şi am plecat dând slavă lui Dumnezeu”.[14]
Cunoaşterea de sine

Un călugăr bătrân, după ce şi-a învăţat timp de mai mulţi ani
ucenicii tainele credinţei, i-a trimis în lume să împărtăşească
ceea ce au învăţat.
După zece ani de misiune printre oameni, trei dintre ucenici
s-au întors să-şi viziteze părintele duhovnicesc. Acesta îşi trăia
ultimii ani, ţintuit într-un pat din cauza unei boli de picioare.
Fiecare începu să povestească ce făcuse în ultimii zece ani:
- Eu, zise primul cu mulţumire de sine, am scris zece cărţi şi
le-am vândut într-o mulţime de exemplare.
- Ai umplut, aşadar, lumea de hârtie, zise bătrânul.
- Eu, luă cuvântul al doilea, la fel de satisfăcut de el însuşi,
am ţinut multe predici în faţa a mii de oameni.
- Tu ai umplut lumea de vorbe, răspunse duhovnicul.
Al treilea ucenic, începu să desfacă un pachet şi scoase din
el o pernă, şi zise:
- Eu, părinte, n-am făcut nimic bun, dar ţi-am adus această
pernă, ca să ai de ce să-ţi sprijini picioarele când te dor.
- Tu, zise bătrânul călugăr, tu l-ai găsit pe Dumnezeu.
Aşadar, cel mai corect bilanţ pe care omul şi-l poate face din
când în când, nu este să-şi contabilizeze realizările, ci să se
cerceteze cât de capabil a fost să împartă iubire în jurul lui.
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Preţul curăţiei

Pe un eleşteu, din apropierea unui castel boieresc, trăia o
lebădă, ce îşi oglindea ale sale pene albe în apa cea limpede a
acestuia.
La acest castel boieresc lucra şi un pictor, căruia nişte copii
i-au furat penelul şi vopselele şi au vopsit penele acelei lebede
în roşu şi negru. Sărmana de ea, când s-a văzut atât de
schimbată, părea că se ruşinează de sine însăşi, era neliniştită,
ba chiar speriată. Atunci, ea începu a se băga în apă în repetate
rânduri, dar osteneala sa rămânea fără de nici un rezultat, căci
uleiurile şi vopselele pictorului se prinseseră puternic de penele
sale.
În ziua următoare, lebăda a fost găsită moartă pe lac, căci nu
mai putuse îndura ruşinea ce i se făcuse. Ea s-a zbătut în apă
spre a se mai curăţa până ce şi-a aflat chiar moartea.
Oare câţi din creştinii de azi se mai îngrijesc de haina cea
luminoasă pe care au primit-o la Sfântul Botez? Câţi nu au
pătat-o cu mulţimea păcatelor sau chiar au rupt-o cu
desăvârşire? Câţi nu au pierdut-o prin ruperea de Sfânta
Biserică?
Bătrânul înţelept şi cei trei tineri

Un bătrân s-a gândit să sădească pe aleea de la drum, un
pomişor, un măr. A făcut rost de un puiet, a luat un hârleţ, a
sprijinit puietul de gardul de nuiele şi s-a apucat să sape alături
o groapă.
Pe lângă el treceau trei tineri care l-au văzut sădind puietul
de măr. Li s-a părut hazliu, s-au oprit şi au început să râdă de el.
- Ei tataie, te pregăteşti să trăieşti încă o viaţă? Când aştepţi
să culegi merele? a zis unul.
- Tu, moşule, ar trebui să stai în casă să te odihneşti, că te
caută moartea pe acolo, a adăugat al doilea, făcând mare haz.
- Se crede tinerel, moşulică, a râs şi al treilea.
Atunci, oprindu-se din săpat, bătrânul le-a spus:
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- Of, măi flăcăilor, voi nu vorbiţi ce trebuie. În primul rând, eu
poate voi trăi mai mult decât voi, moartea vine când nu te aştepţi;
moare nu cel bătrân, ci cel căruia i-a venit timpul. În al doilea
rând, eu nici nu aştept să mănânc mere din puietul acesta, nu
mă necăjesc din cauza aceasta. Iată copacii din care mănânc
mere nu sunt puşi de mine, ci de părinţii şi moşii mei. Şi mărul
meu îi va folosi cuiva în viitor.
Tinerii au căzut pe gânduri, s-au scărpinat la ceafă şi au
plecat într-ale lor.
A mai trecut un an, apoi încă unul şi apoi aceşti tineri au
plecat din sat care încotro.
Pe unul l-au luat la oaste în vreme de război. A omorât mulţi
vrăjmaşi, dar şi lui i-au rămas oasele acolo. Altul a plecat la oraş
şi a lucrat într-o cârciumă. Într-o seară, bând peste măsură, când
a plecat, la trecerea peste un pod, s-a dezechilibrat, a căzut în
apă şi s-a înecat.
Al treilea s-a angajat într-o fabrică, unde era foarte bine plătit,
însă odată nefiind atent, i-a fost prinsă haina într-o maşină şi a
fost tras şi sfâşiat de roata zimţată.
Astfel toţi trei şi-au sfârşit vieţile. A ajuns vestea despre cele
întâmplate şi în sat, a auzit despre aceasta şi bătrânelul şi a
plâns după ei.
Apoi şi-a îngrijit în continuare pomişorul şi s-a bucurat de
roadele lui.
Sacul cu nisip

Fiind chinuit de duhul slavei deşarte, Sfântul Macarie s-a
decis să care în spinare un sac plin cu nisip. Întâlnindu-l un om
care îl cunoştea, i-a spus:
- Părinte, să vă ajut. De ce duceţi un sac aşa de greu singur?
- Nu fiule, nu trebuie să mă ajuţi. Chinuiesc pe cel ce mă
chinuieşte.
Şi asuprindu-se astfel, sfântul a scăpat de ispită.

Din trei părţi vin omului ispitele: de la diavol, de la lume şi de
la tine însuţi!
- 54 -

Fraţi creştini

Doi fraţi, crescuţi de părinţi în dreapta credinţă, erau
căsătoriţi şi locuiau unul lângă altul. Cel mai tânăr avea patru
copii, iar cel mai în vârstă nu avea copii. După moartea părinţilor,
ei nu şi-au împărţit pământul, ci îl semănau împreună. Când s-a
copt grâul, au strâns recolta şi au împărţit-o egal între ei.
A veni noaptea. Fratele mai mare s-a culcat, dar nu putea
să doarmă, se tot gândea: „Oare am împărţit corect grâul?
Fratele meu are o familie mai mare, lui îi trebuie mai multă pâine
pentru copii. Voi merge acum şi îi voi duce din grâul meu, fără ca
el să ştie”.
Fratele mai tânăr, de asemenea, trezindu-se noaptea, a
început să se întrebe dacă au împărţit corect grâul şi i-a venit în
gând: „Eu cu soţia suntem tineri, sănătoşi, şi copiii vor creşte şi
ne vor ajuta şi ei, are cine să muncească; iar fratele meu este
singur cu soţia, şi este mai slab ca mine, trebuie să îi mai dau din
grâul meu”.
S-a sculat deci şi a mai adăugat din grâul lui la partea fratelui
său. Ziua, au observat amândoi că ambele părţi erau egale.
Fraţii s-au mirat, însă nu au spus nimic unul altuia. În noaptea
următoare, au procedat la fel, numai că la ore diferite, aşa că nu
s-au întâlnit. Şi din nou, cele două grămezi de grâu au rămas
egale.
Aşa au cărat grâul, unul către altul câteva nopţi la rând, până
s-au întâlnit. Atunci au înţeles ei de ce grâul rămânea acelaşi la
fiecare. Şi aşa şi-au dus ei întreaga viaţă în adevărată frăţie şi
ajutându-se reciproc.
Viaţă de şoareci

