RADU IFTINOIU

„Fugi de poftele tinereţilor şi urmează dreptatea, credinţa,
dragostea, pacea, cu cei ce cheamă pe Domnul din inimă
curată” (2 Timotei 2:22)
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BUCURĂ-TE, CRUCE!

Bucură-te, cruce, că ne dai putere
şi ne eşti cărarea către Înviere;
Bucură-te, cruce, că eşti legământul
ce-a unit de-a pururi cerul cu pământul;
Bucură-te, cruce, far prealuminos
şi altar de jertfă Domnului Hristos;
Bucură-te, cruce, că aduci ruşine
celor ce cu fală te hulesc pe tine;
Bucură-te, cruce, semnul nostru drag,
al creştinătăţii sfânt şi nobil steag;
Bucură-te, raza Soarelui gândit
care, cu tărie, iadul l-ai zdrobit;
Bucură-te, cruce, glorie înaltă,
celor ce în suflet şi la piept te poartă;
Bucură-te, cruce, dârză păzitoare
în călătorie, pe uscat şi mare;
Bucură-te, armă celui înţelept
care, cu credinţă, face crucea drept;
Bucură-te, rană mult usturătoare
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celor ce prin patimi vor să ne doboare;
Bucură-te, lemnul care s-a sfinţit,
prin Prea Sfântul Sânge, de Cel răstignit;
Bucură-te, steaua care străluceşti
şi pe toţi vrăjmaşii noştri îi orbeşti;
Bucură-te, cruce, arma şi făclia celor
ce urmează drept ORTODOXIA!
LA ANIVERSAREA UNUI PUIŞOR

8 septembrie

Ai răsărit în astă lume, copilă dulce, dălbioară,
Precum răsar atâtea flori, tăcut, în prag de primăvară.
Ca florile să fii, Marie, în orice timp şi-n orice loc,
Iar inima din piept să-ţi fie mereu o flacără de foc!

A lumii Sfântă-Împărăteasă să-ţi veşnic mamă
Şi să-i asculţi cerescul glas, atuncea când te chemă!
Iar Fiul ei, Hristos Stăpânul, cu har să te-adumbrească
Şi să te scrie-n Cartea Vieţii, în ceata îngerească!

Iar noi, părinţii tăi de suflet, cu dragoste fierbinte,
Înveşmântaţi în doruri sacre, în flacăra iubirii sfinte,
Ţinându-te mereu de mână, în drum spre veşnicie,
Cu dragoste îţi zicem astăzi un „La mulţi ani”, din piept, Marie!

MAMA M-A-NVĂŢAT, BUNELE!
Eu sunt Ionel, şcolarul,
Şi sunt copilaş creştin.
Mama m-a-nvăţat, bunele,
Ce e rău şi ce-i divin.

Ea e cea mai bună mamă,
Şi e cea mai iubitoare,
Şi tot ea-i cea mai frumoasă
Dintre câte sunt sub soare.

-5-

DE LA MAMA ŞTIU CREDINŢA

Ea mă-nvaţă lucruri sfinte,
De aceea e de preţ...
Ea nu m-a-nvăţat, vreodată,
“Căţeluş cu părul creţ”...

Eu sunt Stelian, voinicul.
De la mama ştiu credinţa.
Ea m-a învăţat iubirea
Şi ce este umilinţa.

Ea nu mă învaţă basme
Sau poveşti cu uriaşi,
Ci-mi vorbeşte, cu sfială,
Despre sfinţi şi îngeraşi.

Cu o faţă luminoasă
Şi privirea spre văzduh,
Ea mi-a spus că-n cer e Tatăl,
Fiul şi Preasfântul Duh.

Mama m-a-nvăţat, bunele,
Cum e bine să mă-nchin
Şi nu am să uit vreodată
Sfatul său duios, divin.

Dimineaţa, când mă scol,
Eu, bunele, zic mereu:
Slavă Ţie, Tată Sfânt!
Şi mă-nchin lui Dumnezeu.

Cruce-mi fac la orice treabă:
Când vin sau când plec de-acasă,
Ori când trec pe la troiţă,
Sau când mă aşez la masă…
Tot la fel mă-nchin şi seara
Şi, să nu visez urât,
Îmi sărut cu râvnă mare
Cruciuliţa de la gât.

Când duc mâna sus, la frunte,
Mă gândesc la Tatăl Sfânt,
Iar ducând-o la burtică,
Eu pe Fiul l-am în gând.

După care, cu credinţă,
Înainte de culcare,
Peste pat şi peste pernă
Fac frumos o cruce mare.

Pentru cât sunt eu harnic
Şi cât sunt de credincios,
Eu îţi cer, bunele dragă,
Dă-mi un pup, te rog frumos!

Fiindcă am crescut mai mare,
Fiindcă nu mai sunt pitic,
Te rog, repede, bunele:
Dă-mi pe frunte un pupic!

Când la umeri, lin, o duc
Şi de spate mă înclin,
Mi-amintesc de Sfântul Duh,
Şi la urmă zic: Amin!
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Şi la joacă, şi la şcoală,
Şi oriunde mă voi duce
Eu, bunele, cu credinţă,
Mă însemn cu Sfânta Cruce.

LA MORMÂNTUL MAMEI

Copilaşii mei cucernici, nepoţeii mei ce buni,
Părinţelul meu duhovnic, fraţi, surori, bătrâni şi juni,
Am venit în astă lume, nevoiaşă şi plângând,
Într-o zi ca orişicare, când nici nu-mi trecea prin gând…
Parcă ieri am fost copilă, cu codiţe ocheşele
Şi-mi doream să am în casă cât mai multe păpuşele...
Parcă ieri eram de-o şchioapă şi-alergam mult pe câmpii,
Parcă ieri duceam la şcoală pe iubiţii mei copii...
Parcă ieri vorbeam în casă cu nepoţii mei cei dulci,
Învăţându-i să se-nchine cu lumina sfintei cruci...
Cât am fost cu voi in lume, am avut şi bucurii
Dar şi încercări cumplite şi atâtea vrăjmăşii,
Însă, Domnul cel Puternic şi al nostru Salvator,
Cu Măicuţa Preacurată, mi-au fost grabnic ajutor...
Cât de repede trecură anii vieţii pământeşti,
Iar acum mă-ndrept, cu teamă, către zările cereşti...!
Iată, dar, cu ce iuţeală vremea morţii mi-a sosit!
Cum se duse-aşa de iute timpul vieţii hărăzit...
Îngerii, în Cartea Vieţii, tot ce-am săvârşit au scris,
Iar a vieţii mele carte, astăzi, iute, s-a închis…
Ce va fi de-acum cu mine, nu pot şti acuma eu,
Ci aştept, dar, judecata Fiului lui Dumnezeu…
Nu mă ştiu ca eu, vreodată, să fi săvârşit, din fire,
Fapte bune, milostive, vrednice de mântuire…
Dar nădejdea mea mă-ndeamnă ca şi Pavel să gândesc,
Care învăţa cu râvnă cu-al său glas apostolesc:
„Lupta bună m-am luptat, şi credinţa am păzit,
Iar călătoria vieţii, eu, în pace-am săvârşit”.
De aceea, cu nădejde, dar şi teamă de sentinţă,
Eu vă rog pe toţi, fierbinte, din întreaga mea fiinţă,
Să m-aveţi la rugăciune, preaiubiţii mei copii,
Fraţi, surori de o credinţă şi toţi cei ce sunteţi vii,
Căci voi ştiţi că după moarte nu mai este pocăinţă,
Nu mai poţi să faci nimica; e-n zadar orice căinţă…
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Iar acum, la despărţire, eu vă cer la toţi iertare,
Căci şi eu pe toţi iertat-am, de la mic până la mare…
Vă îndemn: Păstraţi credinţa şi s-o duceţi înainte,
Cu iubire, şi cu pace, şi cu dor de cele sfinte!

GRĂDINA CU FLORI

Pe terasa casei mele stau smerit, ca un bunel,
Ca să imi privesc grădina şi să o admir niţel.
Când privesc - ce credeţi oare? - văd atâtea flori frumoase,
Ce mă-mbie prin nuanţe şi parfumuri graţioase!
Însă, când mi-arunc privirea mai departe, mai în zare,
Văd cum florile se mişcă şi cum totu-i în mişcare…
Şi îmi zic: ori bate vântul, ori grădina mea e vie.
Ce-ar putea să fie-n zare, oare, Doamne, ce să fie?
Dar, punându-mi ochelarii peste ochii mei bătrâni,
Obosiţi, peste măsură, de-ale vieţii stricăciuni,
Văd o ceată de fetiţe, cum se joacă prin grădină
Printre pomi şi floricele, sub a soarelui lumină.

Ele sunt, cu siguranţă, după cum pot înţelege,
Ale mele nepoţele cu o parte din colege.
Tot privind duios la ele, mă întreb, adeseori,
Ce văd eu în depărtare, sunt fetiţe, sau sunt flori?

Căci se-amestecă-ntre ele, şi nu poţi distinge-ndată,
Socotind după miresme, care-i floare, care-i fată?
După nume, sunt fetiţe, după chip sunt floricele…
Care e cea mai frumoasă, spune-acum, de poţi, bunele!?

Nu pot spune, deocamdată, care e cea mai frumoasă,
Căci şi una, şi cealaltă, e o nobilă crăiasă.
Dar în taină, responsabil, stând aşa, un timp, pe gânduri,
Despre fiecare floare mi-am notat vreo două rănduri.
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Una dintre floricele e STELUŢA cea frumoasă,
Trandafirul vieţii mele, floricica mea aleasă.
Altă floare e GEORGETA, floarea dalbă de salcâm,
Care-şi cântă canţoneta seara,-n valuri de parfum.

LUMINIŢA cea sublimă e regina nopţii, care
Florilor le e lumină, pe a Raiului cărare.
Iar ELENA, scumpă fată, floarea florilor de tei,
Îşi revarsă cu sfială peste toţi, mireasma ei.

În acest buchet şi ANA e o floare-ntr-adevăr,
Iar mireasma-i ce te-mbie, e a florilor de măr.
ALEXANDRA cea vioaie e un galeş liliac,
Ce-şi împrăştie mireasma peste-al florilor conac.

MĂRIUCA, floare scumpă, când se roagă ea, fierbinte,
Te îmbată de mireasmă, ca şi mâna Maicii Sfinte.
Bobocelul LUCIANA e o frezie sfioasă,
Ce ai vrea, pentru mireasmă, să o ai mereu în casă.

TEODORA, floare rară, e o dragă zambiluţă,
Ce aduce primăvară, şi în suflet, şi-n căsuţă.
AURELIA - ce nume!!! - e laleaua cea de aur,
Ce străluce cu blândeţe în acest frumos tezaur.

OANA cea îmbujorată, e bujorul cel cochet,
Ce zâmbeşte cu tandreţe, cu surâsul său discret.
Alta dintre floricele e DUMITRA cea frumoasă,
Panseluţa ce sclipeşte, floare între flori aleasă.
GABRIELA,-n albă haină, e un crin încântător,
Ce împrăştie, în taină, un miros înălţător.
Iar CRISTINA cea smerită e o dulce lămâiţă,
Care este mult dorită în întreaga grădiniţă.
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TATIANA cea zglobie, e o dalbă lăcrămioară,
Care, dulce, te îmbie cu parfum de primăvară.
ŞTEFANIA, fată dragă, e un ghiocel simpatic:
Alb, ca fulgul de zăpadă, dar şi tare enigmatic…

CIPRIANA, fire blândă, e într-adevăr o floare,
E o crizantemă scumpă, ce se-nvârte după soare.
OLGA cea înflăcărată şi-n credinţă tot aprinsă
E o floare delicată, e o candidă narcisă.
DANIELA cea curată, prin dorita ei prezenţă,
Ca o tandră orhidee, îţi exprimă inocenţă.
MIHAELA, fată dârză, în curatele ei zeluri,
Se înalţă, hotărâtă, ca o trâmbiţă, spre ceruri.

Ce să zic de GAROFIŢA, de NARCISA, VIOLETA,
De CAMELIA, BRÂNDUŞA, sau de CRINA, MARGARETA?
N-am uitat nici de-ANEMONA, LĂCRĂMIOARA, VIORICA,
De HORTENSIA sau ROZA, nici de DALIA, voinica.

Dacă stai un pic şi cugeţi, al lor nume, prea uşor,
Desluşit şi clar, grăieşte despre frumuseţea lor.
Şi sunt multe flori pe lume, multe, multe floricele,
Totul e să fii cu teamă, să nu calci cumva pe ele.

Dar matale,-mi zice-n şoaptă o nepoată, ştrengăreşte,
Care floare din grădină crezi că ţi se potriveşte?...
Pentru mine, fată scumpă, care sunt precum un scai,
Nu-mi pot anexa o floare, (Cel mult…flori de mucegai).
Mulţumescu-Ţi Doamne, Ţie, pentru-aceste floricele,
Pentru marea bucurie de-a petrece printre ele!

Vă doresc, cu gânduri bune, vă doresc, cu sincer grai,
Să fiţi flori şi-n astă lume, dar să înfloriţi şi-n Rai!
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O fisură

Un tânăr din zilele noastre, priceput în ale afacerilor, a reuşit
în scurt timp să-şi construiască o vilă modernă, cu toate utilităţile.
Din cauza afacerilor, însă, tânărul nostru nu mai avea timp nici
de cea mai mică rugăciune. Nici duminica nu avea astâmpăr.
Banul pusese cu totul stăpânire pe dânsul şi totdeauna se
plângea că nu-i ajunge timpul.
După ce a terminat construcţia, părinţii săi l-au îndemnat să
facă o sfeştanie, înainte de a se muta în casă nouă. Şi aşa a
făcut, cu toate că… n-avea timp pentru aşa ceva. După
sfeştanie, părintele i-a zis:
- Văd că ţi-ai construit o casă mare şi durabilă, totuşi ea are
un punct slab, o fisură, care o face vulnerabilă…
- Glumiţi părinte! În casa mea nu poate pătrunde nimeni şi
nimic, fără voia mea. Casa mea nu are nicio fisură. Am ferestre
din termopan de cea mai bună calitate, iar pereţii sunt placaţi cu
polistiren, prin care nu pătrunde nici frigul, nici căldura, nici
umezeala. La ferestre am site, prin care nu pot pătrunde ţânţarii
sau alte insecte… Structura de rezistenţă este impecabilă. Este
calculată să înfrunte uragane şi cutremure de gradul 8,5. Nici
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glonţul nu poate pătrunde prin ziduirile casei mele. Tot lemnul
pe care l-am folosit la casă este ignifugat şi, deci, nu mă tem de
incendii. Iar pe deasupra, ce să vă spun, am asigurat casa la
cea mai serioasă firmă de asigurări şi… mai am şi relaţii mari…
- Şi totuşi cineva poate pătrunde în casă foarte uşor, zise
părintele.
- Dacă vă referiţi la hoţi, vă înşelaţi, părinte. Peste tot am
camere de supraveghere şi alarma declanşează, dacă vreau eu,
şi când trece o muscă.
- Fiule, e undeva o spărtură în zid, prin care va pătrunde
cândva moartea în casa dumitale. Fă ceva ca să o astupi şi să
ai pace şi linişte deplină…
Tânărul, lăsând capul în jos, zise ruşinat:
- Părinte, pe aceea n-am cum să o astup…
- Păi dacă este aşa, fiule, la ce îţi folosesc toate măsurile de
precauţie pe care mi le-ai spus? N-ar fi mai bine să faci o
„asigurare” la Dumnezeu? Adică să-ţi faci timp şi pentru suflet,
prin mergere la biserică, rugăciune, spovedanie, fapte bune,
milostenie. Fă-ţi casă şi în cer! Fă-te prieten cu Dumnezeu şi El
te va feri, cât vei sta pe aici, şi de hoţi, şi de gloanţe, şi de
insecte, şi de cutremure, şi de uragane, şi de incendii, şi, când
vei părăsi pentru totdeauna casa aceasta, vei putea locui fericit
în casa cea de sus, pe care trebuie să o construieşti încă de pe
acum!
Lucruri stranii cu... strane