A sosit un distins şoarece de la oraş la un şoarece simplu
de la ţară. Acesta trăia pe câmp şi i-a dat oaspetelui său ce avea:
boabe de grâu şi de mazăre.
Şoarecele de la oraş a ronţăit şi i-a spus gazdei sale:
- De aceea eşti atât de slab, fiindcă ai o viaţă sărăcăcioasă.
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Vino la mine să vezi cum trăim noi.
Şi iată că şoarecele de câmp a sosit în vizită la cel de la oraş.
Au aşteptat sub podea până ce a venit noaptea. Oamenii au
mâncat, au stins lumina şi au plecat. Iar şoarecele de oraş l-a
scos din ascunzătoare pe oaspetele său, l-a dus în bucătărie şi
amândoi s-au suit pe masă.
Şoarecele de câmp niciodată nu mai văzuse o astfel de
mâncare şi nu ştia cu ce să înceapă.
- Tu ai dreptate, viaţa noastră chiar că este rea. Am să vin să
locuiesc la oraş.
Doar nu a apucat să spună aceasta, că masa s-a zguduit, iar
pe uşă a intrat un om cu o lumânare şi cu un băţ, şi a încercat
să-i prindă, alergând după ei, mobilizându-şi şi motanul din
dotare.
- Nuuu, a spus şoarecele de câmp, viaţa mea din câmpie e
cu mult mai bună şi mai liniştită. Deşi mâncarea mea nu e la fel
de dulce, dar nu am cunoscut niciodată o asemenea frică, un
asemenea stres…
Îmi vine să cred că istorioara e valabilă şi pentru oameni…

Călugărul cel osârduitor

Era un bătrân care locuia în chilia Hozeva. Bătrânii locului
aceluia ne povesteau de el zicând: Când era in satul lui avea
această îndeletnicire: dacă vreodată vedea pe vreun om din
satul lui că nu era destul de înstărit ca să-şi semene ţarina, se
ducea noaptea, fără ştirea stăpânului ogorului, lua boii şi
sămânţa lui şi semăna ogorul celuilalt.
Apoi, când a venit în pustie şi trăia în chilia Hozeva, bătrânul
făcea aceiaşi milostenie cu cei nevoiaşi. Pleca pe drumul care
duce de la sfântul râu Iordan la Ierusalim, luând cu el pâine şi
apă. Şi ori de cate ori vedea pe cineva obosit de drum, îi purta
poverile până la Ierihon. Şi-l puteai vedea plin tot de năduşeală,
purtând uneori în spate o sarcina mare, iar alteori ducând pe
umăr pe cate un copil, ba câteodată chiar şi doi. Alteori se aşeza
jos şi repara încălţămintea stricată a vreunui bărbat sau a
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vreunei femei, căci avea cu el, scule şi cele de trebuinţă pentru
reparat. Unora le dădea apă din apa ce o avea el, altora le dădea
pâinea sa.
Dacă întâlnea vreun om dezbrăcat, îi dădea haina pe care o
purta. Şi puteai să-l vezi în fiecare zi ostenindu-se aşa. Dacă se
întâmpla să găsească un mort pe cale, îi citea slujba
înmormântării şi-l îngropa.[12]
Bănuţul dragostei

Într-o zi, îngerul lui Dumnezeu întrebă bănuţul milei:
- Cine eşti tu bănuţule, că te văd aşezat între lucrurile cele
iubite de Dumnezeu?
- Eu sunt bănuţul pe care Bunul Dumnezeu l-a făcut pentru
a fi dat de pomană, zise smerit bănuţul.
- Dar de unde vii tu bănuţule?
- Vin din puşculiţa copiilor buni, vin din mâna albă a
domnişoarelor smerite, vin din mâna muncită şi plânsă a
văduvelor, din portmoneul vechi şi subţire al bătrânilor, vin din
mâna cea binecuvântată a preoţilor.
- Şi unde te duci acum, bănuţule?
- Mă duc să cumpăr suflete pentru Dumnezeu, ulei pentru
candelele fecioarelor înţelepte, să aprind candela credinţei ce
se stinge la unii, să zidesc biserica cea vie a lui Dumnezeu, căci
pe cât mă vezi de mic, eu stau totdeauna la temelia bisericii.
- Spune-mi bănuţule, care-i taina ta, de ce eşti aşa de iubit
de Dumnezeu?
- Îngeraşule, eu deschid porţile Raiului celui ce mă dăruieşte
în numele lui Hristos, cu dragoste şi cu inimă senină.
- Drum bun, bănuţule, şi să cumperi cu spor cât mai multe
suflete lui Dumnezeu![8]
Viaţa omului în lume

Seminţele, atunci când sunt aruncate în pământ, pătimesc
foarte multe în timpul iernii, până primăvara când vor răsări.
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Suferă frig, zăpadă, ploi şi multe altele.
La fel se întâmplă şi cu omul care se află în lumea aceasta.
Este precum sămânţa îngropată şi chinuită care va trebui să
răsară în primăvara veşnică a celeilalte vieţi.
Demnitatea

Pe vremea revoluţiei franceze şi clerul a fost mult încercat.
Preoţi erau ucişi fără cruţare. Unul dintre preoţi, părăsind Parisul,
a încercat să se refugieze în satul său natal. Zbirii revoluţiei însă,
descoperindu-l l-au dus înaintea judecăţii.
Judecătorul, văzându-l că este bătrân, i-a spus:
- Legea lasă neatinşi pe preoţii care au trecut de şaizeci de
ani. Dumneata ce vârstă ai?
- Am cincizeci şi nouă şi nouă luni şi sunt încă sănătos.
- Dar dumneata arăţi a avea peste şaizeci de ani. Spune că
ai şaizeci de ani şi te vom lăsa liber.
- Aceasta nu o pot face - a spus preotul - deoarece aş spune
o minciună, lucru pe care nu l-am făcut în viaţa mea.
Şi astfel, cinstitul preot a fost condus la moarte…
Virtutea

Virtutea este întotdeauna expusă prigoanelor; dar aceste
prigoane se sfârşesc cu mare slavă.
Precum într-o scară prima treaptă este ridicarea de la
pământ, tot astfel şi în viaţa duhovnicească începutul propăşirii
este îndepărtarea de rău. Deci, abţinerea de la rău, nu este
decât prima treaptă spre o viaţă mai virtuoasă. Dar pentru a
dobândi mântuirea nu este suficient doar a te mărgini la a nu
mai face răul, ci trebuie să te străduieşti să împlineşti binele,
chiar numai binele: „Fugi de rău - spune Psalmistul - şi fă binele”
(Ps. 34, 15).

După cum e păcat să faci răul, tot astfel e păcat şi să nu faci
binele. Nu numai săvârşirea răului, ci şi lăsarea faptei bune va
fi pedepsită la Judecata lui Dumnezeu.
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Credinţa şi faptele credinţei

Se spune că odată un creştin a căzut într-o prăpastie şi s-a
agăţat de un arbust, rămânând suspendat deasupra hăului. A
început să se roage cum n-o mai făcuse vreodată: „Doamne
scapă-mă!”.
Dumnezeu i-a răspuns, întrebându-l:
- Ai mers la biserică?
- Am mers ori de câte ori am putut, dar promit să nu lipsesc
în nici-o duminică, dacă mă scapi de aici.
- Eşti un om bun? Iţi ajuţi semenii?
- Da, cred că da, dar voi dărui şi mai mult în viitor, numai
scapă-mă de pe această stâncă?
- Crezi în Mine, l-a întrebat în fine Dumnezeu?
- Da, Doamne, cred cu toată fiinţa mea, am încredere totală
în Tine.
- Atunci, dă drumul crengii.
La acest îndemn, creştinul nostru a amuţit. Acum trebuia
să-şi arate credinţa lui nemărginită în Dumnezeu pe care o
mărturisea cu gura. Acum trebuia să-şi arate prin fapte
încrederea totală în pronia lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat mai
departe, istorioara nu spune, dar sunt tentat să cred că acel
creştin este şi acum suspendat deasupra prăpastiei.
Să medităm adânc la această istorioară şi să ne gândim ce
am fi făcut noi dacă eram în aceeaşi situaţie.
Neînţelepciunea omenească

Un preot istorisea odată următoarea întâmplare:
Am fost chemat la căpătâiul unui om bolnav. Pe lângă
sărăcia lucie care se vedea la tot pasul, aerul din camera celui
bolnav devenise irespirabil. În jurul celui bolnav se mai aflau şi
vreo zece vecini care veniseră să-l cerceteze şi să-l mângâie în
suferinţa sa însă… mai mult îl îmbolnăveau.
Vorbele lor erau auzite şi de către cel bolnav şi sunau cam
aşa: „E precum un mort”, „ce galben e săracul!”, „ar trebui preotul
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să-l împărtăşească”. Bolnavul, între timp îşi pierduse cunoştinţa.
Privindu-l, am înţeles ce era de făcut. Nu era pe moarte. M-am
dus la fereastră şi am deschis-o, am poftit afară pe guralivii
vecini, am cerut să mi se aducă o cărămidă încinsă pe care am
vărsat apoi nişte oţet, am afumat odaia pentru dezinfectare, am
aerisit bine şi l-am trezit pe cel bolnav. În scurt timp acesta a
respirat uşurat, aerul curat l-a înviorat, razele soarelui de
primăvară i-au dat putere şi în câteva săptămâni bolnavul a
devenit cu desăvârşire sănătos.
Să nu duci pe altul în păcat

Păzeşte-te de păcat şi nu fi nici altora pricină de păcat.
Nu te vei mântui căutând să te mântuieşti pe tine, în vreme ce
alţii cad în prăpastie din cauza ta.
Se povesteşte că un împărat, mare prigonitor al creştinilor, a
trecut odată prin munţi, mergând la vânătoare şi că a dat acolo
peste doi monahi creştini. Monahii, văzând şi recunoscând pe
împăratul prigonitor, au luat-o la fugă. Însă soldaţii împăratului
i-au ajuns şi i-au dus înaintea împăratului. După o discuţie
îndelungată, împăratul le-a pus următoarea întrebare:
- Dacă sunteţi creştini şi nu vă temeţi de moarte, precum
mărturisiţi voi înşivă, atunci de ce fugiţi?
- Nu fugim, răspunseră monahii, pentru că ne este frică de
moartea noastră, ci pentru că ne e frică să nu fim pricina morţii
tale.[6]
Un soi de încăpăţânare

E greu să ai de-a face cu un om căpos, cum se zice popular.
De cele mai multe ori este un defect, mai ales atunci când te
încăpăţânezi din orgoliu. Poate fi însă şi o calitate.
Tot un soi de încăpăţânare este şi perseverenţa: să nu
renunţi să mergi pe un drum chiar dacă te împiedici şi cazi. Dar
perseverenţa nu are de-a face cu orgoliul, ci cu credinţa şi cu
optimismul.
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Omul care nu renunţă, oricâte obstacole i s-ar ridica în faţă,
crede cu tărie că poate ajunge la capăt şi are în minte doar
speranţa izbânzii.
Pentru aceasta îţi trebuie un caracter puternic. Sunt multe
exemple celebre de perseverenţă.
Aţi auzit de Thomas Edison, inventatorul becului electric.
Probabil nu ştiaţi, însă, profesorii lui Thomas Edison spuneau
despre el că e prea prostuţ ca să înveţe ceva.
A fost concediat de la primele două locuri de muncă ale sale,
fiind considerat neproductiv. Ca inventator, a făcut 1000 de
invenţii lipsite de succes, înainte de a reuşi să inventeze becul.
Întrebat de un reporter cum s-a simţit să eşueze de 1000 de
ori, Edison a spus: „Nu am eşuat de 1000 de ori. Becul a fost o
invenţie cu 1000 de paşi.”
Să perseverăm şi noi, mai ales în plan spiritual, luptând cu
omul cel vechi, pas cu pas.
Înţelepciunea sfinţilor

La Sfântul Antonie s-au dus odată câţiva învăţaţi din Egipt şi
l-au întrebat:
- Preacuvioase, de ce nu învăţaţi carte, că aveţi atâţia
călugări pe care trebuie să-i conduceţi?
Şi atunci, Sfântul Antonie i-a întrebat:
- Ce a făcut Dumnezeu: mintea sau cartea?
- Mintea, i-au răspuns aceia.
Apoi Sfântul a mai adăugat:
- Cel ce slujeşte lui Dumnezeu cu mintea şi cu toată inima nu
mai are nevoie şi de multă carte. Eu am deschisă în faţa ochilor
o carte - creaţia lui Dumnezeu - şi eu citesc cât mai des în ea.
Şi filosofii iar l-au întrebat:
- De ce pe sfinţia ta te iubesc toţi, iar pe noi nu?
- Fiindcă eu Îl iubesc pe Dumnezeu, de aceea şi pe mine mă
iubeşte toată lumea.
Şi atunci, filosofii s-au făcut călugări sub ascultarea Sfântului
Antonie.[9]
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Umilinţa

Primislaw, regele Boemiei, dintr-un simplu ţăran a fost ridicat
pe scaunul de rege.
Pentru a se reţine de la orice acţiune contra ţăranilor şi
pentru a-şi avea pentru totdeauna dinaintea ochilor originea sa,
el a hotărât să-şi păstreze îmbrăcămintea şi portul cel ţărănesc.
Întocmai şi creştinul, n-ar trebui să-şi uite originea sa din
ţărână, ci ar trebui să-şi înfrâneze mândria, umilindu-se înaintea
Creatorului său, înaintea lui Dumnezeu.
Să nu-i judecăm pe preoţi!

Cuviosul şi taumaturgul Anastasie Sinaitul ne istoriseşte o
poveste stranie şi minunată zicând:
Odată, când mă aflam în Laodiceea Siriei, lângă muntele
Liban, vis-a-vis de Gavthison am auzit de la părinţii de acolo un
fapt minunat.
Exista acolo, se spune, un oarecare preot ce murise cu doi
ani mai înainte. Într-o noapte s-a dus la el un om care i-a cerut
în mare grabă să se scoale şi să meargă să îi boteze pruncul
care era ameninţat să piară din moment în moment.
S-a ridicat, prin urmare, preotul din patul său şi a început de
îndată să rostească rugăciunea Sfântului Botez. În timp ce se
pregătea apa şi Sfântul Mir, şi în timp ce preotul continua slujba
începută, copilul a murit nebotezat.
Preotul l-a luat atunci pe copil, l-a aşezat în faţa cristelniţei şi
a spus: “Ţie îngere al meu împreună lucrător, spun, cu puterea
aceea care ne-a dat-o nouă, preoţilor, Hristos ca să legăm şi să
dezlegăm în cer şi pe pământ, întoarce sufletul acestui copil
înapoi în trup ca să se boteze, deoarece nu ai tu poruncă ca să
îl iei nebotezat. Pentru că ştie Dumnezeul tău, Care este şi al
meu, că nu am pierdut deloc timpul, ci cum m-am trezit am
început de îndată slujba Botezului.” Cu aceste cuvinte ale
preotului către înger, a înviat copilul, l-au botezat şi imediat a
adormit în Domnul.
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Când am auzit acestea, am socotit că nu e drept să le
ascund, ci le-am scris spre slava şi cinstea marelui Dumnezeu
şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi pentru folosul cititorilor.
Nimeni, prin urmare, să nu judece pe slujitorul Domnului,
chiar de l-ar vedea căzând în vreo greşeală. Deoarece, dacă
cuvântul preotului este valabil pentru îngeri, cu atât mai mult este
valabil pentru oameni.[14]
Ce faptă bună să fac?