Strana este acea zonă din biserică unde este plasat corul şi
se referă atât la zona unde stau împreună cei care cântă la
slujbă, cât şi la suportul de lemn (pupitru) pe care sunt aşezate
cărţile din care se citeşte sau se cântă în timpul slujbei.
De-a lungul istoriei, în catedrale, mănăstiri şi aşezăminte mai
mari, au fost amenajate strane pe ambele laturi ale bisericii. Ca
urmare, au apărut două coruri care cântă antifonic (alternativ).
Această practică era folosită în Catedrala bizantină Sfânta Sofia
din Constantinopol, a cărei practică liturgică a devenit model
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pentru toate bisericile de rit bizantin.
Aranjamentul amintit, presupune existenţa a două coruri
(câte unul de fiecare parte), cât şi a doi cântăreţi bine instruiţi în
conducerea slujbelor. Din păcate, cântăreţi bine instruiţi sunt
foarte rari în zilele noastre, iar majoritatea bisericilor au o singură
strană, adesea în dreapta bisericii. Totuşi, la unele catedrale
patriarhale, comunităţi monahale mari, seminarii şi biserici cu un
număr mai mare de tineri, de creştini practicanţi, se cântă şi în
zilele noastre la două strane.
Termenul de strană mai semnifică şi ansamblul scaunelor
plasate de-a lungul pereţilor într-o biserică, care sunt destinate
clerului neslujitor, cântăreţilor şi, îndeosebi, bătrânilor
neputincioşi şi creştinilor bolnavi, cu deficienţe fizice. Însă, din
păcate, lucrurile nu sunt peste tot în regulă, căci, în unele
biserici, unde s-a schimbat mobilierul, a apărut o practică nouă,
străină de duhul ortodox: cumpărarea (donarea) stranelor sau
„concesionarea” lor. Unele consilii parohiale au hotărât, din
dorinţa de a procura bani pentru anumite lucrări, ca enoriaşii să
doneze bisericii câte o strană, achitând contravaloarea acesteia
şi pe care fiecare să-şi scrie numele, chiar dacă parohul nu a
fost de acord. Şi n-au stat mult pe gânduri. Imediat au trecut la
treabă. Cunosc un asemenea caz. (Bine că n-au organizat
licitaţie!!!). În scurt timp puteai să vezi pe fiecare strană câte o
plăcuţă frumos gravată cu numele proprietarului. Cine au fost
proprietarii? De regulă, familiile cele mai înstărite din parohie,
cu firme, cu afaceri, cu nume sonore. Săracii, neavând suma,
au mai aşteptat să se mai mărească pensiile…
Au fost şi situaţii când creştini neputincioşi şi săraci au
îndrăznit să se aşeze pe locurile cumpărate, însă, când au sosit
proprietarii la biserică, s-au văzut nevoiţi să cedeze locurile
ocupate „abuziv”.
O femeie infirmă, care până atunci venea în fiecare duminică
la biserică, târându-şi anevoie piciorul bolnav, mult s-a întristat,
căci n-a avut bani suficienţi ca să-şi cumpere un loc în biserică,
potrivit neputinţei sale, iar de când noii proprietari şi-au luat în
primire domeniul, n-am mai văzut-o. Probabil că a mers la o
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biserică de săraci, unde enoriaşii nu s-au gândit să-şi cumpere
stranele.
Toate acestea s-au derulat în pace. N-a vociferat nimeni,
căci adevăratul creştin le primeşte pe toate ca din mâna lui
Dumnezeu.
Ce bine era dacă persoanele cu posibilităţi materiale plăteau
în taină stranele, fără să-i ştie nimeni şi fără să-şi scrie numele
pe ele. De altfel, am văzut şi pe alte obiecte de cult (icoane,
perdele etc.) dăruite bisericii, numele donatorului.
Ne luăm plata de la oameni. Probabil, din neştiinţă, unii chiar
aceasta doresc: vor să fie lăudaţi şi în biserică, nu le ajung
laudele de care sunt înconjuraţii în societatea din care fac parte.
Scriu acestea, nu spre a judeca pe cineva, ci spre a nu se
mai osteni oamenii degeaba, crezând că „jertfa” lor le este
primită, învăluită în atâtea laude.
Desigur, nu trebuie să generalizăm. Aceste situaţii sunt
izolate. Totuşi, toţi suntem datori să semnalăm, să luăm poziţie,
cu smerenie şi cu tact, faţă de anumite nereguli care se întâmplă
în cadrul Bisericii, căci indiferenţa este păcat mare şi ajungem să
cădem în ispita în care au căzut alţii, care au transformat sfântul
lăcaş într-o instituţie de reculegere, într-o sală de conferinţe, sau
un loc unde oamenii au prilejul să se mai întâlnească (în unele
părţi, chiar pentru afaceri).
Tanti Florica şi televizorul

Un creştin care se respectă, nu mai slujeşte la „doi domni”.
Cum a cunoscut credinţa cea adevărată, a rupt-o cu păcatul. Nu
mai stă cu ochii în toate mizeriile, în toate deşertăciunile lumeşti.
Nu-l mai interesează toate scandalurile, modele, violenţele şi
indecenţele care se transmit pe unele posturi de televiziune. Ba
chiar renunţă la televizor, din dorinţa de a avea cât mai mult timp
pentru rugăciune, fapte bune, biserică, familie, căci se gândeşte
la veşnicie.
Unii spun că televizorul e „dracu” şi nu trebuie să-l ţinem în
casă. Eu, în tinereţile mele, am reparat multe televizoare, dar nu
- 14 -

am văzut prin ele nicio „codiţă”. Nu, televizorul nu e „dracu”. E un
aparat care poate fi folosit şi în bine şi în rău. E ca o moară; cei dai, aia macină. Dar spuneţi-mi dumneavoastră, dacă aţi auzit
de vreun post de televiziune, care să nu îndemne la păcat sau
la manifestări neortodoxe, de dragul „ecumenismului“. De aceea,
cei mai mulţi părinţi duhovniceşti nu sunt de acord cu privitul la
televizor, din cauza programelor păcătoase, care se amestecă
subtil cu unele programe documentare. Aş aminti aici pe
Părintele Cleopa Ilie, Părintele Ioanichie Bălan, Părintele Sofian
Boghiu, Părintele Visarion Iugulescu, Părintele Iustin Pârvu şi
mulţi alţii. Unii părinţi duhovnici, chiar nu-i primesc la spovedit
pe cei care privesc la televizor.
Îmi aduc aminte de o întâmplare adevărată, puţin hazlie.
Tanti Florica, o creştină din zona noastră, care s-a întors cu
toată fiinţa la Dumnezeu, care, acum, face şi misionarism, s-a
dus odată la Mânăstirea Sihăstria, la Părintele Varsanufie (dacă
nu mă-nşel), să se spovedească. Acolo, printre altele, Părintele
a întrebat-o: „Priveşti la televizor?”, la care ea a răspuns: „Ei,
numai la ştiri, părinte…”. Şi-mi zice: „Măi, frate Radule, când
mi-a tras o cruce-n cap… Şi mi-a zis: Nu ţi-e ruşine, femeie
bătrână să stai cu ochii în toate mizeriile…”. Şi de-atunci, tanti
Florica s-a lecuit de năravul ei. Şi mai spune şi altora, ca să le
fie de folos.
Unii se înşală, spunând că privesc la televizor selectiv, adică
privesc numai programele, emisiunile utile, folositoare. Ce
păcăleală! Păi ca să-ţi dai seama că un program, un film, este
bun, nu trebuie mai întâi să-l vezi. Şi dacă-l vezi, şi nu era bun,
nu te-ai întinat!? E ca şi cum ai spune: vreau să gust din apa
aceasta, ca să-mi dau seama dacă este otrăvită. Nu e riscant?
Sunt creştini care spun că ei pot discerne; pe ei nu-i smintesc
imaginile imorale văzute la televizor. Asta e mândrie, să mă
iertaţi!
Alţii, într-adevăr, au renunţat la televizor, ascultând de
sfaturile părinţilor duhovniceşti, şi mulţi ani au trăit aşa,
„neinformaţi”, dar de când cu internetul, treaba s-a schimbat. Pe
internet pot vedea acum orice emisiune TV. Şi se înşală crezând
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că sunt în ascultare de părintele duhovnicesc. Dar scopul pentru
care părintele a recomandat renunţarea la televizor, era
programul şi nu aparatul.
Unii spun că trăim într-o epocă în care nimic nu se mai poate
fără a te informa. Trebuie să ne informăm, dar scopul
televiziunilor şi al internetului este altul. Oare copiii care stau ore
în şir la televizor sau calculator sunt, astăzi, mai dotaţi, mai
informaţi? Cum trec prin şcoală? Nu cu referate luate de pe
internet, fără ca ei să muncească.
Să ne informăm, dar să nu uităm că mai există şi cărţi.
Desigur ne putem informa şi de pe internet în domenii utile,
dar prea repede alunecă mouse-ul spre reclame şi alte informaţii
tentante.
Părintele Porfirie din Grecia, n-avea televizor, dar, citeam
undeva, că vedea ce se întâmplă în România, la Revoluţia din
1989. Avea altfel de „televizor”, dăruit de Dumnezeu. Era văzător
cu duhul. La fel şi Sf. Maria Egipteanca, nu citise Biblia, dar o ştia
pe deasupra.
Cine nu e creştin practicant, sau e doar „căldicel”, nu va
înţelege mai nimic din cele prezentate mai sus, ba chiar va zice
că sunt habotnic, dar nu e aşa. Cele ce am scris mai sus, sunt
valabile numai pentru cei ce vor să se mântuiască, căci nu e
glumă cu mântuirea.
Dacă sfinţii, care trăiau într-o aspră nevoinţă, în rugăciune,
în post, se temeau de judecata lui Dumnezeu, dar noi cei de
astăzi, cu atâta confort şi nepăsare…
În Patericul Egiptean se povesteşte pentru avva Agathon, că
se silea să facă toate poruncile şi când trecea în corabie, el întâi
apuca lopata şi când mergeau la dânsul fraţii, îndată după
rugăciune, mâna lui punea masa, căci era plin de dragostea lui
Dumnezeu. Iar când a vrut să se săvârşească, a rămas trei zile
având ochii deschişi şi nemişcaţi. Şi l-au mişcat fraţii zicând:
avvo Agathoane, unde eşti? Şi le-a răspuns lor: înaintea judecăţii
stau. I-au zis lui: şi tu te temi, părinte? Le-a zis lor: cu adevărat
m-am silit după puterea mea, ca să păzesc poruncile lui
Dumnezeu; dar om sunt şi de unde ştiu de au plăcut lucrurile
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mele lui Dumnezeu! Şi i-au zis lui: dar nu nădăjduieşti, că lucrul
tău este după Dumnezeu? Zis-a bătrânul: nu nădăjduiesc, de nu
voi întâmpina pe Dumnezeu, căci alta este judecata lui
Dumnezeu, şi alta a oamenilor.
Celor ce vestesc cu putere multă

Doi colegi, care mergeau pe jos spre serviciu, se întâlniră pe
cale şi, ca să treacă timpul mai uşor, discutau despre
evenimentele vremii. Unul dintre ei, care era un creştin
practicant, a făcut în aşa fel încât să ducă discuţia în plan
duhovnicesc, pentru a nu pierde timpul cu deşertăciuni lumeşti.
Şi aşa au ajuns să discute despre spovedanie, despre păcate.
Cel mai puţin cunoscător al vieţii creştine, zise:
- Eu nu am decât păcate mărunte...
Celălalt, mai zidit în credinţă decât el, i-a răspuns:
- Păcatele cărora le zici mărunte, sunt întocmai ca şi
picăturile de ploaie. Ele sunt mici, dar dacă se adună multe la un
loc, pot îneca pământul şi pot prăpădi tot ce află în cale. Sau se
aseamănă cu fulgii de zăpadă, care vor fi ei uşori ,dar, dacă se
adună mulţi la un loc, e prăpăd... Aşa e şi cu păcatele noastre,
cele zise mărunte... Se adună, se adună, până ce ne prăpădesc
sufletul.
Şi creştinul cel uşuratic n-a mai avut ce răspunde.

Aşa să facem şi noi. Ori de câte ori ne întâlnim cu cineva, să
nu ne pierdem în vorbării lumeşti, ci, cu multă înţelepciune, să
abordăm teme duhovniceşti, pentru a-l folosi pe aproapele, căci
timpul s-a scurtat şi e mare nevoie în această lume secularizată,
de creştini misionari. Aceasta este adevărata dragoste: să-i
ajutăm pe cei ce nu cunosc credinţa cea adevărată şi să le
arătăm calea spre Biserica Dreptmăritoare. E vreme de
apostolat, fraţilor! Nu ziceţi că nu ştiţi ce să vorbiţi cu cei din jur.
Dumnezeu va privi la râvna voastră şi vă va ajuta, căci spune
Scriptura: „Domnul va da cuvântul celor ce vestesc cu putere
multă” (Ps. 67,12)
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K.

PRAZNICE
ÎMPĂRĂTEŞTI

Ghicitoarea K1

După post îndelungat,
Praznic mare, luminat,
Când a iadului robie
S-a surpat pentru vecie.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea K2

Praznic care, măi, copile,
Se serbează la opt zile
După ce Iisus se naşte.
Să vedem de-l vei cunoaşte...
(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea K3

Praznicul domnesc şi sfânt,
Când creştinii, pe pământ,
Laicii şi preoţimea,
Celebrează "Cincizecimea"

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea K4

În această zi din an
Petru, Iacov şi Ioan
Văd pe-al lor ceresc Păstor
În lumină pe Tabor.

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea K5

Praznicul împărătesc
Despre care vă vorbesc,
Totdeauna pică joi,
Când serbăm şi pe eroi.

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea K6

În această zi, copii,
Moşu-aduce jucării.
Ăstui praznic sfânt, străbun,
I se spune şi "Crăciun".
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(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea K7

Azi la templu, părinteşte,
Dreptul Simeon primeşte
Pe Pruncuţul Sfânt, Iisus,
Ce-I de Maica Sa adus.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea K8

Ziua-n care la Iordan
Vine Domnul şi Ioan.
I se spune,-n calendare,
Şi "Divina arătare".

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea K9

De copii întâmpinat,
Domnul vieţii, aclamat,
Intră în Ierusalim
Pentru moarte, pe asin.

(Răspunsul la pagina nr. 35)

Ghicitoarea K10

Azi e post şi mare praznic,
Când se-nalţă, sus şi falnic,
Al creştinătăţii steag.
Să-l cinstiţi, copii, cu drag!

(Răspunsul la pagina nr. 35)

Ghicitoarea K11

"Bucură-te, mult, Marie,
Că har mare s-a dat ţie!",
A grăit, purtând un crin,
Gavriil, un sol divin.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea K12

În noiembrie, cu dor,
Sus în templu, intră-n zbor
O pruncuţă minunată,
Din vechime aşteptată.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea K13

În septembrie, pe opt,
Când toţi strugurii s-au copt,
Ne răsare viţa Vieţii,
Despre care-au scris profeţii.
(Răspunsul la pagina nr. 37)

Ghicitoarea K14

După două săptămâni
De post aspru, mulţi creştini,
Prăznuiesc cu întristare
A Măicuţei lor mutare.

(Răspunsul la pagina nr. 37)
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

1

1

2

3

CRUCEA

4

5

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
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6

7

8

9

10

ORIZONTAL:

1. Împăratul căruia i s-a arătat pe cer, în plină zi, o cruce
strălucitoare, deasupra soarelui, ce avea inscripţia “Prin acest
semn vei birui”.
2. Părinte – Ploaie torenţială de scurtă durată (pl.).
3. Crucificată.
4. Nici un măr în cămară! – Lume (reg.).
5. Praznic închinat Sfintei Cruci.
6. A se cruci – Diligenţă.
7. A molipsi.
8. Neg! – În stânga troiţei!... – ...din Mira!
9. Din rocă! - Primeşte – Talpă de pantofi.
10. Cum se face crucea – Lege!
11. Decoraţie superioară acordată aviatorilor (Crucea de…) –
Iscălitură (fam. art.).
12. A face cruce – Sere!
VERTICAL:

1. Masiv românesc pe care este construită Crucea Eroilor
Neamului – Oferi.
2. Ornament – Nicolae Iorga! – Lemnul din care este lucrată
cea mai înaltă cruce de lemn din România.
3. Naşteri – Element distinctiv al crucii celtice.
4. Dar de la Dumnezeu.
5. Divizat – Pe jar (pl.).
6. Antivirus – Se sfinţesc la Bobotează prin cruce şi rugăciune
– Ce lipseşte din cătun!
7. A impune cuiva o cruce grea – Lucrează pământul.
8. Un sfert de an (pl.).
9. Ageră – Semn matematic de forma crucii.
10. Din neatenţie! – Poartă permanent o cruce în spate.
(Dezlegarea careului “CRUCEA“ o găsiţi la pagina 82)
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ARITMOGRIFE
S-A RĂSTIGNIT PENTRU NOI!

Înlocuind cifrele cu litere,
veţi afla numele Celui ce s-a
răstignit pentru noi...

DOMNUL IISUS HRISTOS CU SFINŢII APOSTOLI

Completând cu perspicacitate celulele albe, veţi afla pe
vericala AB numele celor doisprezece Apostoli ai Domnului
nostru Iisus Hristos.
(Dezlegarea acestor aritmogrife o găsiţi la pagina 82)
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Omul în rai

Cum petreci

Omul, dac-ajunge-n rai,
De trei lucruri, mult, se miră.
Mai întâi, cum, el, un “crai”,
Merită atâta milă;

Doi creştini, când se-ntâlneau
Pe cărare, altădată,
Cu folos se întrebau:
Cum petreci, iubite frate?

Apoi, iar se miră mult,
Că pe unii fraţi prosperi,
Ce-i ştia sfinţi pe pământ,
Nu îi vede nicăieri;

Şi, aşa, cu umilinţă,
Între ei se întrebau
De petrecerea-n căinţă,
Căci aşa ei petreceau.

Dar se miră şi mai mult,
Că,-ntre sfinţii virtuoşi,
Vede fraţi, ce, pe pământ,
Îi ştia că-s... păcătoşi.

Astăzi doi, când se-ntâlnesc,
Se întreabă mult de meciuri
Şi cu haz îşi povestesc
Cum petrec pe la... petreceri.
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Bolnav fără tratament

Când te spovedeşti, măi frate,
Cere cu dorinţă mare
Şi canon pentru păcate,
Ca să afli vindecare.
Căci duhovnicul pe care
L-ai ales la spovedit,
De nu-ţi dă, spre îndreptare,
Şi canonul potrivit,

E ca medicul ce-ţi spune
De ce suferi, tu, curent,
Dar, nu ştiu din ce motive,
Nu îţi dă şi... tratament.

Mântuire fără pocăinţă?

Unii oameni fericesc
Pe cei care au murit
Sub drapelul ostăşesc
În război, căci s-au jertfit.

Ba-i consideră martiri
Ai bisericii creştine;
Însă nu suntem datori
Cu o moarte-n astă lume?

Cine moare-n necredinţă,
Neiertat, nespovedit,
Fără pic de pocăinţă,
Chiar pe front, e-n veci pierdut.

Unda radio

Cel mai mare rău

Unda radio n-o vezi,
Dar, ea, pretutindeni este;
Totul e să o captezi,
Şi-ai s-auzi cum îţi “grăieşte”.

Trebuie ca,-n rugăciune,
Tu să ceri, smerit, mereu
Lucruri demne, lucruri bune,
Vrednice de Dumnezeu.

Dumnezeu e lângă tine;
Dacă vrei să-i simţi prezenţa
Şi iubirea sa divină,
Totu-i să-I captezi... “frecvenţa”.

Cel mai mare rău ar fi,
Pentru noi, în astă lume,
Dacă ni s-ar împlini
Orişicare rugăciune.

Un Emiţător Puternic
E şi Domnul Dumnezeu,
Care,-n Universul veşnic,
Radiază Duhul Său.
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Unii, însă, cer avere,
Bani şi lux pentru ai săi,
Ba cer lucruri şi mai rele:
Nimicirea celor răi...

Poarta

Nu trăim ca să mâncăm

Dacă vrei s-ajungi, măi frate,
În Palatele Cereşti,
Trebuie, întâi de toate,
Poarta sfântă s-o găseşti.

Dumnezeu ne-a dat şi trup,
Ce-i făptură minunată,
Şi cu el vom da răspuns
La obşteasca judecată.

Poarta asta nu-i în cer,
Nu-i ascunsă în vreo stea,
N-o ascunde vreun mister,
Ba treci des pe lângă ea.