L-a întrebat un frate pe un bătrân:
– Ce lucrare (mod de viaţă sau faptă) e bună, ca s-o fac şi
să trăiesc din ea?
– Ştie Dumnezeu ce e bine... Eu am auzit că l-a întrebat un
frate pe avva Nistheróos cel mare, prietenul avvei Antonie, şi i-a
spus:
– Ce lucrare (faptă) e bună, s-o fac?
– Nu toate lucrările sunt deopotrivă; Scriptura spune că
Avraam era primitor de străini, şi Dumnezeu era cu el; Ilie iubea
liniştea, şi Dumnezeu era cu el; iar David era smerit, şi
Dumnezeu era cu el. Ce vezi că vrea sufletul tău, după
Dumnezeu (adică să fie plăcut lui Dumnezeu), fă, şi păzeşte-ţi
inima...
Schimbarea începe cu tine

În urma unei furtuni, malul mării era plin de stele de mare
eşuate pe uscat. Apa, în retragerea ei bruscă, le abandonase pe
ţărm.
Erau foarte multe, încât nisipul avea culoarea roz. Dimineaţa
se adunaseră sute de persoane pe marginea plajei să vadă
curiosul fenomen.
Câteva camere filmau şi transmiteau în direct acest peisaj
ciudat. La un moment dat, un băieţel intră pe plajă, luă două
stele de mare în mâini, îşi făcu drum cu grijă printre celelalte şi
le aruncă în apă.
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De pe margine, cineva strigă: „Nu are niciun rost ce faci
băiete. Sunt atât de multe încât faptul că salvezi câteva, nu
schimbă situaţia.”
Băiatul, luând alte stele de mare de pe nisip şi aruncându-le
în apă, răspunse: „Cel puţin pentru acestea, am schimbat ceva.”
Replica băiatului îi impresionă pe alţi câţiva care i se alăturară.
În câteva minute plaja era plină de oameni care aruncau în
apă stelele de mare muribunde.
Nu-i aşa că vi s-a întâmplat să vă blocheze gândul că o
situaţie nu poate fi schimbată de un singur om şi din această
cauză aţi renunţat să acţionaţi? Adevărul este că de cele mai
multe ori schimbarea începe cu tine însuţi.[15]
Noi oare cui slujim?

Tot timpul este un talant, şi el trebuie fructificat întotdeauna.
O oră irosită la discuţii nefolositoare nu este altceva decât un
talant îngropat pentru totdeauna în pământ. N-ai făcut niciun rău,
dar nici bine.
Privitul la televizor, şi el, nu poate să nu aducă un câştig
diavolului în vreun fel, măcar timpul pierdut.
Căldicelul este cel care vrea să slujească la doi domni, adică
şi diavolului şi lui Dumnezeu. Însă pentru că astfel nu poate avea
nădejdea mântuirii, Dumnezeu îi cere omului să-L urmeze doar
pe El, că la botez aşa am făgăduit fiecare dintre noi, prin gura
naşului: „Mă lepăd de satana şi de toate lucrurile lui”, iar acesta
este un jurământ ce ar trebui respectat.[10]
Despre sănătate

Uneori îţi doreşti sănătate, pentru ca, folosindu-te de ea să-I
slujeşti Domnului cu şi mai multă râvnă. Însă nu se întâmplă
întotdeauna aşa. Unora, într-adevăr, sănătatea parcă le ajută
să-I slujească lui Dumnezeu şi să se umple de cele cereşti, de
gânduri şi simţăminte înălţătoare, pentru alţii, însă, ea se
dovedeşte a fi o adevărată frână în urcuşul duhovnicesc.
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De aceea, să crezi că Domnul ştie mai bine ce îţi este ţie de
folos: sănătatea sau starea mai bolnăvicioasă a trupului, şi de
aceea mulţumeşte cu sufletul împăcat pentru sănătatea pe care
El ţi-a dăruit-o.[1]
Hoţul cel “sfânt”

Într-o obşte oarecare, clericii se pregăteau să oficieze Sfânta
Liturghie şi, în timp ce diaconii au intrat în altar să se îmbrace cu
veşmintele, au constatat că unul din ele lipsea. Au făcut
cercetări, dar, deoarece nu au găsit nimic, au adus acest fapt la
cunoştinţa stareţului. Acesta le spune: “Mai căutaţi o dată”. Din
moment ce nu s-a găsit nici atunci, avva se mânie pentru lucrul
necuviincios ce se întâmplase şi spune: “Trăim împreună cu hoţi.
Dar martor îmi e Dumnezeu, nu se va oficia Sfânta Liturghie, nici
nu vom pune nimic în gură până nu se va găsi hoţul“.
În timp ce avva împreună cu diaconii au pornit să cerceteze
chiliile monahilor, acela ce furase veşmântul i-a spus vecinului,
care era recunoscut pentru evlavia sa: “Vai mie, ce mă aşteaptă
acum!”. Şi l-a întrebat acela: “De ce?“. Şi i-a spus lui cel ce
furase veşmântul: “Eu am furat veşmântul şi se află în chilia mea
sub un vas“. Şi i-a zis lui celălalt: “Nu te îngrijora deloc, du-te şi
mută-l în chilia mea!“. A plecat deci cel ce furase veşmântul şi
luând vasul l-a mutat în chilia fratelui.
Iar când au ajuns avva cu diaconii la chilia acestuia, un
diacon a descoperit vasul şi băgând mâna sub el a tras
veşmântul de dedesubt şi a început să strige: “Cutare a fost găsit
că a furat.”
S-au dus apoi în biserică, l-au înşfăcat şi i-au dat multe
lovituri şi trăgându-l după ei l-au dat afară de obşte. Acela însă
i-a rugat: “Lăsaţi-mă să mă pocăiesc şi nu voi mai face aceste
lucruri!“ Călugării însă l-au alungat spunându-i că nu pot sta cu
un hoţ printre ei.
S-au întors apoi în biserică pentru a oficia Sfânta Liturghie.
Când diaconul s-a dus pentru a trage dvera după intrarea cea
mare, nu a putut face aceasta. Dvera a rămas de neclintit. S-a
- 65 -

uitat cu atenţie dacă nu cumva este ceva care să o împiedice,
dar nu a găsit nimic. Atunci, avva gândindu-se bine a spus: “Nu
cumva pentru că l-am alungat pe fratele ni se întâmplă acest
lucru? Duceţi-vă şi aduceţi-l aici şi vom afla!“ Când a venit
fratele, au putut trage dvera care s-a pus imediat în mişcare.
Da, aceasta este ca să se jertfească cineva de dragul
aproapelui său (Ioan 15, 13). Iar dacă nu ajungem la măsurile
acestea, cel puţin să nu vorbim de rău, nici să nu criticăm pe
aproapele ca să nu ne înstrăinăm de bucuria de care vor avea
parte sfinţii.[14]
Cele trei categorii

După părerea Sfinţilor Părinţi, oamenii se împărţim în trei
categorii:
1. Cei care sunt robiţi patimilor;
2. Cei care se abţin de la patimi;
3. Cei dezrădăcinaţi de patimi.
Pentru primii, păcatul devine stăpân tiranic, care-i desparte
de Dumnezeu şi-i duce direct în iad.
Cei din categoria a doua se împotrivesc patimilor, le pare rău
că sunt pătimaşi, dar nu taie patimile.
Cei din categoria a treia, în schimb, se luptă conştient şi
perseverent pentru dezrădăcinarea patimilor, prin lucrarea
continuă a virtuţilor.
Prin curăţie Îl vedem pe Dumnezeu, iar aceasta se
dobândeşte prin pocăinţă şi mărturisirea cu sinceritate a tuturor
păcatelor noastre.
Noi, oare, din ce categorie facem parte?