De aceea, e păcat
Dacă trupul nu-ţi hrăneşti,
Însă nici exagerat,
Ca să nu-l îmbolnăveşti.

Fuga de moarte

Sunt două raiuri?

Cine nu păşeşte vrednic
Pe-a bisericii portiţă,
Va rămâne-n întuneric,
Chiar de are şi credinţă.

Bine-ar fi să nu uităm
Sfatul părintesc sublim:
“Nu trăim ca să mâncăm,
Ci mâncăm ca să trăim”.

Trupul, care-i din ţărână,
Moare, frate, negreşit,
Cu o moarte rea sau bună,
Precum omul şi-a gătit.

Raiu-nseamnă bucurie,
Pace, cânt şi bun miros,
Dragoste şi veşnicie,
În prezenţa lui Hristos.

E şi pentru suflet moarte,
Care-nseamnă iad şi chin,
Şi în veci să nu ai parte
De ospăţul sfânt, divin.

Totuşi, prea puţini din oameni
Fug de moartea sufletească;
Cei mai mulţi creştini şi semeni
Fug, atât, de cea trupească.
- 25 -

Tu, ce eşti certat niţel
Cu un frate ce-a greşit,
Cum vei sta în Rai cu el
Neiertat şi învrăjbit?

Şi-apoi, frate, ştii cumva,
Sunteţi voi încredinţaţi
Că ar fi pe undeva
“Raiul... fraţilor certaţi”?

După roade

Mlădiţa care se usucă

Pomul cu coroană mândră,
Ce nu face rod deloc,
Este bun doar pentru umbră
Sau e bun ca lemn de foc.

La un pom, din rădăcină,
Toată seva hrănitoare
Se ridică, prin tulpină,
La mlădiţă şi la floare.

Tot aşa-i şi cu creştinul
Fără fapte pe măsură,
Ce îşi laudă destinul:
Este bun, dar bun de gură.

De se rupe de tulpină,
O mlădiţă, se usucă,
Căci s-a rupt de mama-i bună,
După care-n foc se-aruncă.

Aşadar, iubite frate,
Pomul bun îl vei cunoaşte
Totdeauna după roade,
Iar creştinul... după fapte.

Şi-n Biserica străbună
E la fel, e univoc:
Cin’ se rupe de tulpină,
Se usucă şi... la foc.

Lumea, azi, îţi zice-n faţă,
Că eşti cam exagerat,
Dac-ai vrea să duci o viaţă
De creştin adevărat.

Semnul crucii îl formează
Un segment orizontal,
Care, drept, intersectează
Alt segment, dar vertical.

Şi e Domn, e Împărat
Care, blând, cu chip suav,
Din iubire,-a preferat
Ca să moară pentru sclav...

Iată cum, în chip vădit,
Semnul crucii spune clar
Că, prin cruce, s-a unit
Cerul cu Pământul, iar.

De ce exagerare?

Semnul crucii

Dar întreb mai răspicat:
Domnul n-a exagerat,
C-a murit crucificat,
Pălmuit, lovit, scuipat?

Liniuţa verticală
Reprezintă Cerul Sfânt,
Pe când cea orizontală
Ne vorbeşte de Pământ.
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Numai dacă văd

Ce să-i ceri?

Mai sunt oameni care spun:
“Numai dacă văd, eu cred
Şi, de-aceea, nicidecum
În poveşti nu mă încred!“.

Mult te superi câteodată,
Când te-njură cineva
Sau ţi-atacă demnitatea,
Defăimându-te, cumva.

Oare poate ochiul singur
Să perceapă tot ce este?
Nu avem şi alte simţuri,
Nu simţim şi sufleteşte?

Dac-ai fi mai înţelept
Şi-ai avea tact şi răbdare,
Ţi-ai da seama că-i nedrept
Să îi ceri... ce el nu are.

Dacă-i spui unui ateu
Că n-a fost nici Bossuet,
Că n-a fost nici Ptolomeu,
Şi nici Thales din Milet,

“Căutaţi Împărăţia
Domnului, întâi de toate,
Şi-apoi, toate celelalte
Vă vor fi adăugate”.

Se opun cu fermitate
Adevărului suprem,
Dar de electricitate,
Ce n-o văd, de ce se tem?

Tu, atunci, îi ceri, măi frate,
Să vorbească mai frumos,
Să se poarte cumsecade,
Ca un om politicos.

Inconsecvenţă

Concluzie

Că n-a fost nici Mahomed,
Nici Traian, nici alt părinte,
O să-ţi spună: “Ba eu cred,
Căci istoria nu minte!“.

Biblia aşa ne spune
Că e demn, întâi, să facem.
De aceea, se cuvine
O concluzie să tragem:

Dacă-i spui de Dumnezeu,
De-al Scripturii conţinut,
Nu te crede-acest ateu;
Ba îţi zice: “L-ai văzut?“

Sărăcia de te luptă,
Ăsta e un semn vădit
Că Împărăţia Sfântă
Nu o cauţi hotărât.
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Pierdere mare

Cercul pământului

Pe mulţi oameni îi întreabă,
Fuge, caută prin munţi.
Tot sperând, în marea-i grabă,
Trece ape, văi şi punţi.

Dac-ar fi citit Scriptura,
Ce s-a scris de mii de ani,
Ar fi înţeles că Terra
Şi alţi aştri, nu sunt plani.

Mult se întristează omul
Dacă pierde calul, banii,
Pălăria sau bastonul,
Vaca, oaia, sau curcanii.

Oamenii, ce-şi zic savanţi,
Au aflat mai de curând,
Studiind aştrii giganţi,
Că Pământul e rotund.

Dar că pierde mântuirea,
Omului nu prea îi pasă;
Pentr-un cal îşi pierde firea,
Pentru suflet..., stă acasă.

Căci la Iov e scris de-o şchioapă
Despre “cercul pământesc”
Şi că Terra-i “suspendată
Pe nimic”, plutind firesc.

Sunt destui ce spun: “Nimic
Nu ne pic-aşa din cer”,
Dar eu vreau să-i contrazic
Pe cei ce-s lipsiţi de fler.

Să nu crezi că o să vină
Antihristul cu ştampila
Să ţi-o pună, ori pe mână,
Ori pe frunte, cu de-a sila.

Toate ne “pică”

Ştampila

Soarele de unde “pică”?
Dar zăpada, ploaia, ceaţa?
Noaptea cine o ridică
Şi aduce dimineaţa?

Cel ce nu-şi ridică dreapta
Să se-nchine creştineşte,
Ori de câte ori pe cale
O biserică-ntâlneşte,

Cine creşte frunza, frate?
Vântul cui ştie de frică?
Nu ne vin pe gratis toate?
Oare nu din cer ne pică?

Dovedeşte,-n chip vădit,
Că, pe frunte şi pe mână,
E precis pecetluit,
Şi de-aceea nu se-nchină.
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Fii exemplu!

Nu făceai la fel ca ei?

Însă pentru tine, frate,
Faci mereu pogorăminte
Şi nu-ţi judeci, cu dreptate,
Comportarea-ţi fără minte.

Însă ai un obicei
Care nu e creştinesc:
Judeci, frate, pe acei
Care, da, mai şi greşesc.

Tu ai vrea să ai în jur
Numai oameni buni şi drepţi,
Să nu aibă vreun cusur,
Ba să fie chiar perfecţi.

De o vreme, dragul meu,
Viaţa ţi-ai schimbat în bine,
Căci, Preabunul Dumnezeu
S-a milostivit de tine.

Ia să-ncerci, de azi ‘nainte,
Să-i accepţi pe cei din jur
Cum sunt ei, cu neputinţe,
Iar tu fii fără cusur.

Un răspuns te rog să-mi dai,
Dacă ai sau nu temei:
Tu, mai ieri, când nu ştiai,
Nu făceai la fel ca ei?

Cugetare

O arvună

Dintre mii de copilaşi
Ce se nasc în astă lume,
Câţi din ei vor fi ostaşi
Ai Bisericii creştine?

Când ţi-e frig de clănţăneşti,
Când ţi-e cald de-ţi vine rău,
Trebuie să te gândeşti
Că în iad e şi mai greu.

Dintre mii de sufleţele
Ce-au plecat de pe Pământ,
Câte oare dintre ele
Vor ajunge-n Cerul Sfânt?

Aşadar să medităm,
Când ni-i starea rea sau bună,
Că aici întâmpinăm
Prea puţin, doar o... arvună.

Dintre mii de muritori
Ce străbat această lume,
Câţi vor fi împlinitori
Ai poruncilor divine?

Dacă-n viaţă, frate, eşti
Cel mai fericit din lume,
Trebuie să te gândeşti
Că în rai e şi mai bine.
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Sulemenire

Cu sorcova

Cine se sulemeneşte,
Spune Domnului tacit:
“Recunosc, eşti Creatorul,
Însă, Doamne, ai greşit!

Când în post, cu mare grabă,
Vrei să te împărtăşeşti,
Preotul din nou te-ntreabă:
Împăcat cu lumea, eşti?

Mă voiam cu părul verde,
Şi am multe obiecţii,
De aceea, Doamne Sfinte,
Îţi aduc nişte... corecţii!“

Şi începi a colinda...,
Pe la case a intra...,
Rogi pe toţi a te ierta...,
Parc-ai fi cu... sorcova.

“Doamne, Dumnezeul nostru,
Ce-ai păzit de-atâtea ori
Ţara noastră, România,
De atâţi cotropitori,

De la slujbă, către casă,
Vine Leana pe la trei
Şi îi zice bucuroasă
Lui Vasile, soţul ei:

Mă voiam cu buze brune
Şi sprincene jumulite,
Mă voiam cu ochii vineţi
Şi cu unghii înroşite,

Şi, atunci, ţi-aduci aminte
Că pe mulţi i-ai supărat
Şi le-ai zis nişte cuvinte,
Pentru care v-aţi certat.

NATO

A zis frumos

Noi nu mai avem nevoie
De al tău sfânt ajutor
Şi, de-aceea, Doamne Sfinte,
Ce ne-ai fost ocrotitor,

“Azi la predică-a vorbit,
Două ore jumătate,
Un predicator vestit,
Teolog, cu multă carte”.

Noi avem un dor fierbinte,
O dorinţă mare, iat-o:
Vrem, de-acuma înainte,
Să ne ocrotească... NATO.”

“Şi ce-a zis, ce v-a-nvăţat?“,
Zice soţul curios.
“Nu prea ştiu ce-a predicat,
Dar ce-a zis..., a zis frumos!“
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RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI

Ghicitoarea K1
Învierea Domnului

dreptate, prin Bărbatul pe care
L-a rânduit, dăruind tuturor
încredinţare, prin Învierea Lui
din morţi”.(Faptele Apostolilor)

Ghicitoarea K2
Tăierea Împrejur a
Domnului

“...Iisus i-a zis: Eu sunt

învierea şi viaţa; cel ce crede în
Mine, chiar dacă va muri, va
trăi”. (Sfânta Evanghelie după
Ioan)
“...Dumnezeu, trecând cu
vederea veacurile neştiinţei,
vesteşte acum oamenilor ca toţi
de pretutindeni să se pocăiască,
pentru că a hotărât o zi în care
va să judece lumea întru

“În El aţi şi fost tăiaţi împrejur,
cu tăiere împrejur nefăcută de
mână, prin dezbrăcarea de
trupul cărnii, întru tăierea
împrejur a lui Hristos”. (Epistola
către Coloseni a Sfântului
Apostol Pavel)
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“Tăierea împrejur nu este şezut pe fiecare dintre ei”.
(Faptele Apostolilor)
nimic; şi netăierea împrejur nu
este nimic, ci paza poruncilor lui
Dumnezeu”. (Epistola întâia
Ghicitoarea K4
către Corinteni a Sfântului
Schimbarea la Faţă a
Apostol Pavel)

Domnului

Ghicitoarea K3
Pogorârea Duhului Sfânt

“Şi când a sosit ziua
Cincizecimii, erau toţi împreună
în acelaşi loc. Şi din cer, fără de
veste, s-a făcut un vuiet, ca de
suflare de vânt ce vine repede,
şi a umplut toată casa unde
şedeau ei. Şi li s-au arătat,
împărţite, limbi ca de foc şi au

“Şi după şase zile, Iisus a luat
cu Sine pe Petru şi pe Iacov şi
pe Ioan, fratele lui, şi i-a dus
într-un munte înalt, de o parte.
Şi S-a schimbat la faţă, înaintea
lor, şi a strălucit faţa Lui ca
soarele, iar veşmintele Lui s-au
făcut albe ca lumina. Şi iată,
Moise şi Ilie s-au arătat lor,
vorbind cu El”.
(Evanghelia după Matei)
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Ghicitoarea K5
Înălţarea Domnului

Ghicitoarea K6
Naşterea Domnului

“Şi i-a dus afară până spre
Betania şi, ridicându-Şi mâinile,
i-a binecuvântat. Şi pe când îi
binecuvânta, S-a despărţit de ei
şi S-a înălţat la cer. Iar ei,
închinându-se Lui, s-au întors în
Ierusalim cu bucurie mare. Şi
erau în toată vremea în templu,
lăudând şi binecuvântând pe
Dumnezeu”.
(Evanghelia după Luca)

“Şi s-a suit şi Iosif din
Galileea, din cetatea Nazaret, în
Iudeea, în cetatea lui David care
se numeşte Betleem, pentru că
el era din casa şi din neamul lui
David ca să se înscrie împreună
cu Maria, cea logodită cu el,
care era însărcinată. Dar pe
când erau ei acolo, s-au împlinit
zilele ca ea să nască, şi a
născut pe Fiul său, Cel
Unul-Născut şi L-a înfăşat şi L-a
culcat în iesle, căci nu mai era
loc de găzduire pentru ei”.
(Evanghelia după Matei)
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Ghicitoarea K7
Întâmpinarea Domnului

Ghicitoarea K8
Botezul Domnului

“...Iisus a venit din Nazaretul
Galileii şi s-a botezat în Iordan,
de către Ioan.
Şi îndată, ieşind din apă, a
văzut cerurile deschise şi Duhul
ca un porumbel coborându-Se
peste El.
Şi glas s-a făcut din ceruri: Tu
eşti Fiul Meu cel iubit, întru Tine
am binevoit”.
(Evanghelia după Marcu)

“...când părinţii au adus
înăuntru pe Pruncul Iisus, ca să
facă pentru El după obiceiul
Legii, El (Dreptul Simeon) L-a
primit în braţele sale şi a
binecuvântat pe Dumnezeu şi a
zis: Acum slobozeşte pe robul
Tău, după cuvântul Tău, în
pace,
că ochii mei văzură
mântuirea Ta, pe care ai gătit-o
înaintea feţei tuturor popoarelor,
lumină
spre
descoperirea
neamurilor şi slavă poporului
Tău Israel”. (Sfânta Evanghelie
după Luca)
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Ghicitoarea K9
Floriile

Ghicitoarea K10
Înălţarea Sfintei Cruci

“...mulţime multă, care venise
la sărbătoare, auzind că Iisus
vine în Ierusalim, au luat ramuri
de finic şi au ieşit întru
întâmpinarea Lui şi strigau:
Osana! Binecuvântat este Cel
ce vine întru numele Domnului,
Împăratul lui Israel!
Şi Iisus, găsind un asin tânăr,
a şezut pe el, precum este scris:
Nu te teme, fiica Sionului! Iată
Împăratul tău vine, şezând pe
mânzul asinei”.
(Evanghelia după Ioan)

Când facem semnul Sfintei
Cruci, degetul mare, indexul şi
degetul mijlociu sunt împreunate
într-un singur punct, în timp ce
inelarul şi degetul mic sunt
ţinute în palmă. Cele trei degete
astfel împreunate se pun pe
frunte, apoi coboară spre piept;
de acolo, mâna merge către
umărul drept, iar apoi ea merge
orizontal către umărul stâng. În
timp ce se face semnul crucii, se
rosteşte "în numele Tatălui"
(când mâna e pe frunte), "şi al
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Fiului" (când mâna coboară pe
piept), "şi al Sfântului Duh.
Amin" (când mâna se duce de la
un umăr la celălalt).

Ghicitoarea K11
Bunavestire

Preaînalt se va chema şi
Domnul Dumnezeu Îi va da Lui
tronul lui David, părintele Său.
Şi va împărăţi peste casa lui
Iacov în veci şi împărăţia Lui nu
va avea sfârşit...
...Duhul Sfânt Se va pogorî
peste tine şi puterea Celui
Preaînalt te va umbri; pentru
aceea şi Sfântul care Se va
naşte
din
tine,
Fiul
lui
Dumnezeu se va chema”.
(Evanghelia după Luca)

Ghicitoarea K12
Intrarea în Biserica a
Maicii Domnului

“Şi intrând îngerul la ea, a zis:
Bucură-te, ceea ce eşti plină de
har, Domnul este cu tine.
Binecuvântată eşti tu între
femei...
...Nu te teme, Marie, căci ai
aflat har la Dumnezeu. Şi iată
vei lua în pântece şi vei naşte fiu
şi vei chema numele lui Iisus.
Acesta va fi mare şi Fiul Celui

“Ascultă fiică şi vezi şi pleacă
urechea ta şi uită poporul tău şi
casa părintelui tău, că a poftit
Împăratul frumuseţea ta, că El
este Domnul tău.
Şi se vor închina Lui fiicele

- 36 -

Înalţă-ne, ne mântuie
Din valul ce ne bântuie;
Fii scut de întărire
Şi zid de mântuire.
Privirea-ţi adorată
Asupră-ne coboară,
O, Maică preacurată
Şi pururea Fecioară Marie!”
(M. Eminescu, "Rugăciune")

Tirului cu daruri, feţei Tale se vor
ruga mai-marii poporului. Toată
slava fiicei Împăratului este
înăuntru, îmbrăcată cu ţesături
de aur şi prea înfrumuseţată.
Aduce-se-vor
Împăratului
fecioare în urma ei, prietenele ei
se vor aduce ţie...
...Pomeni-vor numele tău în
tot neamul; pentru aceasta
popoarele te vor lăuda în veac şi
în veacul veacului”. (Psalmul 44)

Ghicitoarea K14
Adormirea Maicii Domnului

Ghicitoarea K13
Naşterea Maicii Domnului

“Crăiasă alegându-te,
Îngenunchem rugându-te,

“Pe
Născătoarea
de
Dumnezeu, cea întru rugăciuni
neadormită şi întru folosinţe
nădejdea cea neschimbată,
mormântul şi moartea nu o au
ţinut, căci pe Maica Vieţii la viaţă
o a mutat, Cel ce s-a sălăşluit în
pântecele ei cel pururea
fecioresc”. (Condacul Adormirii
Maicii Domnului)
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Aceste pilde şi istorioare 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!
Evreul şi crucea

Se povesteşte că un evreu, care avea o prăvălie într-un sat
moldovenesc, l-a tocmit odată pe un ţăran ortodox pentru a-l
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duce la oraş cu căruţa, pentru a cumpăra ceva marfă. Au hotărât
asupra preţului, apoi au plecat la drum.
Dar, pe când încă în sat fiind, au trecut pe lângă biserică.
După ce au trecut de biserică, evreul s-a adresat speriat
ţăranului:
- Bade, opreşte, întoarce, că nu mai mergem!...
- Dar ce s-a întâmplat, jupâne?
- Nimic, nimic, dar nu mai merg cu dumneata…
A întors ţăranul şi, pe când îl lăsa la poartă pe evreu, l-a
întrebat ce s-a întâmplat, de ce nu a mai vrut să-şi continue
drumul.
- Păi cum puteam să mai merg cu dumneata? zise evreul. Ai
trecut prin faţa bisericii şi nu ţi-ai făcut cruce. Religia ta îţi spune
să îţi faci cruce, iar dumneata nu-ţi asculţi religia, iar aceasta
înseamnă că eşti un om periculos, nu ai teamă de Dumnezeu.
Puteai să mă omori într-o pădure şi să îmi iei banii!
- Cum aşa jupâne?
- Da, eu nu am încredere în dumneata. Dacă nu ai teamă de
Dumnezeu, poţi face orice, mă pot aştepta la orice de la
dumneata!
Medicii şi credinţa

Spitalul, ca instituţie, are o rădăcină creştină. Fondatorii
spitalului sunt Vasile cel Mare şi Ioan Gură de Aur, episcopi sfinţi
care au organizat în eparhiile lor lăcaşuri de îngrijire a bolnavilor.
Această îngrijire se făcea, desigur, în mod dezinteresat şi gratuit.
De vreo câţiva ani, însă, am constatat că ambulanţele nu mai
sunt însemnate cu cruce roşie. Pe ele a apărut un simbol ciudat
pe care am încercat să-l tălmăcesc în fel şi chip, iar înţelesurile
la care am ajuns nu au nici o legătură cu medicina. Cu medicina
aceea evanghelică, reprezentată prin crucea roşie.
Poate că aşa se explică răceala şi împietrirea tot mai multor
medici, medici care ucid copii la naştere sau lasă femeile gravide
să moară pe targă, dacă nu scot şpaga. Medici care
propovăduiesc avortul şi fac operaţii de „înfrumuseţare” şi
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schimbări de sex, operaţii care în orice caz duc la îmbolnăvire şi
moarte prematură. Medici care au transformat industria de
medicamente într-un ghişeft mai mare decât afacerile cu droguri
şi arme. Medici care fabrică viruşi în laborator. În fine, medici
care se simt mai bine reprezentaţi de şarpe decât de Cruce.[1]
... din fericire, mai sunt şi medici creştini...
Poftim chitanţa!

Unui pustnic arătându-i-se diavolul într-o noapte, a început
să îi înşire păcatele: „Ai făcut asta şi asta, … ceia şi ceia,…vai
de sufletul tău!...”.
- Numai atâta, a întrebat pustnicul?
- Ba ai mai făcut şi alte multe şi destule, ca să ai parte de
focul iadului nostru!
- Te rog – i-a zis pustnicul – scrie-mi-le pe o hârtie, ca să nu
le uit!
Când au fost gata, pustnicul luă hârtia de la diavol, făcu
peste ea semnul Sfintei Cruci şi scrise cuvintele: „Achitate prin
Scump Sângele Domnului!”, apoi i-a întins-o diavolului,
spunându-i: „Mi-ai dat nota, poftim aici chitanţa!”.
Atunci, crăpând de furie şi de necaz, diavolul îndată s-a făcut
nevăzut.

În fiecare zi, şi noi facem o foarte lungă notă de păcate, să
căutăm însă să o achităm cât mai repede cu putinţă, căzând cu
ea în faţa Crucii Scumpului nostru Mântuitor, căci ea nu poate fi
plătită decât prin Scump Sângele Lui.[2]
Mărturisire de credinţă

Patriarhul Justinian Marina povesteşte că prin anul 1953,
participând la întronizarea patriarhului Chiril al Bulgariei, fiind în
maşină, a văzut turme de oi şi ciobani cu sarici ca ale noastre.
Bulgarii însoţitori i-au şi spus: “Iată valahii!” Erau români. De
mirare era că toţi aveau pe frunte ca o cicatrice, semnul crucii.
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Au oprit şi i-au întrebat de ce aveau acest semn. Au spus că e
un obicei vechi, de pe vremea când turcii prefăcând locurile în
paşalâc turcesc încercau să-i turcească pe valahi. Aceştia au
hotărât atunci să însemneze pe fiecare nou - născut, la botez, cu
fierul roşu pe frunte în semnul crucii, ca să ştie că sunt creştini
şi să nu-i poată sili nimeni vreodată să-şi lepede credinţa. Cei
care s-ar fi lepădat de credinţa ortodoxă strămoşească, ar fi fost
cunoscuţi şi trataţi ca trădători şi de ai lor, dar şi de turci! Obiceiul
a rămas până azi.[3]

O, ce bine ar fi să facem şi noi la fel: să ne însemnăm cu
semnul Sfintei Cruci (cu mâna) pe feţele noastre, ori de câte ori
trecem pe lângă o biserică sau troiţă, ori de câte ori plecăm la
drum, la şcoală, la serviciu, ori de câte ori începem lucrul, ori de
câte ori mâncăm, ori de câte ori suntem ispitiţi şi ori de câte ori
este nevoie, ca să cunoască Dumnezeul nostru şi cei din jur, că
nu suntem trădători ai credinţei strămoşeşti, indiferent unde
ne-am afla, fie în ţară fie peste hotare!
Credinţa şi ţara

Pe vremea comunismului, când credinţa creştină era
batjocorită, într-o cazarmă, un soldat găsi o cruciuliţă cu un lanţ,
desigur pierdute de cineva. Le atârnă de creanga unui copac din
curtea cazărmii şi strigă în bătaie de joc:
- Bă, care ai pierdut cruciuliţa şi lănţişorul şi ai curajul să vii
să le iei?!
Un soldat se apropie liniştit şi, luând cruciuliţa, zise:
- Mama mi-a pus-o la gât când am plecat şi ţin mult la acest
dar al ei.
Toţi amuţiră în faţa acestui soldat pentru sinceritatea şi
curajul lui, iar un ofiţer care văzuse din întâmplare ce se
petrecuse, le zise tuturor:
- Cel care ştie să-şi apere credinţa în felul acesta ştie să-şi
apere ţara tot atât de bine.
Toţi cei de faţă rămaseră fără glas şi aveau ochii scăldaţi în
lacrimi.
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Crucea înseamnă iertare

Împăratul Franţei, Ludovic al XII-lea, după ce şi-a ocupat
tronul, a făcut o listă a tuturor vrăjmaşilor pe care ştia că îi are
în ţara lui. Apoi, în dreptul numelui fiecăruia dintre ei a făcut câte
o cruce. Auzind de aceasta, cu toţii au fugit să se ascundă care
încotro, crezând că semnul crucii din dreptul numelor lor,
înseamnă de fapt că vor fi omorâţi. Dar împăratul le-a trimis
vorbă să stea liniştiţi în ţară, căci crucea pe care a pus-o lângă
numele lor înseamnă iertarea lor.

Suntem păcătoşi? Suntem şi noi pe lista Împăratului Ceresc
având câte o cruce pusă înaintea numelui nostru? Ne-a pus
păcatul în vrăjmăşie cu Împăratul Hristos şi acum ne temem de
pedeapsa Sa? Să privim numaidecât în sus la Crucea Lui, care
înseamnă iertarea păcatelor noastre. Oricât de păcătoşi am fi,
Împăratul Hristos vrea să ne ierte, căci nu are pe nimeni de
pierdut şi pe toţi ne cheamă în Împărăţia Sa, dacă şi noi ne-am
hotărât să ne căim şi să ne îndreptăm![4]
Puterea Crucii

Pe vremea stăpânirii otomane, sultanul, îndemnat de unul
din neamul celor care l-au răstignit pe Hristos, l-a chemat pe un
episcop şi l-a întrebat:
- Evanghelia voastră este adevărată?
- Da, este adevărată, răspunse episcopul.
- Atunci să bei acest pahar cu otravă că scris este: “De veţi
bea otravă, nu vă va vătăma”. Episcopul a cerut răgaz trei zile
pentru rugăciune şi, după trei zile, s-a adunat din nou ceata
turcească cu sultanul în frunte, care-i dădu episcopului să bea
un pahar plin cu otravă, dar cerându-i să nu facă Sfânta Cruce
pe pahar, căci auzise sultanul că puterea crucii îndepărtează
moartea. Episcopul, care era om înţelept, luă paharul şi îl întrebă
pe sultan din care parte să bea, de aici, de aici, de aici sau de
aici, făcând cu cele trei degete semnul Sfintei Cruci pe gura
paharului, iar sultanul ia zis că poate să bea de unde doreşte.
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Episcopul a băut şi nu a fost vătămat deloc, dar a cerut puţină
apă ca să clătească paharul şi i-a spus sultanului:
- Dă-i acum să bea şi vrăjmaşului lui Hristos care ţi-a propus
să faci aceasta. Acela a băut şi a murit pe loc.
Mare este, Doamne, puterea Crucii Tale!
Stăpânirea de sine

Un general blând, înţelegător şi iubitor de oameni era în
acelaşi timp şi foarte sever cu aceia ce se împotriveau poruncii
sale. Toţi subalternii săi se mirau de cât de bine reuşea să-şi
înfrâneze mânia.
Dacă în tabără se întâmpla să nu meargă toate precum el îşi
dorea, era foarte iritat, se înroşea cu totul la faţă, însă se silea
din toate puterile sale ca să se liniştească şi se retrăgea într-un
fel de birou al lui, unde de regulă îi primea pe subalternii săi.
Odată, un ofiţer din statul major, căutând un document în
biroul generalului, a dat peste acesta cu o cruce şi cu o icoană
a Mântuitorului puternic strângându-le la piept. Atunci a înţeles
secretul blândeţii şi înfrânării generalului.
Lapte de pomană

La Sfânta Mănăstire Lainici trăia un părinte stareţ pe nume
Irodion Ionescu, care a fost duhovnicul Sfântului Calinic de la
Cernica. Pe acest mare părinte şi mai de curând şi sfânt, pentru
viaţa sa plină de smerenie, Dumnezeu l-a înzestrat cu darul
înainte-vederii, prin care multora le spunea şi gândurile cele de
taină ale inimii, vestindu-le şi cele viitoare.
Odată, o femeie, după un mai vechi obicei, i-a adus un vas
cu lapte de capră.
- Nu primesc laptele, că nu este de la capra ta!
- Ba da, părinte, de la capra mea este.
- Dar nu ai dat-o ieri diavolului? Cum să primesc laptele de
la tine, când acum capra nu mai este a ta, ci a diavolului, iar eu
nu beau lapte de la capra satanei!
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Şi atunci, femeia şi-a mărturisit păcatul şi din ziua aceea a
luat hotărârea de a nu mai drăcui niciodată.

Ai drăcuit? Ai folosit numele diavolului? Vezi, ai grijă, că el te
aude şi vine asupra ta şi asupra bunurilor tale! Fă-ţi un inventar
asupra tuturor drăcuirilor şi înjurăturilor tale şi mergi numaidecât
la preotul duhovnic şi mărturiseşte-le pe toate ca să poţi primi
iertare şi dezlegare de ele de la Dumnezeu.
Cum se poartă crucea

Împăratul Eraclie (610-641), după înfrângerea perşilor a
reuşit să redobândească Crucea Mântuitorului pe Care aceştia
o răpiseră în urma unei invazii.
Împăratul, luând-o pe umeri, a vrut să o poarte singur pe
străzile oraşului. Mergând însă o bucată de drum, greutatea ei
părea să îl doboare. Atunci, patriarhul Zaharia care-l însoţea pe
drum i-a spus lui acestea:
- Împărate, tu duci Crucea Domnului, purtând pe cap
coroana regală şi îmbrăcat în haine împărăteşti, dar Hristos era
desculţ, simplu îmbrăcat şi încoronat cu coroană de spini!…
Auzind aceasta, împăratul îndată şi-a lepădat toate podoabele
regale şi astfel a continuat procesiunea.
Peştii din Iordan

Ce fericiţi sunt peştii din apă! Ce fericiţi trebuie să fie şi peştii
din Iordan! Ce desfătare trebuie să aibă ei scăldându-se într-o
apă atât de dulce! Însă Iordanul se varsă în Marea Moartă, cea
mai sărată şi otrăvitoare mare de pe pământ. Şi aici mor toate
vieţuitoarele care ajung în ea!...
Însă cu Iordanul se întâmplă o minune. El trece prin Marea
Moartă fără să fie vătămat. Însă peştii din Iordan trebuie să aibă
mare grijă, deoarece dacă ies foarte puţin din matca râului, au
şi ajuns în Marea Moartă, unde mor deîndată. Totul e ca ei să
stea în matca râului pentru a putea scăpa cu viaţă.
La fel se întâmplă şi cu omul, dacă se lasă târât în tot felul
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de plăceri şi păcate: va muri sufleteşte ca şi peşti din Iordan,
deoarece nu tot ceea ce ne desfată ne aduce şi binele… De
regulă, plăcerile (vinovate) nasc dureri, şi de aceea ele trebuie
evitate pe cât e cu putinţă!...
Pocăinţă şi iertare

O femeie cu frică de Dumnezeu şi credinţă în mila si iertarea
Lui, a fost la preotul duhovnic din satul ei pentru a se spovedi şi
a se împărtăşi. Din cauza unor greşeli din tinereţea ei, preotul,
după Sfânta Taină a Spovedaniei, i-a dat doar sfânta Aghiasmă
(apă sfinţită). Femeia s-a tulburat în sufletul şi-n inima ei, dar s-a
rugat din nou la Dumnezeu şi la Maica Domnului. Peste câteva
zile, a murit. Ajungând sufletul ei în faţa Porţii Raiului, un înger
a întrebat-o:
- Te-ai spovedit, te-ai împărtăşit? Aici nu poţi intra fără Sfânta
Spovedanie şi fără Sfânta Împărtăşanie.
Atunci femeia credincioasă a zis:
- Da, m-am spovedit în frica lui Dumnezeu, dar am fost oprită
de la Sfânta Împărtăşanie şi mă găsesc sub canonul preotului
duhovnic.
- Bine, atunci intră în Rai, deoarece tot cel ce moare sub
canonul lui Dumnezeu dat prin preot, moare în ascultare faţă de
El şi este mântuit.[5]
Pildă de pocăinţă

Într-o cetate a fost un episcop care, după reaua meşteşugire
a diavolului, a căzut în desfrânare. Deci, într-una din zile,
făcându-se adunare în Biserică, neştiind nimeni de păcatul lui,
după ce s-a adunat tot poporul, s-a mărturisit singur înaintea
tuturor, zicând: „Eu în desfrânare am căzut”. Şi, intrând, şi-a pus
omoforul său pe altar, zicând: „De acum eu nu mai pot să vă fiu
vouă episcop”. Şi a strigat tot poporul cu plângere, grăind:
„Păcatul tău asupra noastră să fie, părinte, numai tu să ne fii la
episcopie”. Şi după multă rugăminte le-a zis lor: „De voiţi să
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rămân la episcopie, să faceţi ceea ce vă voi spune”. Şi a poruncit
să încuie uşile cele de pe lături. Şi s-a aruncat pe sine lângă o
singură uşă cu faţa în jos şi a zis către popor: „Să nu aibă parte
de Dumnezeu acela care, ieşind, nu mă va călca pe mine cu
picioarele!” Şi au făcut după cuvântul lui. Iar când şi cel mai de
pe urmă ieşea, a venit din cer glas, grăind: „Pentru smerenia lui
cea multă, am iertat lui păcatul”. Şi, aceasta auzind, tot poporul
a preaslăvit pe Dumnezeu.[6]
Deget cu deget nu seamănă

Un drumeţ ostenit de drum stătea să se odihnească la umbra
unui copac. În timp ce se odihnea el acolo, numai ce i-a trecut
prin faţa ochilor o trăsură trasă de patru cai care alergau de
rupeau pământul şi de-abia reuşea să îi ţină vizitiul. În trăsură se
afla şi boierul, cu cuşma pe o ureche, rezemat într-un cot şi
trăgând dintr-o ţigară.
Omul nostru, necăjit de lungul drum ce îl făcuse pe jos şi
văzând trăsura cu boierul răsturnat în ea, îşi spuse: Nu face
Dumnezeu dreptate, de ce acestuia i-a dat trăsură cu patru boi,
iar mie nici măcar un cal cât de rău, să îmi pot face şi eu treaba
cu el…
Dar, în timp ce îşi tot plângea el astfel de milă, numai ce vede
o minune: un orb ducea în spate un olog.
Văzând aceasta, pe cât de mâhnit era, călătorul s-a liniştit şi
cu bucurie a zis: Mulţumesc lui Dumnezeu că sunt sănătos şi că
am o viaţă mult mai bună decât năpăstuiţii aceştia. Bine au mai
spus părinţi noştri că „degetele de la o mână nu seamănă unul
cu celălalt, dar mai apoi oamenii, că sunt unul de la răsărit şi
altul de la apus…”
Cuvintele acestea bătrâneşti ne învaţă că, de când este
lumea, nu au fost una şi aceeaşi nici plantele, nici animalele, nici
oamenii. Şi ce nu are unul are altul, iar ceea ce are celălalt nu
are cel dintâi. Unul îşi împlineşte lipsa împrumutându-se la cel
care are, iar nevoia de împrumut îi leagă pe oameni. Şi frăţia îi
întăreşte pe creştini.[7]
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Să învăţăm din căderi