Oglinda

În preajma unui târg de vite se afla un magazin mare de
sticlărie. Între alte lucruri scumpe de sticlă, erau şi diferite soiuri
de oglinzi mari de perete.
Într-o bună zi, când venea lume multă la iarmaroc, erau
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întinse la arătare în vitrina magaziei cele mai frumoase obiecte
de sticlă, între care se afla şi o oglindă mare, în ramă. Toţi
târgoveţii care treceau pe lângă magazie îşi admirau chipul în
oglindă. Unii dintre ei se opreau anume ca să-si potrivească
pălăriile în faţa oglinzii. Din întâmplare a trecut pe alături şi un
negustor de vite, care ducea de funie un ţap voinic şi nişte capre
la iarmaroc.
În faţa oglinzii, ţapul n-a rămas nepăsător. El vede mişcarea
în oglindă. Şi anume vede un ţap voinic ca şi el, care vine
împotriva lui. Se încordează, scutură din cap, dar nici potrivnicul
din oglindă nu stă degeaba. Negustorul care-l ţinea de funie nu
a luat seama la oglindă, căci avea şi nişte capre slobode lângă
el. Ţapul vede că nu-i lucru de glumă cu inamicul din oglindă. Şi
pentru că este deprins cu lupta şi, ca să nu apuce celălalt
înainte, se repede asupra lui…
În câteva clipe s-a terminat lupta cu ţapul cel obraznic din
oglindă. Geamul cel mare, adică vitrina magazinului, împreună
cu oglinda şi cu alte bunuri scumpe, au fost răpuse fără nici un
efort.
Preţul vânzării ţapului nu a fost suficient să acopere
despăgubirea stricăciunii produse. Stăpânul animalului a mai
trebuit să plătească şi ceva pe deasupra ca să termine buclucul.
Până una-alta, s-a făcut puţină discuţie între oamenii care erau
de faţă la magazin. Unii ziceau că stăpânul ţapului este de vină,
că nu l-a ţinut bine de funie, alţii ziceau că vina este a sticlarului,
că a deschis magazinul prea lângă drum, iar cei mai aprigi
puneau vina pe oglindă, căci, ziceau ei, dacă nu era ea ca să
stârnească ţapul, nimic nu s-ar fi întâmplat. Dar mai erau şi unii
care luau apărarea oglinzii zicând: „Pe drum câtă lume nu trece?
Însă nimeni nu-şi pune mintea cu geamurile. Pentru un ţap
nărăvaş înseamnă că nu trebuie să mai facă lumea oglinzi?”. În
sfârşit, fiecare avea părerea lui. Dar unul mai socotit la minte,
care a mai avut de furcă cu ţapul nărăvaş, a spus tuturor că
nimeni nu este de vină decât numai năravul ţapului, căci de mai
multe ori era cât pe ce să îl străpungă şi pe el, măcar că nu era
tot oglindă.
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Iar acum sa ne oprim puţin şi să ne gândim: nu sunt cuvintele
din Sfânta Evanghelie, apoi învăţăturile Sfinţilor Părinţi şi orice
sfătuire duhovnicească, un fel de oglindă pentru sufletele
noastre? În cuvintele cele duhovniceşti, care au mărturii din
Sfânta Scriptură, fiecare dintre noi poate să îşi vadă chipul cel
dinăuntru, ca într-o oglindă. Unul îşi poate vedea patimile cele
ascunse, altul îşi poate vedea virtuţile, unul îşi poate vedea
chipul blândeţii şi al smereniei, altul îşi poate vedea învârtoşarea
inimii şi mândria.
Unul îşi poate vedea colţişorii clevetirii şi ai zavistiei, altul
corniţele mândriei şi ale mâniei. Unul îşi poate vedea florile
bunătăţii, altul îşi cunoaşte spinii răutăţii. Mai pe scurt, putem
spune că din cuvintele Sfintei Scripturi putem cunoaşte cine
suntem şi încotro ne îndreptăm, căci Sfânta Scriptură oglindeşte
toate tainele vieţii omeneşti de la facerea lumii şi până la sfârşitul
veacurilor.[5]
Cum sunt prinşi elefanţii

Ştiţi cum sunt prinşi elefanţii din jungla Virginiei? Vânătorii
iau un elefant bătrân şi îmblânzit, şi leagă de el o funie, care are
la celălalt capăt un laţ. Când vânătorii se apropie de turma de
elefanţi, aleg unul dintre ei, şi-i aruncă laţul… Elefantul sălbatic,
legat de acum de cel îmblânzit, se străduieşte din răsputeri să
scape… După ce oboseşte îndeajuns, vânătorii se apropie de
el şi-l leagă de picioarele din faţă. Apoi începe strădania
chinuitoare de a-l „îmblânzi”, adică de a-l înrobi şi de a-l pune să
care toată viaţa lemne, pietre etc.
Aceeaşi metodă este folosită deseori şi de satana: se
străduieşte să-l lege pe un om al lui Dumnezeu de un altul, care
este înrobit de voia lui vicleană. Aceasta o reuşeşte printr-o
prietenie, prin locuirea împreună etc. După ce va izbuti în felul
acesta să-l lege pe un om al lui Dumnezeu, atunci îi va fi uşor
să-l supună.
Să ne ferim aşadar, de orice legătură cu oamenii înrobiţi de
satana şi să ne străduim, cu ajutorul Domnului, să înfruntăm
„toate uneltirile diavolului”.
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Înfrânare

Un tată credincios mergea cu fiul său, într-o zi de sărbătoare,
printr-o livadă şi vorbeau despre învăţătura creştină. Copilul
punea întrebări, iar tatăl îi răspundea cu lămuririle necesare.
Ajungând ei în dreptul unui pom cu roade frumoase, tatăl
întinse mâna să ia câteva şi să mănânce, dar repede se opri.
Copilul văzând aceasta îl întrebă:
- De ce nu iei fructe, tată?
- Pentru că vreau să mă înfrânez, copilul meu.
- Dar nu este îngăduit să luăm fructe, zise copilul?
- Ba da, răspunse tatăl.
- Atunci de ce nu iei?
- Pentru că adesea trebuie să ne înfrânăm de la ce este
îngăduit.
- Dar de ce, tată?
- Pentru ca să ne vină mai uşor să ne înfrânăm cu mai multă
putere de la cele neîngăduite.
Copilul a înţeles frumoasa pildă.
Pălăria din apă

O tânără, înşelată de modernismul lumii acesteia şi, mai
ales, de moda vestimentară, nu se prea uita cu ce preţ de jertfă
sufletească le dobândea. Ea ducea zilnic la târg laptele de la
vitele de acasă, ca să-l vândă. Pe drum, ca să facă şi mai mulţi
bani, înmulţea laptele cu apă. Într-o zi, din câştigul acesta
necinstit, ea îşi cumpără o pălărie colorată şi înzorzonată. Se
gândea că va arăta şi ea ca doamnele din lumea bună şi va fi
mult admirată de tinerii de vârsta ei.
Dar bucuria îi fu scurtă.
Mergând spre casă şi trecând pe un pod, vântul, care bătea
tare, îi smulse pălăria de pe cap şi o duse în mijlocul şuvoiului de
apă.
Mâhnită, privea cum se duce pălăria pe apă.
Cum n-avea însă sufletul de tot vândut satanei, fata văzu că
- 69 -

aceasta-i voia lui Dumnezeu şi, în scurt timp înveselindu-se,
şopti: “Din apă te-am făcut, pe apă s-a cuvenit să te duci!”
Şi, de atunci, n-a mai făcut asemenea faptă necinstită.
Convertirea lui Clovis

Clovis, regele francilor, s-a creştinat în urma unei făgăduinţe.
El se căsătorise cu o creştină numită Clotilda, care se silea din
toate puterile să-şi aducă soţul la adevărata credinţă. Plecând el
la război împotriva germanilor, la despărţire ea îi spuse:
- Nu-ţi pune nădejdea în idoli, ci în Dumnezeul cel Adevărat,
Care este Atotputernic şi-ţi poate da biruinţă asupra vrăjmaşilor
tăi.
În bătălia hotărâtoare de la Tolbias – Alsacia – armata lui
Clovis începu să se retragă şi ar fi fost cu siguranţă biruită, dacă
regele, aducându-şi aminte de cuvintele soţiei sale, n-ar fi strigat
încrezător:
- Zeii mei m-au părăsit. De aceea, Te rog pe Tine, Doamne
Dumnezeule al creştinilor, să-mi dai ajutorul Tău. Dacă Tu mă
scapi din mâna vrăjmaşilor mei, am să mă botez şi am să
introduc credinţa creştină în regatul meu.
După terminarea acestei rugăciuni, primi veste că supremul
comandant al germanilor fusese lovit de moarte şi că oştile
duşmane, cuprinse de spaimă, fug înapoi în neorânduială.
Clovis a câştigat astfel o bătălie măreaţă. Atunci a strigat:
- Cu adevărat, Mare şi Puternic este Dumnezeul creştinilor!
Şi pentru a-şi ţine jurământul, s-a botezat în acelaşi an de
către Episcopul Remigius în Catedrala Reims împreună cu
3.000 de fruntaşi ai Regatului său (anul 406 d. Hr.).
Iată ce dar binecuvântat este să ai în casă o femeie creştină
cu adevărat. Prin credinţa, prin răbdarea şi prin îndemnul său, o
soţie creştină poate să creştineze un regat. De aceea vă îndemn
pe voi, cei care doriţi să vă căsătoriţi, să vă luaţi soţii creştine cu
adevărat, care să împlinească poruncile lui Dumnezeu, fiind
nelipsite de la biserică. Nu vă luaţi femei din discotecă sau alte
locuri de păcătuire, căci veţi regreta amarnic. O femeie
- 70 -

credincioasă lui Dumnezeu, va fi credincioasă şi bărbatului său.
Să nu uitaţi lucrul acesta!
Pe cei care sunteţi deja căsătoriţi şi aveţi femei evlavioase,
vă îndemn să le respectaţi şi să nu le opriţi de la mergerea la
biserică sau de la alte activităţi duhovniceşti şi fapte bune, căci
Acela căruia îi slujeşte cu dragoste soţia ta, Împăratul împăraţilor
şi Domnul domnilor, nu va lăsa nepedepsit gestul tău.
Atacurile vrăjmaşului