Un bătrân călugăr şi-a dus ucenicul într-o zi în pădure. Chiar
dacă era în vârstă, bătrânul îşi făcea cu multă abilitate loc prin
lăstăriş, în timp ce ucenicul lui tot aluneca şi cădea de multe ori.
După fiecare cădere, tânărul se ridica şi mormăia, dar
continua să-şi urmeze îndrumătorul.
După o bună bucată de drum, au ajuns într-un luminiş. Fără
se oprească o clipă, bătrânul călugăr s-a întors pe drumul pe
care veniseră.
- Nu m-ai învăţat nimic astăzi, spuse novicele după ce
căzuse de nu ştiu câte ori.
- Te-am învăţat un lucru, dar nu ai reuşit să-l înţelegi, i-a
răspuns bătrânul. Încerc să te învăţ cum să înfrunţi greşelile în
viaţă.
- Şi cum ar trebui să le înfrunt? întrebă ucenicul.
- În acelaşi fel în care ar fi trebuit să înfrunţi fiecare căzătură
din pădure, răspunse bătrânul. În loc să blestemi locul unde ai
căzut, trebuia să încerci să înţelegi şi să observi ce te-a făcut să
aluneci mai înainte.
Echilibru

Într-o mănăstire, a venit din altă parte un călugăr în căutarea
de atmosferă mai evlavioasă decât în mănăstirea din care
plecase. Stareţul l-a primit şi l-a ţinut trei zile ca oaspete.
Dar conform regulii mănăstireşti, după cele trei zile, cine vrea
să rămână trebuie să muncească în rând cu ceilalţi monahi. Aşa
că oaspetele a fost invitat la muncă, la câmp.
Contrariat, călugărul îi spuse stareţului: „Părinte, eu am
plecat din mănăstirea cealaltă pentru că vreau să trăiesc numai
cu cuvântul lui Dumnezeu, cu lecturi sfinte şi cu rugăciune.”
Stareţul i-a spus atunci: „Bine părinte, stai, citeşte şi roagă-te.”
A venit vremea mesei. Călugărul evlavios se aştepta să fie
chemat la masă, dar n-a fost chemat. La fel s-a întâmplat şi la
masa de seară. A aşteptat ce-a aşteptat, iar când l-a răzbit
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foamea, s-a dus la stareţ şi i-a zis:
- Părinte stareţ, nu se mănâncă de două ori pe zi în
mănăstirea aceasta
- Ba da.
- Păi atunci de ce n-am fost chemat şi eu la masă?
Stareţul i-a spus:
- Păi am auzit de la sfinţia ta că te hrăneşti cu rugăciunea şi
cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi ăştia mai păcătoşi, care muncim
la câmp, avem nevoie şi de mâncare!
Călugărul şi-a pus capul în pământ şi a cerut iertare. A doua
zi a mers la muncă dar şi la masă.
Dincolo de nuanţa ironică a acestei întâmplări din Pateric,
un lucru e evident. Omul are nevoie în viaţă de echilibru, iar omul
echilibrat este acela care ştie cât să-i dea trupului şi cât
sufletului. El ştie că nu numai cu pâine se va hrăni omul, dar mai
ştie că nici fără pâine nu poate trăi.
Complexul lui Adam

Obiceiul de a da vina pe altcineva pentru răul care ni se
întâmplă se cheamă complexul lui Adam. Şi asta pentru că
reflexul ne vine de la primul om care, după prima greşeală,
aceea de a mânca din fructul interzis, când a fost luat la întrebări
de Dumnezeu, a dat vina pe Eva şi nu şi-a recunoscut vinovăţia.
Adevărul e că, de atunci, noi, oamenii, avem mania de a
pune în cârca altcuiva responsabilitatea pentru ceea ce ni se
întâmplă mai puţin plăcut în viaţă.
Se povesteşte că într-o firmă, atunci când angajaţii s-au
întors la lucru după pauza de masă, au găsit cu toţii un e-mail cu
următorul mesaj: „Astăzi, colegul tău, care te-a împiedicat de
atâta timp să progresezi, a murit. Dacă vrei să-ţi iei rămas bun,
vino în sala de conferinţe.“
Oamenii intrau unul câte unul în sala în care pe masă stătea
un coşciug. Fiecare se apropia să-l vadă pe cel care le pusese
beţe în roate, cu sentimente amestecate: tristeţe, curiozitate şi
oarece satisfacţie pentru că s-a dus.
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În coşciug nu era însă un om, ci o oglindă. Fiecare se vedea
pe sine. Era lecţia pentru nişte oameni ce sufereau de complexul
lui Adam.
Tânărul necuviincios

Un tânăr credincios se mutase de puţină vreme într-o
comună mare cu multe sate, astfel că în împrejurimi avea şapte
biserici. El voia să meargă la Sfânta Liturghie acolo unde
oamenii participau trup şi suflet şi unde credinţa lor era mai
puternică. Şi nu ştiu cum să facă altfel, decât să se îmbrace în
haine zdrenţuite, murdărindu-se pe faţă cu cărbune, cât să arate
ca un cerşetor şi merse din biserică în biserică, chiar în timpul
Sfintei Liturghii, ca să vadă unde este bine primit.
În prima biserică numai intrând, femeia de la lumânări l-a
scos afară dându-i citate din Sfânta Scriptură despre ţinută în
Biserică, spunând că ea citeşte Epistolele Sfântului Apostol
Pavel.
În a doua biserică intrând, toţi cei din jurul lui începură să nu
mai fie atenţi la slujbă şi începură a discuta cum de el, cu hainele
acestea, a îndrăznit să intre în biserică. Plecă el de acolo de
bunăvoie şi intră în a treia.
Aici dacă văzu că nimeni nu se uită la hainele lui, începu să
îngâne aşa ceva, prefăcându-se că e bolnav. Un bărbat nu a mai
răbdat şi l-a luat pe sus, izgonindu-l din biserică.
În a patra biserică, oamenii răbdară să-l vadă murdar, să
îngâne, dar văzând aceasta, tânărul începu a zice din când în
când: “Mi-e foame!”. Şi aici îl repezi careva, spunându-i că în
biserică nu se mănâncă şi să caute de mâncare pe afară cât o
vrea.
În a cincea, oamenii îi răbdară îngânarea, văitatul de foame,
căci cineva îi întinse un covrig, dar după aceea spuse că îi este
sete, oamenii nu-l mai răbdară şi îl scoaseră şi de aici.
Într-a şasea biserică intrând, credincioşii dacă au văzut că nu
stă locului, au început să se agite, care încotro, unul să-i dea
pâine, altul să-i dea apă, dar de aici a plecat el singur.
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Într-a şaptea biserică intrând, a început la fel să îngâne, să
ceară mâncare şi apă, dar nimeni din cei prezenţi la slujba nu se
clinti de la locul lui, cum de altfel nimeni din jur nu se uită urât la
el. Slujba se încheie, se închinară toţi la icoane şi se miruiră,
apoi tânărul a fost dus de câţiva credincioşi la o casă în
apropiere, a fost îmbăiat, ospătat şi i s-au dăruit şi haine noi.
Tânărul gândi că aceasta ar trebui să fie biserica în care va
să vină la slujbă de acum înainte, nu pentru faptul că se alesese
cu haine noi, fiindcă avea haine destule acasă. Dorea acest
lucru din două motive: o dată pentru că nimeni nu şi-a întrerupt
rugăciunea şi lucrările credinţei în timpul Sfintei Liturghii ca să-i
dea lui atenţie, şi a doua, fiindcă oamenii aceia nu ţineau doar de
formă cuvântul Scripturii, ci chiar au înţeles că trebuie să şi
lucreze după acel cuvânt. Astfel au lucrat cu toţii, îmbrăcându-l
şi ospătându-l, ca să se împlinească prin aceasta cuvintele lui
Hristos: “Străin am fost şi M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi
îmbrăcat; flămând am fost şi Mi-aţi dat să mănânc; însetat am
fost şi Mi-aţi dat să beau; bolnav am fost şi M-aţi cercetat” (Matei
25, 35-36)

Iubirea fiască

Cu mulţi ani în urmă, deţinuţii unei temniţe din Viena, legaţi
în lanţuri, erau folosiţi la lucrările grele de pe stradă. Odată, un
tânăr student care trecea pe lângă deţinuţi, îndreptându-se spre
unul dintre aceştia, l-a îmbrăţişat şi l-a sărutat cu multă căldură.
Ministrul de atunci, baronul Kressel, observând lucrul acesta
de la fereastra palatului său, chemându-l imediat pe tânăr la
sine, l-a întrebat:
- Cum se poate să fii atât de prietenos faţă de un criminal?
Tânărul, roşind, a răspuns:
- Eu îi iubesc pe toţi oamenii, însă pe dânsul îl iubesc şi mai
mult, pentru că este tatăl meu.
Ministrul, impresionat, îi spuse atunci:
- Aceasta este altceva. Mă bucur şi te respect fiul meu,
pentru că şi în situaţia prin care trece tatăl tău, iubirea pentru
- 50 -

părintele tău este aceeaşi. Apoi i-a mai aprobat tânărului student
şi un sprijin spre a-şi putea termina studiile.
Câinele şi luna

Un câine a pornit-o într-o noapte cu lună plină să
hoinărească pe un câmp. Nefiind însă atent la drum, el a căzut
într-o groapă adâncă din care cu mare, mare greutate a mai
reuşit să iasă.
Când s-a văzut el iarăşi pe drum, îndreptându-şi furios botul
către lună, începu s-o latre spunându-i:
- Lună, tu eşti de vină că am căzut în groapă, pentru că dai
o lumină atât de slabă şi de înşelătoare. Ori luminează cum
luminează soarele, ori lasă-ne în pace că ne vom descurca aşa
cum vom putea fiecare!
Şi câinele o ţinea înainte lătrând şi certând-o pe lună… Iar
luna? Luna zâmbea şi-şi căuta liniştită de drum fără să-i pese
deloc de lătratul câinelui…
Precum acest câine sunt însă şi mulţi dintre oameni!... Ei
caută să arunce în seama altora vina ce le revine numai lor.
Oamenii înţelepţi însă, se comportă întocmai ca luna: îşi văd în
continuare de drum şi îi lasă pe cei nebuni să „latre” cât poftesc.
Răspunsul potrivit

Câţiva tineri rău-crescuţi stăteau într-o zi la colţul unei străzi
mai mult circulate şi oprind pe trecători, căutau să râdă de ei,
punându-le fel şi fel de întrebări necuviincioase sau mai puţin
potrivite.
La un moment dat, văzând că spre ei se îndrepta şi un
evlavios preot, unul dintre tineri a zis celorlalţi:
- Să vedeţi, cum am să mai râd acum şi de acest popă şi
cum o să mai petrecem pe seama lui!
Apoi, apropiindu-se de preot, cu un aer de smerenie
făţarnică, l-a întrebat:
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- Rogu-te, părinte, nu mi-ai putea spune câte cuie se pun la
potcoava unui măgar?
Şi preotul, foarte liniştit şi calm îi spuse:
- E lesne fiule să răspund la întrebarea ta. Fii bun şi ridică un
picior, ca să văd cât este de mare talpa încălţămintei tale, şi-ţi voi
spune sigur câte cuie se pun la potcoava unui măgar.
Răzbunarea calului

Aristotel spunea într-o fabulă că, mai demult, calul era tot
atât de liber ca şi celelalte animale din pădure.
„Pe când păştea odată calul, a venit la el un cerb care i-a
smuls iarba din gură. Atunci, într-atât de mult s-a mâhnit calul,
încât a alergat într-un suflet până la om, rugându-l să îl ajute să
se răzbune pe cerb. Iar omul i-a spus că îi va împlini dorinţa,
dacă îl va lăsa să-i pună zăbală, şi frâu, şi şa, şi dacă se va lăsa
şi călărit. Iar calul a răspuns că le primeşte cu bucurie pe toate,
numai să se poată răzbuna pe cerb.
Şi de atunci calul slujeşte omului, iar vânătorul, călărind pe
el, îl urmăreşte pe cerb.

Când ne răzbunăm, ne facem singuri rău, căci păţim ca şi
calul – ne pierdem libertatea şi ne dăm în mâinile vrăjmaşului
sufletelor noastre, iar el ne pune zăbală, şi frâu, şi şa, şi astfel ne
poartă pe unde vrea el…
Nenorocirea

Un rege al Persiei i-a chemat la sine şi i-a întrebat pe trei
dintre cei mai de seamă înţelepţi ai ţării sale: „Care este cea mai
mare nenorocire din lumea aceasta?”
Cel dintâi i-a spus regelui că bătrâneţea însoţită de
neputinţele trupului şi de slăbiciunea minţii, de sărăcie şi de
boală, e cea mai mare nenorocire.
Cel de-al doilea i-a spus: „Să fii sărac şi lipsit de nădejdea de
a mai scăpa de sărăcie; să fii bolnav şi pe deasupra nerăbdător,
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e şi mai rău. Nerăbdarea este cel mai mare rău”.
Cel de-al treilea a spus: „Ceea ce este mai de temut, e să ai
moartea în faţă şi să ştii că ţi-ai pierdut viaţa cea veşnică. Iată
cea mai mare dintre nenorociri”.
Regele le-a spus tuturor că cel de-al treilea are cu adevărat
dreptate şi a poruncit să fie răsplătit cu multe daruri.
Promisiunea

Un renumit predicator istorisea despre o femeie următoarele:
Femeia aceasta călătorea într-o iarnă pe un ger teribil. Fiind
cu totul pătrunsă de frig şi temându-se să nu moară îngheţată de
frig, ea a făgăduit lui Dumnezeu să dea zece coşuri cu cărbuni
la zece familii nevoiaşe, dacă va ajunge cu bine acasă, dar când
s-a văzut în locuinţa sa plăcută şi caldă, şi-a zis întru sine: „Cred
că m-am înşelat; nu este chiar aşa de frig precum îmi
închipuiam”, şi atunci bieţilor nevoiaşi nu le-a mai dăruit nimic…
Aşa se mai înşeală unii…
Să preţuim ceea ce avem

De multe ori apreciem un lucru la adevărata lui valoare,
de-abia după ce nu-l mai avem. De exemplu înţelegi ce mare
lucru e să fii sănătos atunci când eşti bolnav, adică atunci când
ai pierdut sănătatea.
Aşa se întâmplă cu multe realităţi din viaţa noastră . Când
eşti copil, vrei să fii matur, iar când ai ajuns la bătrâneţe, priveşti
cu nostalgie la anii copilăriei.
Trăia cândva intr-o casă din munţi un om care moştenise o
statuie veche. O ţinea undeva într-un colţ al curţii între buruieni.
Într-o zi, a trecut pe potecă un drumeţ care observă dincolo
de gard statuia neîngrijită. Îi propuse stăpânului casei să-i
cumpere sculptura cu un ban de argint. Omul se învoi. Dădu
statuia gândindu-se satisfăcut la ce afacere făcu.
După o vreme, a fost nevoit să meargă la oraş după nişte
cumpărături. În faţa unei clădiri, văzu o mulţime de oameni care
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aşteptau la coadă să intre. Lângă intrare, un om striga din când
în când: “Poţi vedea una dintre cele mai frumoase statui din lume
dacă plăteşti 2 arginţi”.
Omul fu curios. Se aşeză la coadă, plăti doi arginţi şi intră.
Înăuntru era expusă statuia pe care el o avusese în curte atâţia
ani şi pe care o vânduse cu un argint. Şi de-abia acum, când n-o
mai avea, a înţeles cât de valoroasă este.
Purtarea de grijă a lui Dumnezeu

Soţia unui boier bogat mergea odată cu o trăsură, împreună
şi cu cele două fiice ale ei, la un conac învecinat, pentru a lua
parte la o ceremonie. Drumul trecea printr-o pădure.
Ajunse cu caleaşca pe la mijlocul pădurii şi, trebuind să
treacă pe sub crengile foarte stufoase şi joase ale unui arbore,
vizitiul a mânat cu nebăgare de seamă şi crengile acestuia le-au
lovit pe doamne, iar una din ele s-a agăţat de colierul uneia
dintre ele, rupându-l. Atunci, ele, coborând toate din trăsură, au
început să caute şi să culeagă de prin iarbă perlele împrăştiate.
Dar iată că un pădurar, alergând într-un suflet, vine şi le
spune:
- Nu vă mai văicăriţi, ci mai degrabă lăudaţi pe Dumnezeu că
v-am putut ajunge. La marginea pădurii sunteţi aşteptate de o
bandă de tâlhari pentru a vă jefui. Dacă nu aţi fi fost reţinute,
acum aţi fi fost în mâinile lor.
Şi atunci ele s-au întors cu bine înapoi la conacul lor.
Tot ce dă Dumnezeu e bun

Un înţelept credincios a ajuns odată lângă o cetate ale cărei
porţi erau închise, şi nimeni nu voia să îi deschidă. Flămând şi
însetat, el a trebuit să-şi petreacă noaptea sub cerul liber, lângă
porţile cetăţii, într-un loc mai ferit, unde nu putea fi atacat de
fiarele sălbatice. Şi, fiind un om credincios, şi-a zis el atunci: „Tot
ce dă Dumnezeu e bun!”.
Dimineaţa însă, când şi-a îndreptat privirea spre porţile
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cetăţii, a observat că acestea erau larg deschise. Ce se
întâmplase? O bandă de tâlhari năvălise în cetate luând
prizonieri pe cei din cetate…
Astfel, el fusese cruţat de la moarte sigură, căci tot ce dă
Dumnezeu e bun.

Nici nouă nu ni se deschid întotdeauna „porţile”, dar cine ştie
de ce rele vrea Dumnezeu să ne ferească…
Bătrânul Efrem

Pe când Părinţii din Sfântul Munte coborau şi cumpărau câte
ceva sau primeau binecuvântări de la alte mănăstiri – posmag
sau legume -, cobora şi Bătrânul Efrem, noaptea în ascuns, şi îşi
umplea traista cu cutii de conserve goale de prin gropi. Iar ziua
urca şi el cu sacul încărcat în sihăstria lui, dând astfel celorlalţi
impresia că duce alimente. Când ajungea la peşteră, punea
cutiile de conserve înaintea uşii peşterii sale, ca vizitatorii să le
vadă şi să-şi facă impresia că este mâncăcios, tocmai el care
ţinea posturi lungi. Iar din multa nevoinţă şi din multa umezeală
ce avea peştera, mai târziu a dat în tuberculoză. De aceea a fost
nevoit ca singur să-şi zidească puţin mai departe de peşteră,
într-un loc însorit, o colibă mică de piatră care abia îl încăpea.
Acolo şi-a continuat acelaşi tipic: căra în ascuns cutii de
conserve goale de prin gropi şi le lăsa înaintea uşii sale.
Toţi cei care le vedeau – fiindcă nu ştiau adevărul despre
bătrânul Efrem – spuneau:
- Ce face acesta aici? A adunat toate conservele!
Binecuvântările (alimentele) ce i le dădeau câteodată Părinţii
le primea cu bucurie, dar noaptea mergea şi le lăsa pe la chiliile
Părinţilor, ce aveau nevoie, sau la bolnavi, cărora le şi slujea. El
însuşi avea multă dăruire şi se lăsa în purtarea de grijă a lui
Dumnezeu.
Odată, când a fost închis în peşteră, din pricina zăpezii,
Bunul Dumnezeu a trimis hrană Bătrânului Efrem printr-un om
care, după ce a lăsat o traistă plină, a dispărut dinaintea
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bătrânului. Stareţul a slăvit pe Dumnezeu şi a trecut toată iarna
aceea cu acea binecuvântare a lui Dumnezeu.
Pe lângă toate cele spuse, Bătrânul Efrem mai avea şi multă
prihănire de sine şi unii, din păcate, credeau cele spuse atunci
când se clevetea pe sine. Astfel, în smerenie şi în ascuns şi-a
sfârşit nevoinţă sa aspră pentru dragostea lui Hristos şi s-a
odihnit în Domnul.[8]
Ţăranul şi marinarul

Un ţăran îl întreba mereu pe un marinar creştin cum de nu îi
este frică să urce pe vas şi să se supună la atâtea pericole.
- Dar chiar nu ţi-e frică, ai aşa mare nădejde în Dumnezeu că
nu vei muri?
- Am! răspunse marinarul.
- Dar tatăl tău şi bunicul tău cum au murit? întrebă ţăranul.
- Păi cum să moară, pe vas! spuse marinarul.
- Păi şi după toate astea mai ai curajul să te urci pe vas.
- Da! răspunse marinarul, apoi întrebă şi el pe ţăran:
- Dar părinţii tăi, tatăl şi bunicul tău, unde au murit?
- În patul lor! răspunse ţăranul.
- Păi şi după toate astea, zise marinarul, mai ai curajul să te
urci în pat?
“Amin” şi “Aliluia”

Un călugăr scrisese pe peretele dinspre răsărit al chiliei sale
aceste două cuvinte: „Amin” şi „Aliluia”.
Un om mergând pentru sfat la acesta şi văzând cele două
cuvinte, l-a întrebat:
- Părinte, ce înseamnă aceste două cuvinte şi de ce le-aţi
scris pe perete?
- Fiule - i-a spus călugărul - aceste cuvinte cuprind în ele
toată taina fericirii. „Amin” înseamnă „aşa să fie” iar „Aliluia”
înseamnă „slavă lui Dumnezeu”.
Cum pe faţa pelerinului încă se citea uimirea, părintele a mai
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adăugat:
- Când spunem „Amin”, însemnă că ne predăm voii lui
Dumnezeu, căci zicem: „Aşa să fie Doamne, cum voieşti Tu!”,
iar când zicem „Aliluia”, zicem de fapt „Slavă Ţie, Doamne,
pentru toate câte îmi dai!”.
Prin acceptarea tuturor celor pe care ni le trimite Dumnezeu,
ne dovedim smerenia şi ascultarea, iar prin mulţumirea pentru
toate cele îngăduite de Dumnezeu, spre bucuria sau întristarea
noastră, ne arătăm încrederea în Creatorul nostru. Acesta este
secretul mântuirii în ascultarea desăvârşită faţă de preotul
duhovnic şi în supunerea voinţei noastre, cu mulţumire, voii şi
milei lui Dumnezeu.
Surprinzător la oameni

Ce-i surprinzător la oamenii de azi e faptul că se plictisesc de
copilărie şi vor să crească degrabă, apoi tânjesc să mai fie copii;
este surprinzător că-şi pierd sănătatea pentru a face bani, iar
apoi îşi cheltuiesc banii pentru a-şi redobândi sănătatea. Este
surprinzător că se gândesc cu teamă la viitor, uită prezentul, şi
în felul acesta nu trăiesc nici prezentul, nici viitorul. Ca atare,
trăiesc ca şi când nu ar muri niciodată.
Şi tot surprinzător este, că oamenii nu ştiu că un om bogat
nu este acela care are mult, ci acela care se mulţumeşte cu
puţin…[9]
Iubirea sfântă a unui soţ

(Întâmplare reală relatată în cartea “Părintele Arsenie Acuzatul Zek 18376 - Un sfânt în lagărele comuniste” - paginile
260-271)

Într-o vreme părintele Arsenie nu se simţea deloc bine,
trebuia să stea mai mult la pat. Tocmai atunci a venit să-l viziteze
un bărbat, să tot fi avut vreo cincizeci şi cinci de ani. Când l-a
văzut, părintele Arsenie nici n-a vrut să audă de sfaturile noastre
- s-a dat jos din pat şi s-a dus să-şi întâmpine musafirul. Nadejda
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Petrovna a pregătit cina, după care părintele Arsenie a dispărut
în odaia lui cu oaspete cu tot!
Au vorbit până în zori - în noaptea aceea patul părintelui
Arsenie nici n-a mai trebuit desfăcut.
Dimineaţa părintele Arsenie a slujit împreună cu părintele
Matei liturghia la care am luat parte, Nadejda Petrovna şi cu
mine. După aceea, cât a fost ziua de lungă, iar au vorbit. Cu greu
au putut fi convinşi să se întrerupă ca să mănânce ceva. În seara
aceea, la cină, am băgat de seamă că părintele Arsenie se simte
mult mai bine. Se uita cu mare drag la părintele Matei.
Părintele Matei a rămas la noi şase zile. La sfârşitul celei
de-a patra zi mi-a povestit o sumedenie de lucruri din viaţa lui.
Povestea lui m-a mişcat foarte tare. I-am cerut îngăduinţa să
aştern în scris cele istorisite de el atunci.
Iată rodul acelor însemnări:
În aprilie 1941, a povestit părintele Matei, am fost pe
neaşteptate mobilizat. Pe atunci aveam douăzeci şi opt de ani şi
soţia mea Ludmila douăzeci şi cinci. Ne căsătoriserăm dintr-o
mare dragoste. Viaţa departe unul de altul era pentru amândoi
un chin. Ne scriam în fiecare zi. În primele luni de armată nu-mi
găseam rostul, nu-mi aflam pacea, Ludmila era totul pentru
mine. Cred că o iubeam chiar mai mult decât pe copiii noştri,
dacă se poate aşa ceva. Soţia mea e înzestrată cu o voinţă
uriaşă, e foarte statornică în principiile sale, spune întotdeauna
adevărul şi are o inimă de aur. Dragostea îmi era împărtăşită.
Mă iubea şi ea la fel de mult.
Eu am studiat fizica, iar Ludmila a terminat Institutul
Pedagogic şi era profesoară de şcoală medie.
Când a izbucnit războiul, am luat parte încă de la început la
lupte grele. Scriam des acasă, dar abia mai târziu am aflat că
scrisorile mele n-au ajuns niciodată. Bineînţeles că nici eu nu
primeam scrisori. Am fost de câteva ori rănit, am stat prin spitale
în Urali şi în Siberia, şi în tot acest timp i-am scris mereu Ludmilei
şi primeam şi eu scrisori de la ea. Dar cum am ajuns din nou pe
front, s-a terminat iar cu scrisorile.
În februarie 1945 am fost grav rănit. În ziua de 7 mai, după
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ce mă mai înzdrăvenisem, am fost trimis la Praga. Atunci am
auzit că s-a terminat războiul. Aveam pieptul plin de medalii, iar
inima plină de dorul casei. La şase zilei de la victorie am fost
arestat.
Pe 1 iunie am fost condamnat la moarte prin împuşcare, dar
verdictul a fost schimbat: doisprezece ani de închisoare!
Acuzaţia, falsă, fusese urzită de superiorul meu, un ofiţer care
pretindea că am condus o campanie de partea germanilor,
împotriva patriei mele. Am căutat eu să arăt, atât la interogatoriu
cât şi la tribunal, că totul era o minciună, dar n-a ajutat la nimic.
Nu-l credeau decât pe superior. Mai târziu am aflat că şi cu alţi
prieteni ai mei procedase la fel. Umbla după promovare!
Am stat în lagăr până în 1957. Într-unul din ele l-am cunoscut
pe părintele Arsenie şi m-am legat foarte mult de el. Pe atunci
ajunsesem şi eu să fiu credincios, datorită unui alt prizonier din
lagăr.
Familia mea nu ştia că am fost arestat şi că mă aflu în lagăr.
N-avusesem cum să-i înştiinţez. Toată nădejdea mea era ca
Ludmila să fi aflat de la autorităţi, sau de la prieteni.
Ultimii ani de detenţie i-am petrecut în pustietăţile Siberiei.
Am fost eliberat în 1957, dar a mai trebuit să fac trei luni de
muncă în Norilsk. De acolo am scris la Moscova, întrebând de
familia mea, dar n-am primit răspuns. Îmi căutam cu disperare
familia. La început am încercat să dau de ei pe căi oficiale, care
însă nu au dus nicăieri. Atunci am început să-i caut de unul
singur. Am întrebat mai întâi pe la prieteni. Am aflat că Ludmila
fusese evacuată la Kostroma. M-am dus acolo, arzând de
nerăbdare, şi totodată măcinat de griji.
Am ajuns la Kostroma pe seară, şi am început să caut strada
unde locuiau. Când în sfârşit am găsit-o se lăsase seara, era
ora nouă. Am bătut la uşă. Mi-a deschis un bărbat. Când m-a
văzut, a tresărit şi s-a tras repede un pas înapoi, după care a
spus:
- Intră, Alexandr Ivanovici!
Am intrat şi mi-am scos haina. Necunoscutul a rămas
nemişcat, privindu-mă în tăcere, apoi s-a întors către uşă şi a
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strigat:
- Ludmila! A venit cineva la noi!
A intrat Ludmila. Când m-a văzut, s-a repezit la mine
gemând, scăldată toată în lacrimi:
- Saşa! Saşa! Unde ai fost?
Mă îmbrăţişează, mă sărută, iar eu uit de toate. Pentru mine
nu mai există nimic altceva pe lumea asta. O strâng în braţe, îi
sărut mâinile, faţa, şi-i simt inima bătând tare, tare de tot. Cât
timp a trecut, nu ştiu. Dar când m-am uitat la bărbatul care-mi
deschisese uşa, am văzut pe chipul lui atâta suferinţă, atâta
durere, că nici măcar nu pot să încerc s-o descriu! Am întrebat:
- Liuda, cine-i?
Ludmila s-a tras înapoi de lângă mine, s-a uitat la noi
amândoi şi, cu un caier straniu în glas, a spus:
- E soţul meu!
Atunci abia am înţeles. Se sfârşise. Mă simţeam cu totul
neajutorat, pierdut. M-am aşezat pe un scaun.
- Şi cu mine cum rămâne?
Tăceau amândoi.
Mi-am luat capul în mâini şi am început să plâng în hohote.
Tremuram tot, şi plângeam, cum nu mai plânsesem niciodată în
viaţa mea. Eram deznădăjduit.
Am simţit cum cineva mă cuprinde de umeri şi-mi spune cu
blândeţe:
- Linişteşte-te. Spune-ne ce-a fost cu dumneata în toţi anii
aceştia.
Mi-am ridicat capul şi în faţa mea stătea soţul Ludmilei mele,
care îmi vorbea. Stătea pe un scaun în faţa mea, pe când
Ludmila rămăsese aşa, în picioare. M-am uitat la ea, încă
nedezmeticindu-mă. Gândurile nu se încâlceau. Din nou totul în
jurul meu a pierit, şi n-o mai vedeam decât pe ea. Era foarte
palidă, şi ochii imenşi îi erau plini de lacrimi şi de durere. Stătea
şi se uita, când la mine, când la Boris (am aflat mai târziu cum
se numeşte).
Era la fel de frumoasă ca înainte. Era Ludmila mea, iubita
mea, soţia mea, care nu mai era a mea. Era ea, cea pentru care
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trăisem în toţi aceşti ani cumpliţi. Pe chipul lui Boris se citea
aceeaşi suferinţă, aceeaşi neputinţă.
- Povesteşte-ne, te rog, spuse el încet.
Le-am povestit. Cred că am vorbit mult. Cum am scris tot
timpul scrisori, şi cum am fost trimis la Praga, cum am fost
arestat, cum am primit doisprezece ani de lagăr. Le-am spus tot
şi apoi am tăcut. Tăceau şi ei. Deodată, ca dintr-o ceată groasă,
mi-a fulgerat gândul la Dumnezeu şi L-am chemat! „O, Doamne,
ajută-ne! Tu ştii ce e drept! Judecă Tu!”
Ludmila s-a apropiat de mine, înconjură masa care ne
despărţea.
- Saşa, iartă-mă! Sunt vinovată înaintea ta. Dacă am văzut
că nu mai primesc nicio veste, am întrebat, am aşteptat. Dar
întotdeauna venea acelaşi răspuns: “Dat dispărut”. Am crezut că
ai murit... Ultima scrisoare de la tine era din Praga. L-am întâlnit
pe Boris, l-am îndrăgit; m-am căsătorit cu el după patru ani de
când ne cunoscuserăm. A venit şi o fiică, pe lângă cei doi fii ai
noştri. O cheamă Nina, are şapte ani. Iartă-mă! Doar eu sunt de
vină! Nu te-am aşteptat destul... latră-mă!
Vorbea plângând.
Ce era de făcut? Ce trebuia să fac? Nu ştiam. Nu vedeam
nicio ieşire, nici unul din noi nu vedea. Am zărit pe perete,
înrămată, o fotografie de-a mea de dinainte de război.
Într-o clipă, o lumină nouă a căzut asupra nefericirii mele.
Simţămintele acuzatoare s-au risipit, sufletul mi s-a umplut de
căldură. Ea nu mă uitase! Îşi amintise mereu de mine şi cu
adevărat nu era nimeni de vină! Dar acum, ce era de făcut?
În odaie se aşternuse o tăcere grea. Tăcerea apăsătoare,
tristă, a durerii.
- Unde sunt copiii?
- S-au dus la bunica lor. Rămân peste noapte acolo.
M-am uitat la soţia mea. Ştiam că dacă i-aş fi cerut să vină
cu mine, ar fi venit. Şi-ar fi luat copiii şi l-ar fi părăsit pe Boris. Eu
aş fi dat totul uitării şi aş fi iubit-o la fel de mult ca înainte. Dar
copiii? În toţi anii aceştia băieţii se obişnuiseră cu noul lor tată,
începuseră să-l iubească. Mai era şi fetiţa. Ce puteau copiii să
- 61 -