„În urma oricărei fapte bune, vin gândurile mândriei; în urma
oricărui păcat, vin gânduri de deznădejde pentru mântuire…”.
Sunt atacurile obişnuite ale vrăjmaşului nostru, diavolul.
Cum le vom respinge?
În prima fază, prin amintirea păcatelor şi a slăbiciunilor
noastre.
În faza a doua, prin gândul că nu există păcat care să
biruiască milostivirea lui Dumnezeu. Moartea pe Cruce a
Domnului a fost solia pentru izbăvirea tuturor păcătoşilor, fără
excepţie…![7]
Lauda şi defăimarea

În lume suntem ca o marfă scoasă la vânzare. Din interes,
unii negustori ridică preţul nostru până la cer, iar alţii îl coboară
până la pământ.
Totdeauna, lauda sau defăimarea care vin de la oameni
împart sufletul nostru în două: pe de o parte ne bucurăm de
laude, pe cealaltă parte ne întristăm de defăimări. Dar, cu toate
acestea, simţim în adâncurile tainice ale conştiinţei noastre că
nici lauda şi nici defăimarea n-au spus totul despre noi.
De aceea, trebuie să fim atenţi la laudele peste măsură, dar
şi la defăimările peste măsură şi să ne socotim mult mai prejos
decât meritele care ni se atribuie, dar şi deasupra defăimărilor şi
jignirilor de tot felul. De ce? Ca să nu fim ridicaţi prea sus fără
aripi, căci dacă vom cădea de acolo…, dar nici să ne distrugem
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fără de nici un sprijin, căzând în deznădejde. Să fim, aşadar,
oameni echilibraţi, căci extremele sunt ale vrăjmaşului.
Eu nu mai sunt eu

Un tânăr necredincios şi doritor de plăceri lumeşti, se
întoarse la Dumnezeu în urma multor necazuri şi suferinţe,
datorită vieţii păcătoase. Întorcându-se în orăşelul său natal, se
întâlni cu unul din prietenii lui de petreceri păcătoase, care-i zise:
- Ce, Vasile, nu mă mai cunoşti? Sunt George…
- Te cunosc, răspunse tânărul cu blândeţe. Tu eşti tot tu. Te
cunosc, dar eu nu mai sunt eu. Şi merse mai departe pe calea
lui, bucuros că a scăpat de viaţa păcătoasă şi rugându-L pe
Dumnezeu să-i ajute şi pe prietenii lui să cunoască dulceaţa
Ortodoxiei, fericirea vieţii adevărate, viaţa cu Iisus.
Hoţul nepedepsit

Când cineva greşeşte, drept e să fie pedepsit. Pedeapsa, se
spune, îl ajută pe vinovat să se îndrepte şi să nu mai recidiveze.
Nu e întotdeauna aşa.
Cred că v-aţi găsit măcar odată în situaţia de a pedepsi pe
cineva care v-a greşit. Şi primul impuls a fost să-i vădiţi vinovăţia,
adică să-l faceţi de râs în faţa celorlalţi. E un mod de a pedepsi,
însă nu foarte eficient pentru a-l şi îndrepta pe cel vinovat.
Iată o istorioară edificatoare despre un rege, care s-a dus
însoţit de câţiva curteni la magazinul unui bijutier, ca să comande
un inel pentru soţia sa.
După ce suita a ieşit din magazin, bijutierul a venit într-un
suflet după rege şi i-a spus că-i lipseşte un diamant din vitrină.
Regele şi-a dat seama că bijutierul acuză pe cineva de furt. A
intrat din nou în magazin şi a cerut un vas cu multă sare. Le-a
poruncit celor care-l însoţeau să introducă fiecare pumnul în vas,
să-l scoată afară şi apoi să-l deschidă.
După ce toţi au executat ordinul, sarea a fost vărsată pe
masă şi între bobiţele albe era şi diamantul dispărut. Regele
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înţelept a vrut şi a reuşit să-i dea hoţului posibilitatea să restituie
piatra furată, fără să-l vădească însă şi să-l facă de ruşine.
Şi a mai reuşit ceva: să câştige fidelitatea şi recunoştinţa
unui supus, fie el şi hoţ.
Microbul sufletului

Microbul sufletului este, evident, păcatul.
Dintre toţi microbii din lume, păcatul este cel mai primejdios
şi cel care se înmulţeşte cel mai repede.
Un singur păcat, şi este suficient ca să dărâme pe cel mai
puternic om, întocmai ca un vierme care intră sub coaja celui
mai puternic stejar! Care pe care va nimici mai uşor: viermele
pe stejar, sau stejarul pe vierme? Fără îndoială, viermele va
nimici mai repede stejarul, decât stejarul pe vierme.
Cugetă şi singur dacă există ceva în cugetul tău atât de
dăunător şi atât de mereu prezent, cum este păcatul.
Păcatul se înmulţeşte mai repede decât orice pe pământ.
Primul rod al păcatului, este un păcat şi mai mare: neascultarea
şi invidia nasc ucidere, mândria naşte desfrânare, iar
desfrânarea naşte ucidere (de prunci), şi aşa mai departe. Sau
cum spune la Psaltire: „adânc pe adânc cheamă”. Primul rod al
Evei neascultătoare a fost Cain ucigaşul de frate.
„Păcatul – spunea Părintele Sofian Boghiu - , ca definiţie,
este călcarea legii lui Dumnezeu cu voinţă şi cu ştiinţă. Suntem
conştienţi că este rău, dar facem păcatul din interese meschine
sau din cauza nimicurilor care ne înconjoară, precum şi din
cauza libertăţii cu care am fost înzestraţi de la început. Suntem
liberi să facem orice pe pământul acesta. Dar, pentru orice faptă
a noastră, vom da seama. Este în Evanghelie un cuvânt cumplit
de adevărat: “În zilele acelea, oamenii vor da seama pentru orice
cuvânt deşert spus în viaţă”. Orice cuvânt, orice prostie, orice
viclenie se înregistrează undeva, şi cândva vom fi confruntaţi cu
noi înşine şi cu ceea ce am spus odată în viaţă. Nu este de
glumă. Această vorbă deşartă este o stare de păcat, în care
alunecăm foarte des”.
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Creştinul pe marea vieţii

Vaporul, când pleacă peste mări şi oceane, pluteşte cu
siguranţă pe drumul său, ca şi cum ar merge pe şine de cale
ferată, deşi nu vede ţărmul timp îndelungat. Cine-l conduce cu
atâta precizie, încât ajunge la ţintă fără greşeală? Siguranţa
drumului i-o dă fie harta, fie busola, fie radarul, fie radioul sau
toate la un loc.