înţeleagă din toate acestea?
Distrugeam o familie care îşi avea viaţa ei, o familie în care
oamenii se iubeau şi se respectau. Iar Ludmila, la urma urmei,
de ce-ar fi fost atât de vinovată? Pentru ce să fi trebuit a fi
iertată? Mă aşteptase, mă căutase, suferise, rămăsese singură
cu doi copii. Crezuse că am murit. Abia atunci s-a recăsătorit. Şi
apoi, familia asta nouă nu mă uitase: ţineau poza mea pe perete.
Eu eram singur, iar ei erau cinci. Ce drepturi aveam eu? Nici ea
nu era de vină, nici eu, şi cu atât mai puţin bietul Boris. Iubirea
ce i-o purtam eu Ludmilei nu mă îndreptăţea să distrug o familie,
numai ca să fiu eu fericit. Mă făceam semănător de rău şi de
amar. Şi din nou gândul mi se întoarse la Dumnezeu.
M-am ridicat şi, fără să ştiu nici eu de ce, m-am dus în odaia
de alături. Acolo, aşezate pe lângă pereţi erau trei paturi. Aici
dormeau copiii. La căpătâiul unuia, cel mai mic, atârna legată o
panglică, o iconiţă. Nu-mi dădeam seama ce chip era, dar pentru
mine faptul că Ludmila, care nu fusese de loc credincioasă, are
în casa ei o iconiţă, era neobişnuit, şi de mare bucurie.
Omul de la care primisem în lagăr credinţa îmi spusese că
singura cale spre Dumnezeu e săvârşirea binelui. Să te jertfeşti
pentru alţii, să nu ţii seama deloc de tine. Da, nu era decât o
singură cale: eu să plec, şi să-i las pe ei să-şi trăiască viaţa Ludmila, copiii, Boris.
Ludmila arata jalnic; era strivită sub povara necunoscutului
ce i se aşternea dinainte. Chipul ii era atât de trist încât mi-a fost
ruşine că i-am făcut să aştepte atât, că nu mă hotărâsem mai
devreme. Boris şedea şi el abătut, cu capul in jos, atârnându-i de
parcă i-ar fi fost legat cu o piatră de moară.
M-am dus la ei şi le-am spus:
- Plec. E singura cale de ieşire pentru noi toţi. Voi sunteţi o
familie, eu fac parte acum din trecut! Voi aveţi doi fii şi o fiică, pe
când eu nu am nimic. Vă iubiţi. Am să plec. Nu e un sacrificiu, e
chiar voia lui Dumnezeu şi e dreptul vostru.
M-am ridicat şi am început să-mi pun haina. Boris se uita la
mine îngrijorat. Ludmila s-a repezit la mine şi m-a îmbrăţişat.
- Nu pleca! a spus. Dar eu simţeam in glasul ei o anume
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nesiguranţă. Boris a venit şi el la mine, mi-a strâns mâna şi a
spus:
- Îi vine greu. Suferă şi pentru copii, şi pentru noi doi.
Am plecat, am plecat, ca şi când niciodată n-aş mai fi
întâlnit-o pe Ludmila. O pierdusem pe veci. Eram acum cu totul
al trecutului. Umblam în neştire pe uliţele Kostromei. Era
întuneric, şi în faţa ochilor nu aveam nimic altceva decât chipul
Ludmilei, care mă urmărea. Şase luni am fost bolnav. În acest
răstimp m-am apropiat foarte mult de Biserică. Ea mi-a fost
pavăză, m-a oprit de la hotărâri necugetate şi fapte rele.
Mi-am găsit de lucru într-un institut, ca fizician. M-am
cufundat cu totul în muncă şi, slavă Domnului, cu rezultate bune.
Am ajuns să fiu cunoscut, lucrările îmi erau publicate şi aveam
destui bani. Amintirea Ludmilei însă nu-mi dădea pace.
Locuiam intr-un orăşel unde nu mai rămăsese decât o
singură biserică, celelalte fuseseră ori distruse, ori închise. Acolo
mi-am făcut un prieten, un doctor, om foarte credincios, a cărui
casă era singurul loc unde mai ieşeam şi eu.
Despre ce se întâmplase mai departe în familia Ludmilei nu
ştiam, nici nu încercam să aflu. La ce bun? Îi scrisesem o dată
lui Boris, rugându-l să accepte pentru familie ajutor de la mine.
Îi trimiteam aproape toţi banii mei printr-un prieten care locuia în
Kostroma. Sufeream foarte mult. Nu puteam s-o uit pe Ludmila
şi pe copii.
Peste patru ani am aflat că părintele Arsenie mai este în
viaţă. I-am scris, m-am dus să-l văd. De atunci, ani de-a rândul
mi-a fost duhovnic şi povăţuitor. Mai târziu m-am călugărit şi am
fost hirotonit preot. Fusese o dorinţă veche a mea, însă părintele
Arsenie nu mi-a îngăduit-o dintr-o dată. Abia după doi ani mi-a
dat blagoslovenie.
M-am despărţit de matca mea şi am început să slujesc în
biserică. M-am statornicit într-un orăşel industrial cu o biserică
mică, însă mulţi enoriaşi credincioşi. Încet-încet, trecutul şi-a luat
locul lui firesc.
Apoi s-a întâmplat un lucru care m-a zdruncinat iarăşi din
temelii. Mă întorceam acasă într-o zi, după liturghie, ca de obicei.
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Când am ajuns, proprietarul apartamentului unde locuiam mi-a
spus că mă căutase un bărbat cam între două vârste, care
spusese că o să se întoarcă cam pe la ora patru. Într-adevăr, la
ora patru fix a sunat cineva la uşă. M-am dus să deschid. În
odaie a pătruns un bărbat de vreo cincizeci de ani, foarte galben
la faţă şi părând grozav de istovit. Ochii săi luminoşi şi expresivi
erau plini de bunătate. Mi-a spus pe nume. Îmi dădeam seama
că-l cunosc şi eu de undeva, dar n-aş fi putut spune de unde
anume. Îl priveam cu încordare, încercând să-mi amintesc. El
şi-a dat seama.
- Nu mă recunoşti? M-a întrebat.
În clipa aceea am ştiut: era Boris!
- Am venit să-ţi aduc veşti despre copii, mi-a spus el. Eu am
cancer. Nu mai am de trăit decât cel mult două luni. Am fost
operat de două ori şi acum fac chimioterapie. Vezi, sunt galben
tot, dar nu-mi merge de loc mai bine. Dar nu numai pentru asta
am venit. Îţi mulţumesc pentru ajutor. A fost mare lucru pentru
noi. Ne-ai ajutat foarte mult. Aşa cum mai rugat, nu i-am spus
Ludmilei nimic, dar sunt sigur că a ghicit. Doar te cunoaşte!
Băieţii dumitale au acum şi ei copii. Sunt ingineri amândoi. Fiica
noastră Nina a intrat la Universitate, Toţi copiii sunt credincioşi!
Ludmila nu credea în Dumnezeu, dar după plecarea dumitale
s-a schimbat mult.
Am încercat mereu să aflu unde eşti. Era important pentru
mine, de vreme ce soarta mea şi a dumitale s-au întreţesut în
chip atât de dureros. Ştiu cât ţi-a fost de greu, dar şi asupra
Ludmilei şi a mea toate acestea au lăsat răni nevindecate. Ea
te-a iubit, şi încă te iubeşte: însă nu ştie unde eşti. Plecarea
dumitale ţi-a apropiat-o şi mai mult. Jertfindu-te, ai arătat cât de
mare ţi-era dragostea!
Am îndurat greu iubirea ei pentru dumneata. Dar n-ar fi drept
să spun că n-a ţinut şi la mine. Am vieţuit atâţia ani împreună
după plecarea dumitale, şi niciodată n-a fost rece faţă de mine,
sau indiferentă. Nu m-a învinovăţit pentru nimic, niciodată. Mă
trezeam câteodată în puterea nopţii şi vedeam prea bine că nu
doarme, ci doar se preface. Se gândea la dumneata, ştiu!
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Boris mi-a mai povestit o mulţime de amănunte din viaţa
copiilor şi la sfârşit a spus:
- Nu mai am mult de trăit, zilele îmi sunt numărate. Dacă mai
e încă un preot slujitor în biserică, roagă-l să mă primească la
spovedanie. Ajută-mă!
Mă uitam la Boris şi-mi dădeam seama că viaţa lui fusese
mult, mult mai grea şi mai dureroasă decât a mea. Fusese
chinuit de îndoieli, de griji; cu toate acestea izbutise să crească
în credinţa creştină trei copii, şi alături de el a început şi Ludmila
să creadă!
A rămas la mine trei zile. S-a spovedit la părintele Andrei,
celălalt preot din biserica noastră, şi a primit Sfânta
Împărtăşanie. Părintele Andrei mi-a spus după aceea:
- Ai adus un suflet ales aici! Boris acesta este un om foarte
bun. Nu întâlneşti pe toate drumurile unul ca el!
Părintele Matei mi-a povestit cele de mai sus, de faţă fiind şi
părintele Arsenie, care a ascultat cu mare atenţie, cu toate că
ştia totul mai dinainte. A rămas la noi două zile şi nu l-am mai
văzut niciodată după aceea. După cinci luni de la vizita lui,
părintele Arsenie mi-a spus:
- Ţi-l aminteşti pe părintele Matei? Am primit astăzi o
scrisoare de la el! Grea soartă are, dar Dumnezeu i-a ajutat să
ia singura hotărâre dreaptă. Domnul să-l aibă în pază!
Bogăţia... săracului

Era odată un om nemulţumit, care se plângea tot timpul că
este sărac. Ajunsese să fie supărat şi pe Dumnezeu că nu-i
dăduse mai multe şanse în viaţă.
L-a auzit un bătrân înţelept şi l-a întrebat:
– Ai vrea să ţi se taie mâna dreaptă pentru 100 de milioane
de lei?
– Nicidecum, răspunse omul îngrozit.
– Dar mâna stângă, insistă bătrânul?
– Cum să-mi tai mâna pentru bani, se indignă săracul.
– Dar, ai vrea să-ţi dai ochii pentru un miliard? Cunosc eu
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pe cineva, pe un mare bogătaş, care şi-a pierdut vederea şi ar
da toată averea lui pentru un transplant de ochi...
– Ferească Dumnezeu! Nu mi-aş da un ochi pentru nimic în
lume.
– Păi vezi măi omule, ce bogat eşti, zise înţeleptul, dacă doar
mâinile şi ochii tăi valorează mai mult de un miliard. Mulţumeşte
lui Dumnezeu pentru cât de bogat eşti. Mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru că eşti sănătos şi poţi să munceşti cu mâinile
tale. Nu râvni la luxul şi bogăţia altora, căci în curând le vor
pierde şi vor pleca din lumea aceasta cu mâinile goale, fără să
fi avut bucuria de a contempla creaţia lui Dumnezeu, din cauza
multor griji pământeşti, din dorinţa de a agonisi cât mai mult.
Săracii... bogaţi...!
Rugăciunile care sunt ascultate

În urma unui naufragiu, s-au salvat de la înec doar doi
pasageri. Amândoi au ajuns înot pe o insulă pustie.
Văzându-se atât de izolaţi, s-au gândit că cel mai rău lucru
este să nu-şi piardă nădejdea.
Au început să se roage, dar ca să-şi dea seama care dintre
rugăciuni este ascultată de Dumnezeu şi-au împărţit teritoriul şi
fiecare se ruga în parcela lui.
La început au cerut mâncare. A doua zi, unul dintre ei a găsit
în partea lui de insulă un smochin plin cu fructe şi şi-a potolit
foamea. În partea cealaltă, nu se întâmpla nimic.
După o săptămână, omul căruia-i fusese ascultată prima
rugăciune ceru haine şi nişte scule cu care să-şi încropească un
adăpost. Găsi a doua zi pe plajă o ladă în care se aflau lucrurile
pe care le ceruse în rugăciune.
Încurajat, omul ceru insistent să apară un vas cu care să se
salveze. A doua zi, un vapor ancoră lângă insulă şi o barcă trase
la ţărm.
Omul fericit se pregătea să se urce în barcă. Atunci a auzit
un glas de sus care i-a zis:
- De ce îţi părăseşti tovarăşul de pe insulă?
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- Pentru că nu merită să fie ajutat din moment ce rugăciunile
sale nu au fost niciodată ascultate, răspunse omul.
- Greşeşti! i-a răspuns glasul din cer. El nu a cerut decât un
singur lucru. Ca toate dorinţele tale să fie îndeplinite!

Aşadar, lui Dumnezeu îi place solidaritatea, dragostea şi grija
ce o avem pentru cei de lângă noi, mai ales dacă ne rugăm
pentru binele lor. Ba mai mult, ne cere să-i iubim şi pe vrăjmaşii
noştri. De aceea îi ascultă pe sfinţi, pentru că nu se roagă
niciodată pentru ei.
De ce să mă spovedesc?

Dacă îl vei întreba pe unul de ce el nu se spovedeşte, îţi va
răspunde poate: „Dar de ce să fac aceasta, de vreme ce pe
urmă, sigur, iarăşi voi cădea?”.
Aşadar, nu te mărturiseşti, spunând ca vei face din nou
aceleaşi păcate. Însă, ia spune-mi, dacă te vei îmbolnăvi, vei
merge la medic? Cu siguranţă că da! Dacă însă, te vei îmbolnăvi
din nou vei mai merge la medic? Desigur că da.
Prin urmare, de cate ori te îmbolnăveşti mergi la spital, la
doctor. Dar de ce nu procedezi întocmai şi cu sufletul tău? Nu
cumva este mai de preţ trupul decât sufletul? Nu-L auzi pe
Domnul ce spune: „Ce-i foloseşte omului să câştige lumea
întreagă, dacă îşi pierde sufletul?” (Mc. 8, 36).
Înţelegi acum, fratele meu, că nu gândeşti bine şi că ne este
de folos să mergem să ne spovedim, chiar de s-ar întâmpla să
cădem iar în aceleaşi păcate?[10]
Cea mai mare faptă bună

L-au întrebat pre Avva Aghaton fraţii, zicând: “Care faptă
bună, părinte, are mai multa osteneală?” Zis-a lor: “Iertaţi-mă,
eu socotesc că nu este altă osteneală, ca rugăciunea către
Dumnezeu. Căci totdeauna când voieşte omul să se roage,
voieşte vrăjmaşul să-l distragă pe el, căci el ştie că nu se
împiedică de altceva, fără numai de rugăciunea cea către
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Dumnezeu. Şi toată petrecerea pe care o va face omul, răbdând
întru dânsa, dobândeşte odihna. Iar rugăciunea, până la
răsuflarea cea de pe urmă, are trebuinţă de nevoinţă”[11]
Să nu judecăm pe aproapele

Într-o pustie trăia un bătrân duhovnic, care, într-o zi, primeşte
în vizită un credincios din satul unde a locuit el cu mulţi ani în
urmă.
Şi, vrând să afle ce mai este prin sat, pustnicul îl întreabă pe
acel creştin:
- Al lui cutare, tot aşa păcătos este?
…iar omul, îi răspunse:
- Tot aşa este, părinte.
...iar la auzul acestor cuvinte, părintele zise deznădăjduit:
- Of, of ..!
În noapte aceea, vine îngerul la pustnic şi, trezindu-l, îi
spune:
- În noaptea asta a murit omul acela de care tu ai vorbit mai
devreme şi m-a trimis Dumnezeu să te întreb, unde să îl
punem?….în rai sau în iad? …că tu l-ai judecat.
S-a căit amarnic pustnicul şi toata viaţa a plâns, cerând un
semn de iertare de la Dumnezeu, şi încă nu l-a primit.[12]
Predica unui copac

Fii drept! Noi copacii aşa creştem. Nu ne place să ne târâm
pe pământ.
Nu-ţi uita rădăcinile! Rădăcinile puternice te ajută de
fiecare dată. Nu uita de unde ai plecat şi ce lecţii ai învăţat pe
parcursul creşterii tale.
Fii flexibil! Dacă un copac ar rămâne rigid, crengile s-ar
rupe, tocmai de aceea noi ne mişcăm o dată cu bătaia vântului,
apoi revenim în poziţia iniţială şi mai puternici.
Bucură-te de încercări! Bucură-te de zăpadă şi de
vremurile ploioase! Ele sunt ca un duş rece care te vor curăţa,
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iar apa care va pătrunde la rădăcină, te va face să creşti frumos
şi vei aprecia mai mult soarele.
Fii smerit! Noi, copacii, pentru rodul nostru bogat, suntem
adesea loviţi cu pietre şi ciomege, dar nu răspundem la fel, ci
acelora care ne lovesc le oferim fructele noastre.
Nu fi invidios! Noi, copacii, nu ne uităm invidioşi la alţii, care
sunt mai mari sau mai puternici şi nici nu-i clevetim. Doar ne
bucurăm de fiecare zi, cu fiecare frunză înverzită.
Fii generos! Dăruieşte-le celor din jurul tău cât mai mult
oxigen, şi prin tine vor trăi şi ei.
Fii recunoscător în fiecare zi! Un copac nu uită asta. Când
răsare soarele, când copiii se joacă lângă el, când păsările îşi
găsesc refugiu şi cântă de pe crengile de sus, noi copacii, în
semn de mulţumire, înflorim.
Fii plin de dragoste! Fii liman şi adăpost celor din jur! Eu ca
şi copac, mă bucur când oamenii se adăpostesc la umbra mea,
când păsările îşi fac cuiburi pe crengile mele…
Ai nădejde! Întotdeauna, după o iarnă grea şi apăsătoare,
vine primăvara. Aşa că nu-ţi mai face atâtea griji.
Ai credinţă! Încetează să consideri că lucrurile sunt grele.
Un copac nu spune “Nu pot să înfloresc. Anul ăsta nu vreau să
fiu roditor! E prea greu, dureros şi inconfortabil!” Pur şi simplu o
facem, cu încredere şi uşurinţă.
Tinde spre înălţimi! Bucurându-te de ceea ce faci acum, tot
timpul vei mai avea ce să înveţi şi ce să realizezi pentru a ajunge
mai mare, mai puternic, mai frumos.
Fii responsabil! Daca noi, copacii, am da vina pe verile
toride şi gerul iernii ce am rezolva? De aceea căutăm să ne
adaptăm la orice condiţii, ca viaţa să meargă înainte.
Nu amâna! Pentru a creşte, timpul cel mai potrivit e acum!
Nu aşteptăm anotimpul potrivit, ci creem noi momentul oportun.
Aplică asta în viaţa ta şi renunţă la amânare.
Renunţă la trecut! Nu te mai uita în urmă! Mi se pare absurd
ca un copac să se gândească la iarna grea din 2008, în loc să
se bucure de primăvara plăcută de acum.
Ai răbdare şi creşte încet şi frumos! Câteodată poate dura
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ani până să ajungi la înălţimea propusă, însă te asigur că merită.
Noi, copacii, niciodată nu dăm înapoi, ci doar creştem...
Ţinta e cerul.
Grădina duhovnicească

Sunt suflete care, deşi au avut un ogor roditor, fiindcă l-au
lăsat necultivat, s-a umplut de tufe şi de mărăcini. Iar alte suflete,
al căror ogor era plin de tufe şi de mărăcini, săpându-l şi
desţelenindu-l, l-au făcut roditor. Ce folos că Dumnezeu ne-a dat
un ogor bun, dacă noi l-am lăsat să devină pădure deasă. Ce să
ne facă Dumnezeu, dacă în ogorul nostru ar putea rodi trestia de
zahăr, iar noi suntem mulţumiţi cu trestia de baltă şi nu ne
îngrijim să o dezrădăcinăm şi să cultivăm trestia de zahăr? Din
trestiile de baltă poţi face doar coşuri, nu să scoţi şi zahăr…
Dumnezeu va cere socoteală de la fiecare dintre noi, dacă a
înmulţit sau nu darul pe care i l-a dat. Căci dacă cuiva i-a dat
cinci daruri, acela zece trebuie să dea înapoi; nu e de ajuns să
le facă nouă.
De aceea, pe cât este posibil, nevoiţi-vă în smerenie şi cu
discernământ să luaţi notă maximă, căci Dumnezeu va cere
socoteală dacă am dublat talanţii primiţi de la El. Căci orice talant
care este dublat, este răsplătit de Dumnezeu cu notă maximă.
Iar dacă cineva, din multă râvnă (iar nu din egoism) dintr-un
talant va face zece, acest fapt Îl va înduioşa nu numai pe
Dumnezeu, ci şi pe oamenii cu o inimă de granit.[13]
Dumnezeu a văzut un luptător

Trăia odată în Muntele Athos un călugăr, care locuia în
Karyes. El bea şi se îmbăta în fiecare zi, scandalizând pelerinii.
În cele din urmă a murit, iar acest lucru i-a uşurat pe o parte
dintre credincioşi, ei mergând şi spunându-i încântaţi părintelui
Paisie Aghioritul că s-a rezolvat în cele din urmă această
problemă uriaşă. Părintele Paisie le-a răspuns că şi el ştia
despre moartea călugărului, după ce a văzut un batalion întreg
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de îngeri care au venit să ridice sufletul acestuia. Pelerinii au
fost uimiţi, iar unii au protestat şi au încercat să-i explice mai
bine părintelui, gândindu-se că bătrânul nu a înţeles. Stareţul
Paisie le-a explicat: „Acest călugăr s-a născut în Asia Mică, la
scurt timp înainte de distrugerea de către turci, atunci când au
adunat toţi băieţii. Deci, ca să nu-l ia de la părinţii lui, ei îl luau
cu ei la seceriş, şi, pentru a nu plânge, au pus rachiu în laptele
lui, pentru ca el să doarmă. Prin urmare, el a crescut şi a ajuns
un alcoolic. Acolo el a găsit un bătrân care i-a declarat că a fost
şi el alcoolic. Bătrânul i-a spus să facă metanii şi rugăciuni în
fiecare noapte şi s-o implore pe Maica Domnului ca să-l ajute să
taie câte un pahar de băutură. După un an, cu pocăinţă şi luptă,
a reuşit să ajungă de la 20 de pahare de băutura, la 19 pahare.
Lupta a continuat pe parcursul anilor şi a ajuns la 2-3 pahare, cu
care el tot se îmbată. Lumea a văzut un călugăr alcoolic care
scandaliza pelerinii, dar Dumnezeu a văzut un luptător, care a
dus o bătălie lungă cu patima să. Fără să cunoaştem ce fiecare
încearcă să facă şi ceea ce vrea să facă, ce drept avem noi să
judecăm efortul său?
Samarineanul necunoscut

Un bogat trecu odată din întâmplare pe-o stradă în care
locuia o familie nevoiaşă, cu o spuză de copii. Lume multă se
îmbulzea în preajma locuinţei acestor sărmani, din pricină că
unul dintre cei micuţi al lor se stinseră din viaţă.
Bogatul nostru se opri, se strecură prin mijlocul gloatei, puse
o sumă destul de însemnată lângă coşciugul celui ce plecase
din lumea celor vii şi încercă să se facă nevăzut.
Credincioşii făcură lanţ în jurul bogatului şi, oprindu-l, îl
întrebară:
- Fii bun şi spune-ne cum te cheamă.
- Iertaţi-mă – zise bogatul – că nu v-aş putea împăca dorinţa.
În tot cazul, aş dori să ştiu cu ce scop ţineţi să ştiţi aceasta?
- Fapta pe care ai săvârşit-o întrece toate aşteptările şi e
vrednică de toată lauda. Se aseamănă cu fapta Samarineanului
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milostiv din Evanghelie şi de aceea ne-am hotărât ca pe orice
cale să vă aflăm numele.
- Foarte bine, zise bogatul. Eu mă leg să vă spun numele
meu după ce, mai întâi, veţi putea să-mi spuneţi voi mie, cum se
numea Samarineanul din Evanghelie.
Toţi cei adunaţi au rămas uimiţi şi au trebuit să tacă şi să-i
lase drum slobod celui care ştiuse nu numai să ajute pe cei
nevoiaşi, dar să le dea şi o lecţie atât de preţioasă.