La fel se întâmplă şi cu creştinul cel adevărat. El nu vede cu
ochii ţinta călătoriei lui, dar este încredinţat că va ajunge la ţinta
dorită cu corabia vieţii sale. Cine-l conduce cu atâta precizie, ca
să ajungă la împărăţia lui Dumnezeu? Are şi el busola şi radarul
său; acestea sunt: Sfânta Scriptură, credinţa, faptele bune şi
Harul lui Dumnezeu.
Cea mai puternică armă

Zis-a avva Antonie cel Mare: „Am văzut toate cursele
vrăjmaşului întinse pe pământ şi suspinând am zis: oare cine
poate să le treacă pe acestea? Şi am auzit glas zicându-mi:
smerenia”.
Asemenea curse semănate pe pământ, pe care le-a văzut
Sfântul Antonie cel Mare sunt şi astăzi mereu întinse de
vrăjmaşul diavol împotriva oamenilor, ca să-i încurce în calea lor
către Dumnezeu, către mântuire.
Şi la întrebarea Sfântului Antonie: „Cine poate să treacă
nevătămat prin aceste curse?”, oare de ce nu ne-a recomandat
Mântuitorul Hristos rugăciunea, postul, milostenia, credinţa sau
alte fapte bune şi a recomandat smerenia? Pentru că toate
celelalte fapte bune sunt scumpe şi de folos nouă, creştinilor,
dar cea mai puternică armă împotriva curselor diavoleşti este
smerenia. După cum cea mai vicleană armă a diavolului
împotriva noastră este mândria. Şi câtă mândrie nu este astăzi
pe faţa întregului pământ!
Foarte rare sunt fiinţele care să fie smerite cu adevărat.
Smerenia autentică, spun Sfinţii Părinţi, este singura virtute care
- 74 -

nu poate fi infectată sau umilită de diavol. Pentru ce? Pentru că
este plină de har dumnezeiesc.
Vrăjmaşul diavol, tatăl minciunii şi al mândriei, se amestecă
în toate faptele bune şi le deformează. Vrea cineva să
postească? I se şopteşte de către vrăjmaşul diavol că dacă
posteşte va slăbi, nu va putea munci şi nu va putea învăţa. Şi îi
fură postul. Vrea cineva să se roage? Diavolul îi risipeşte mintea
şi îi aduce imagini spurcate sau somn şi oboseală şi astfel îi fură
rugăciunea. Vrea cineva să facă milostenie? Diavolul îi aduce
frică de sărăcie, îi aduce zgârcenie şi ură faţă de săraci şi aşa
este înşelat de diavol, acest tată al minciunii, răpindu-i toate
faptele bune.
Cine este mai puternic

Un oarecare vrăjitor a făcut minuni false cu ajutorul
diavolului, că să îi ducă în eroare pe creştini şi să-i atragă de
partea lui.
Printre alte minuni ale lui a făcut-o şi pe aceasta: intra în foc
pentru mult timp. După aceea, cerea ajutor diavolului, care
stingea focul şi astfel vrăjitorul rămânea neatins.
Când episcopul locului a aflat despre acest fapt, a luat
sfântul chivot şi Împărătescul Trup şi s-a apropiat de foc. Imediat
i-a propus vrăjitorului să se lege cu un lanţ şi să se arunce în
foc, ca să vadă şi el salvarea lui minunată.
Vrăjitorul a primit să-l lege şi să-l arunce în foc, crezând că
şi de data aceea minunea se va întâmpla. Imediat însă, după ce
s-a găsit înconjurat de flăcări, a început să ardă şi să urle:
- Ajută-mă, diavole, focul mă va ucide!
Au auzit toţi atunci o voce dezgustătoare:
- De multe ori te-am ajutat. Acum însă nu pot, pentru că
lângă tine stă Cel mai puternic ca mine.
Făcându-i-se milă de el, episcopul a poruncit să fie scos din
flăcări, căci, altfel, vrăjitorul ar fi devenit cenuşă. După ce s-a
vindecat de rănile lui, acesta s-a pocăit şi n-a mai amăgit lumea
cu minuni mincinoase, slujind tot restul vieţii Celui Atotputernic.
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Neglijenţa

Împăratul Teodosie avea obiceiul ca toate actele ce i se
puneau dinainte să le semneze fără a le citi vreodată.
Pentru a-l vindeca de această neglijenţă, care i-ar fi putut
deveni fatală, sora sa, Pulcheria, o femeie cumsecade, şi-a
permis următoarea glumă:
Printre documentele puse dinaintea împăratului spre a fi
semnate, acesta a strecurat şi o hârtie prin care el, Teodosie
împăratul, o vinde pe soţia sa, surorii sale Pulcheria. Şi, precum
îi era obiceiul, împăratul a semnat precum îi era obiceiul.
Pulcheria, luând apoi înscrisul a chemat-o la sine pe Eudoxia,
soţia împăratului, căreia i-a dezvăluit tot planul său.
Mai târziu, când împăratul a vrut să o cheme pe Eudoxia
până la el, servitorul i-a spus că Pulcheria nu îngăduie aceasta,
pentru că fosta împărăteasă este acum sclava ei. Foarte
surprins, împăratul a trimis pe un alt servitor, acesta însă s-a
întors cu actul prin care el îşi vânduse soţia ca sclavă surorii
sale.
Văzându-şi neglijenţa, împăratul foarte s-a ruşinat şi, din
clipa aceea, s-a şi vindecat de a mai semna vreun document
fără a-l citi înainte.
La beţie

Cu mai mulţi ani în urmă, un om beţiv stătea la o masă la
crâşma satului în apropiere de Ploieşti. După ce a băut vreo
şase-şapte pahare de „tărie”, bătu cu putere în masă cu pumnul
şi strigă să-l audă toţi cei din jur: „Măcar că mă ia dracu, eu tot
mai beau un pahar”.
Cârciumarul îi spuse că nu e nevoie să se blesteme şi să-şi
dorească un rău atât de mare, ca să mai primească încă un
pahar de rachiu. Dar beţivul răspunse sigur pe el: „Nu există
drac, dacă există să vină să mă ia”.
Nu apucă bine să rostească ultimul cuvânt, că şi căzu
grămadă sub masă. Când îl ridicară câţiva oameni pe scaun,
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deschise ochii şi rosti: „M-a luat dracu!” Şi-şi dădu sufletul
aceluia pe care l-a chemat.
Înţelepciunea divină

Oamenii cei înţelepţi ştiu cât pot duce animalele lor şi nu le
încarcă cu poveri mai mari decât pot ele duce, nici olarul nu lasă
la cuptor lutul mai mult decât este necesar.
N-ar fi oare deci o nesocotinţa să credem că Dumnezeu,
Care e Însuşi iubire, pune pe umerii noştri o povară mai mare
decât am putea-o noi suporta şi că ne lasă în focul suferinţelor
mai mult decât ne-ar fi nouă spre folos?!
Cum se îmbogăţeşte omul

Un om tânăr, stând tolănit la soare în faţa casei sale, se
plângea vecinului său, un om harnic, că are prea puţini bani.
Şi acesta i-a răspuns:
- Ia te uită în pământ, chiar sub tine sunt o sută de taleri,
sapă numai după ei.
Şi tânărul, dornic de a se îmbogăţi peste noapte, s-a pus
îndată pe lucru şi a săpat o groapă în pământ. După ce a
săpat-o, vecinul i-a dăruit, din curtea sa, un pomişor, un fir de
cais, pe care l-au sădit în acea groapă.
Cu vremea, caisul a crescut şi i-a adus tânărului un rod
bogat, care valora chiar mai mult de o sută de taleri.
Blândeţea

Socrate obişnuia a spune: „Este mai rău a face răul decât
a-l suferi”. Şi aşa şi este.
Mergând el odată pe stradă, însoţit de mai mulţi prieteni
de-ai săi, un trecător grăbit l-a călcat pe picior, fără ca el să
protesteze în vreun fel. Văzând aceasta, prietenii erau foarte
nedumeriţi de această linişte şi pace a lui. Socrate însă,
neînţelegându-le uimirea, i-a întrebat cum ar fi trebuit să
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procedeze cu grăbitul trecător. Văzând că le cere părerea, ei l-au
sfătuit să-l dea în judecată.
La aceasta, înţeleptul Socrate le-a răspuns prin următoarele
cuvinte:
- Aş fi ridicol! Dacă un cal m-ar lovi cu copita, şi pe acesta,
dragii mei prieteni, m-aţi sfătui să-l dau în judecată?
Prin aceasta Socrate voia să spună că ar fi o adevărată
nebunie să nu suporţi de la om, de la fratele tău, cele pe care de
la animale le poţi suporta…
Curelarul din Alexandria

Odată, Cuviosul Antonie cel Mare a auzit un glas care i-a zis:
- Antonie, n-ai ajuns la acea măsură a desăvârşirii
duhovniceşti pe care o are cutare tăbăcar care trăieşte în
Alexandria.
Atunci, Cuviosul Antonie, care se străduia să-şi însuşească
toate virtuţile, nu numai pe cele ale pustnicilor, ci şi pe ale tuturor
creştinilor îndeobşte, a lăsat pustia şi, cu insuflarea lui
Dumnezeu, a găsit casa în care trăia tăbăcarul.
Intrând în casă şi făcând tăbăcarului închinăciune, i-a spus:
- Spune-mi, robule al lui Dumnezeu, ce nevoinţe faci tu aici,
trăind în lume? Căci pentru tine am venit, părăsind pustia.
Spune-mi, cum săvârşeşti tu lucrarea mântuirii tale?
Omul, smerit, s-a mirat şi a răspuns:
- Părinte, ce nevoinţe pot săvârşi eu, aici în lume? Drept îţi
spun că nu fac aproape nimic bun! De fiecare dată când mă scol
dimineaţa din pat şi mă duc la lucru, mă gândesc aşa: „Doamne,
în cetatea aceasta toţi se vor mântui, căci fac lucrurile dreptăţii,
numai eu, ca un necredincios, voi pieri. Miluieşte-mă,
Dumnezeule! Şi aşa mă rog Domnului de-a lungul zilei, şi când
mă culc, la fel mă gândesc că toţi se vor învrednici de Împărăţia
lui Dumnezeu, şi numai eu voi fi lipsit de această slavă”.
Atunci mirându-se, Marele Antonie, făcând din nou
închinăciune tăbăcarului, i-a spus:
- Cu adevărat, de mulţi ani mă nevoiesc în pustie, adaug
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osteneli peste osteneli, posturi peste posturi, înfrânare peste
înfrânare, dar nu am ajuns la o asemenea stare a duhului cum
ai ajuns tu, robule al lui Dumnezeu!
Iată, frate, un exemplu viu, ce arată că şi în lume omul poată
să se facă plăcut lui Dumnezeu.
Nebunul

Mai înainte, la curţile regilor şi uneori şi ale prinţilor, se găsea
câte un om, gătit ca o paiaţă, căruia i se dădea numele de
„Nebunul” (clovn), şi care avea ca sarcină să îşi înveselească
stăpânul ori de câte ori acesta era trist, ori frământat de vreo
problemă.
Nebunul era o fire născocitoare, vesel, voios, gata oricând cu
răspunsul şi în stare să îi facă pe toţi să râdă. Oricui îi era
îngăduit să râdă de el, ba chiar să-l pălmuiască sau să-l
lovească cu piciorul.
La rândul său, putea şi el să râdă de alţii, şi adesea, în
glumă, le spunea mai-marilor săi crude adevăruri.
Un astfel de nebun, de la curtea unui prinţ, a primit într-o zi
de la acela un băţ cioplit din topor.
- Ţine acest băţ – i-a spus prinţul – şi să nu îl laşi nicidecum
din mână până ce nu vei găsi un om mai nebun ca tine. Aceluia
să i-l dai, să îl poarte mai departe!...
Nebunul a consimţit, şi de atunci, fie că sta, fie că umbla pe
drum, îl vedeai numai cu acel băţ în mâna sa.
Au trecut mai mulţi ani de atunci, şi prinţul căzu grav bolnav.
Iar nebunul, venind şi el să-l mai vadă, cu multă plecăciune l-a
întrebat:
- Cum se mai află stăpânul meu?
- Rău, rău de tot – ia răspuns prinţul – că văd bine, că în
curând eu va trebui să plec de aici…
Şi apoi, a început să plângă.
- Şi când te vei întoarce stăpâne – l-a mai întrebat nebunul
– peste o lună?
- O, nu, răspunse prinţul printre suspine.
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- Poate peste un an?
- Vai! Nu!
- Dar peste cât timp stăpâne?
- Niciodată! Nu mă voi mai întoarce niciodată!..
- Niciodată, repetă nebunul încremenit!... Dar, stăpâne, te-ai
pregătit de drum, pentru o lipsă atât de îndelungată?
- Pregătiri de plecare?! Nu, niciuna! Nici nu m-am gândit
măcar…
- Niciuna?! Ţine, dar băţul acesta, stăpâne, că eu nu am
întâlnit un altul mai nebun ca tine!

Şi tu, frate creştine, va trebui să pleci în curând!... Eşti tu
oare gata să-ţi părăseşti casa ta şi să pleci în tărâmuri de unde
să nu te mai întorci niciodată?! Şi ţi-ai făcut tu vreo pregătire de
drum, ori te afli în aceeaşi stare ca şi prinţul cel nebun?[13]
Zâmbeşte, nu te încrunta!

Un om, cam posomorât, se plângea într-o zi unui alt om
paşnic şi credincios, zicându-i:
- Nu ştiu ce au oamenii cu mine, de mă privesc cu fruntea
încruntată şi cu ochi răi.
Acesta însă îi răspunse:
- Dumneata eşti de vină!
- Cum aşa? răspunse omul şi mai posomorât, şi încruntat, şi
aproape supărat.
- Foarte bine! Ia uită-te în oglinda asta cu chip senin, voios
şi zâmbind.
Acela privi. Credinciosul îl întrebă:
- Îţi place?
- Sigur că-mi place!
- Acuma strâmbă-te, încruntă privirea şi strânge buzele. Aşa
îţi place?
- Cred şi eu că nu-mi place. Nu-mi place chiar deloc.
Atunci credinciosul, care era un om înţelept, îl mustră
prieteneşte şi-i zise:
- Vezi, aşa este şi cu lumea. Dacă te uiţi blând, cu chip senin
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şi chiar zâmbind, aşa se uită şi ea la tine, iar dacă te încrunţi şi
ai chipul aspru, tot aşa se uită şi ea la tine. Aşa că numai
dumneata eşti de vină de felul în care se uită lumea. Uită-te
frumos la ea, şi ea se va uita tot aşa de frumos la dumneata. Ce
ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!
Să mergem la biserică!

Dacă cineva s-ar muta şi ar locui în atelierul de parfumuri,
unde şi fără de voia sa ar inspira mireasmă, cu atât mai mult,
trebuie să ştie că aceasta se întâmplă când el merge la biserică.
Aşa cum din lene se naşte lipsa de râvnă, la fel din lucrare
se naşte zelul. Şi, chiar de eşti plin de rele şi necurat la suflet, să
nu eziţi o clipă să mergi la biserică!
Şi care va fi câştigul dacă nu împlinesc cele pe care le aud
acolo, vei întreba poate? Însă, nu este puţin lucru, nu este mic
câştigul, nici faptul că îţi recunoşti nevrednicia. Dacă doar
suspini că nu ai făcut cele ce-ai auzit, negreşit cândva vei ajunge
şi la hotărârea de a le împlini.
Deci, de vom face aceasta cu grijă şi în mod necontenit, cu
adevărat vom dobândi un mare folos.[4]
Aşadar, dacă cineva ar lucra întră-o fabrică de parfumuri, de
spray-uri, cât ar fi el de certat cu igiena, la sfârşitul programului,
după ce va ieşi de acolo, şi fără voia lui, el va mirosi a parfum.
La fel se va întâmpla şi cu cel ce va ieşi din biserică la sfârşitul
slujbei, cât ar fi el de întinat, şi fără voia lui, el va “mirosi” a
sfinţenie...
La fel se va întâmpla şi cu cel ce va zăbovi în coteţul porcilor
sau într-o tavernă, unde se fumează, sau într-un alt loc necurat,
după ce va ieşi de acolo, fără voia lui, şi el, şi hainele lui, vor
mirosi îngrozitor... Să luăm aminte!
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