Nu trebuie să râvnim la nicio răsplată sau la vreo laudă în
schimbul ajutoarelor pe care le dăm celor răniţi trupeşte sau
sufleteşte, precum şi celor nevoiaşi sau lipsiţi. Răsplata va veni
de la Dumnezeu, la momentul ales de El.
Mă cunoşti?

Un rege bavarez, vânător pasionat, se rătăci, cu prilejul unei
vânători. Flămând şi obosit, dădu peste casa unor ţărani
bavarezi. Regele îşi tăinui numele, vrând să afle cam ce fel de
supuşi are. Fu însă foarte rece primit. Ţăranii îi spuneau aproape
pe faţă că n-au lipsă de astfel de „vagabonzi”.
Abia-abia i se făcu rost de ceva mâncare slabă şi odihnă
proastă.
A doua zi, regele, întorcându-se la palat, se îmbrăcă în toate
podoabele sale şi trimise după ţăranul ce-l găzduise. Condus în
faţa tronului, regele îl primi cu întrebare: „Mă cunoşti?”.
Ţăranul rămase uluit şi ruşinat. Regele din faţa lui era
călătorul pe care-l găzduise atât de prost.
Aşa e şi cu noi.
Iisus, Regele cel Ceresc, ni se înfăţişează azi în chip umil şi
smerit. „Bolnav am fost şi m-aţi căutat, în temniţă am fost şi aţi
venit la mine, gol am fost şi m-aţi îmbrăcat, flămând am fost şi
mi-aţi dat să mănânc. (…) Oricâte aţi făcut unuia dintre aceşti
mai mici, Mie Mi-aţi făcut” (Matei 25, 35-36, 40).
Dar, în Ziua cea Mare a Judecăţii, El va veni plin de slavă,
înconjurat de sfinţii Săi îngeri. Pentru cei necredincioşi El va veni
însoţit de întrebarea şi mustrarea: „Mă cunoaşteţi?”.
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Cunoaşte-L-vor atunci şi cei care astăzi nu-L cunosc şi se
vor ruşina, dar atunci va fi prea târziu.
Ferice de cei care-L cunosc pe Domnul şi-I slujesc Lui!
Dragostea mai presus de toate

Când am intrat în viaţa de obşte – povestea unei maici
Cuviosul părinte Paisie Aghioritul – m-au pus ajutor de trapezar.
Atunci un bătrânel de optzeci de ani, cu totul slăbit, mi-a cerut
să-i duc la chilie nişte supă. Când terminam ascultarea,
mergeam şi-i duceam supa. Într-o zi m-a văzut un frate care mi-a
zis: „Nu-l învăţa aşa, pentru că apoi îţi va cere mereu ajutorul şi
nu te va mai lăsa nici măcar să te odihneşti; n-o să mai poţi nici
măcar să-ţi faci canonul. Ştii ce am păţit eu? Am mers odată să-l
ajut, pentru că era răcit, şi după aceea nu am mai scăpat de el.
Bătea mereu în perete, tac-tac: Fă dragoste, îmi spunea, şi
adu-mi un ceai! Fă dragoste şi vino de mă întoarce puţin! Nu
trecea mult timp şi iar tac-tac în perete: Fă dragoste şi pune-mi
o cărămidă caldă! Cărămidă-ceai, cărămidă-ceai… Când să mai
apuc să fac şi cele duhovniceşti? Mi-am ieşit din fire!”
Auzi ce spune [omul cel vechi]? Înfricoşător! Adică bătrânelul
acela să sufere, să geamă, să-i ceară ceva care să-i mai
uşureze suferinţa, iar el să nu vrea să-l ajute, ca să nu-şi
întrerupă activităţile duhovniceşti… Aceste lucruri n-au însă nicio
noimă. Mai mult ar fi cântărit la Dumnezeu “cărămidă-ceai” decât
metaniile şi rugăciunile pe care le făcea… după toată rânduiala.
Pe de o parte spunea: Doamne Iisuse Hristoase, miluieşte-mă!,
iar pe de alta: Lasă-mă în pace![14]
Vasul murdar

Era un om care-şi zicea că-i credincios şi cu frică de
Dumnezeu, dar ducea o viaţă plină de păcate. În sinea lui credea
că Bunul Dumnezeu îi va ierta toate păcatele, pentru că din când
în când îşi făcea rugăciunile, mai mergea şi la Biserică, aprindea
câte o lumânare şi aşa mai departe…Dar, într-o noapte, el avu
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un vis ciudat. Părea că s-a rătăcit într-un pustiu şi era chinuit
aprig de foame. Cum era aprig înfometat, iată că în faţa lui se ivi
un tânăr îmbrăcat într-o lumină albă strălucitoare, purtând în
mâini o tavă plină cu mâncăruri alese; tânărul îl pofti să
mănânce. Dar când să guste din bogăţiile oferite, omul observă
că vasul, în care se află mâncarea aceea îmbietoare, era foarte
murdar. Cu toată foamea care-l chinuia, nu putu nici măcar să
guste şi-i zise tânărului.
- Nu pot mânca dintr-un vas atât de murdar!
Atunci tânărul îi zise cu glas de dojană:
- Tot asemenea faci şi tu, tot un vas murdar eşti şi tu! Cum
vrei să guste Dumnezeu din rugăciunea ta, dacă tu I-o dai
dintr-un vas atât de murdar?!
Şi tânărul se făcu nevăzut.
Deşteptându-se din somn, omul acela se simţi cutremurat în
adâncul fiinţei lui şi din clipa aceea a început să ducă o viaţă
plăcută lui Dumnezeu.
“De la Mine a fost aceasta...”
- Dumnezeu vorbind omului -

Textul este defapt o scrisoare trimisă de Sfântul Serafim de
Viriţa către un fiu duhovnicesc, episcop rus, aflat într-o
închisoare sovietică.

“Te-ai gândit vreodată că tot ceea ce te priveşte pe tine Mă
priveşte şi pe Mine? Pentru că ceea ce te priveşte pe tine
priveşte şi pupila ochilor Mei. Tu eşti scump în ochii Mei, mult
preţuit, şi Eu te-am iubit pe tine şi de aceea pentru Mine este o
deosebită bucurie să te educ.
Când ispitele stau împotriva ta şi duşmanul vine ca râul, Eu
vreau ca tu să ştii că de la Mine a fost aceasta. Că neputinţa ta
are nevoie de puterea Mea şi că siguranţa ta stă în aceea de
a-mi da Mie posibilitatea să Mă lupt pentru tine. Când te găseşti
în situaţii grele printre oameni care nu te înţeleg, care nu iau
seama la ceea ce-ţi este necesar şi plăcut, care te îndepărtează
de la ei, de la Mine a fost aceasta.
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Eu sunt Dumnezeul tău, care dispun de împrejurări. Nu
întâmplător ai apărut la locul tău, acela este locul pe care Eu ţi
l-am destinat. Nu tu ai cerut ca Eu să te învăţ smerenia? Aşa că
iată: Eu te-am pus în acel mediu, în acea şcoală unde se
studiază această lecţie. Mediul tău şi cei ce trăiesc cu tine
îndeplinesc numai voia Mea. Te afli oare tu în criză de bani, îţi
este greu şi dai din colţ în colţ? Să ştii că de la Mine a fost
aceasta.
Pentru că Eu dispun de mijloacele tale materiale. Eu vreau
ca tu să fugi la Mine şi să depinzi de Mine. Rezervele Mele sunt
fără sfârşit. Eu vreau ca tu să te convingi de dreptatea Mea şi de
făgăduinţele Mele. Să nu-ţi spună cineva de trebuinţa ta: „Voi
n-aţi crezut Domnului Dumnezeului vostru”. Te gândeşti oare la
necazuri şi suferi tu noaptea, fiind despărţit de cei apropiaţi şi
dragi inimii tale? Să ştii că de la Mine a fost aceasta.
Eu sunt bărbatul durerilor. Când eşti cuprins de boală, să ştii
că Eu am îngăduit aceasta ca tu să te îndrepţi spre Mine şi în
Mine să poţi găsi mângâiere veşnică. Te-a dezamăgit oare
prietenul tău când ţi-ai deschis inima faţă de el? De la Mine a
fost aceasta.
Eu am îngăduit ca aceste neînţelegeri să te afecteze, ca tu
să ştii că cel mai bun prieten al tău este Domnul. Eu vreau ca tu
să aduci toate problemele tale înaintea Mea şi să-Mi vorbeşti.
Te-a clevetit cineva? Spune-Mi Mie şi vino mai aproape de
Mine, scăparea ta este când sufletul tău se va ascunde de
„amestecarea limbilor”. Eu am încercat ca lumina adevărului tău
şi soarta ta să fie în mijlocul zilei (Ps. 36, 6). S-au distrus planurile
tale, te-ai implicat sufleteşte şi ai obosit? De la Mine a fost
aceasta.
Tu ţi-ai făcut planuri şi mi le-ai adus Mie ca să le
binecuvântez. Dar Eu vreau să Mi le arăţi Mie, ca să dispun şi de
împrejurările vieţii tale şi atunci răspunderea pentru toate va fi a
Mea, fiindcă este prea greu pentru tine şi tu singur nu poţi să te
măsori cu ele, fiindcă tu eşti numai arma, nu persoana care
acţionează. Ai trecut oare prin insuccese neaşteptate şi tristeţea
a cuprins inima ta? Să ştii că de la Mine a fost aceasta.
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Pentru că Eu vreau ca inima şi sufletul tău să fie întotdeauna
arzând în faţa ochilor Mei şi să învingă prin numele Meu orice
neîncredere. Când nu primeşti multă recunoştinţă de la oamenii
apropiaţi şi dragi ţie şi, având sufletul sărac, cazi în deznădejde
şi cârteală, să ştii că de la Mine a fost aceasta. Pentru că, prin
această tânjeală a sufletului tău, Eu încerc puterea credinţei tale,
fermitatea făgăduinţelor şi puterea rugăciunii tale insistente
pentru cei apropiaţi ţie. Pentru că tu eşti cel care i-ai încredinţat
Acoperământului Maicii Mele Preacurate, trecând grija lor pe
seama iubirii Mele providenţiale.
Te-a încercat o boală grea, vremelnică sau nu, şi tu ai fost
ţintuit în patul tău? De la Mine a fost aceasta. Pentru că Eu vreau
ca tu să mă cunoşti pe Mine mai bine în neputinţele tale trupeşti
şi să nu cârteşti pentru această încercare trimisă ţie. Nu te-ai
străduit să pătrunzi în planurile Mele, în planurile mântuirii
sufletelor omeneşti prin diferite căi, ci fără cârtire şi supus ai
închinat voia ta harului Meu. Dacă ai vrut să faci o faptă
deosebită pentru Mine şi, în locul aceleia, te-ai aşezat pe patul
neputinţei, de la Mine a fost aceasta.
Pentru că atunci ai fost adâncit în faptele tale şi Eu nu pot să
atrag gândurile tale spre Mine, ci Eu vreau să te învăţ ca
gândurile tale cele mai adânci să fie în slujba Mea. Eu vreau să
te învăţ să recunoşti că tu eşti nimic. Unii din cei mai buni
colaboratori ai Mei sunt cei care, rupţi de activităţile cotidiene,
învaţă să dispună de arma rugăciunii neîncetate. Tu eşti chemat
ca pe neaşteptate să ocupi poziţia grea şi de răspundere şi să
mergi nădăjduind în Mine.
Eu îţi încredinţez aceste greutăţi, pentru că la aceasta te
binecuvântează pe tine Domnul Dumnezeul tău în toate faptele
tale, în toate drumurile tale, în tot ceea ce va fi făcut prin mâinile
tale.
În această zi îţi înmânez acest vas cu ulei sfânt. Foloseşte-l
cum vrei, copilul Meu. Fiecare greutate care apare, fiecare
cuvânt care te supără, fiecare obstacol în munca ta care ar fi
putut să-ţi aducă necazuri şi deznădejde, fiecare descoperire a
neputinţei şi incapacităţii tale să fie unse cu acest ulei. De la
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Mine este aceasta.
Aminteşte-ţi că fiecare obstacol este mângâierea lui
Dumnezeu şi pune în inima ta cuvintele pe care Eu ţi le-am spus
ţie astăzi: de la Mine au fost acestea.
Păzeşte aceste cuvinte, să ştii şi să-ţi aminteşti întotdeauna
că fiecare greutate va slăbi când tu vei învăţa să Mă vezi pe
Mine în toate. Toate sunt trimise de Mine pentru desăvârşirea
sufletului tău – toate de la Mine au fost...”
Fierul ruginit

Nu te plânge că Dumnezeu a îngăduit să vină asupra ta
încercări. Adu-ţi aminte că Dumnezeu a îngăduit încercări şi mai
grele asupra oamenilor mai drepţi decât tine.
Închipuie-ţi un drug de fier care stă cu anii în spatele unei
fierării. În cele din urmă el începe să îl roage pe fierar să facă şi
din el ceva frumos. Fierarul îl apucă în grabă, îl aruncă în foc şi,
apoi, roşu, îl bate pe nicovală. Oare în acest caz fierul începe să
plângă?
Încercarea ta este pentru bucurie, nu pentru tânguire,
deoarece tu L-ai rugat pe Dumnezeu să facă din tine un om mai
bun. Şi Dumnezeu te-a luat în lucru, omule! Bucură-te fierule
ruginit din spatele fierăriei !
Din ce loc suntem

Într-o zi, învăţătorul satului întâlneşte pe unul dintre săteni,
care avea prostul obicei de a drăcui şi de a blestema la tot pasul.
Tocmai îl auzise drăcuind şi îi zise astfel:
- Măi omule, după cum observ eu, îmi dau seama că eşti de
loc din iad.
Săteanul, se miră şi zise:
- Cum aşa, se poate?
- Tocmai aşa, se poate foarte bine, răspunse învăţătorul.
Dacă ai vorbi bulgăreşte, de unde ai fi?
- Din Bulgaria.
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- Dacă ai vorbi turceşte, din ce loc ai fi?
- Din Turcia, bineînţeles.
- Dar dacă ai vorbi italieneşte, din ce loc ai fi?
- Din Italia, răspunse omul, dar nu înţeleg ce vrei să spui cu
asta, domnule învăţător.
Învăţătorul îl lămuri, zicându-i:
- Este foarte limpede; de vreme ce în iad este locul
blestemelor, înjurăturilor şi sălaşul diavolului, tu care toată ziua
înjuri şi blestemi, nu poţi fi din alt loc, decât din iad.
Omul, ruşinat, plecă în jos capul şi zise:
- De partea dumitale este dreptatea şi iată de azi făgăduiesc
să nu mai blestem şi să nu mai înjur.
Noi, iubiţi oameni, de unde suntem? Nu cumva avem şi noi
prostul obicei şi urâtul obicei de a blestema, înjura şi drăcui?!
Să ne ferim ca de foc de acest păcat al gurii ca să nu
ajungem cu adevărat în chinurile iadului.
Lucrează Dumnezeu pentru noi

Oare cel ce a lucrat Duminica sau în zi de sărbătoare, se
află la sfârşitul anului mai îmbelşugat decât cel care în acea zi a
fost la biserică şi s-a rugat? Oare casa lui e mai bine îngrijită,
copii mai bine hrăniţi? Nimic din toate acestea. Ba dimpotrivă!
Cel ce a fost Duminica la biserică, a respectat porunca lui
Dumnezeu, de a-I cinsti Ziua, iar a doua zi începe lucrul cu temei
şi voie bună, având sufletul împăcat, al datoriei împlinite.
Un sătean îl întrebă pe altul într-o zi:
- Cum faci dumneata, bădiţă Ioane, de isprăveşti toate
treburile atât de repede şi bine, cu toate că în zi de Duminică toţi
ai casei nu lucraţi, ci sunteţi cu toţii la biserică?
- Foarte bine. Dumnezeu lucrează, că ne dă soare sau
ploaie, vreme bună pentru arat, semănat, cules roadele, ne dă
hrană sufletelor noastre prin Sfânta Sa Evanghelie, pe care o
auzim la Sfânta Biserică, ne învaţă numai lucruri bune pentru
viaţă, ne dă odihna, învăţătura, hrana şi bucuria zilelor de
Duminică şi sărbătoare. Pe scurt, El ne dă putere şi sănătate
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pentru trup şi în zile de sărbătoare, ne hrăneşte şi ne întăreşte
sufletul cu hrana lui mântuitoare.
Săteanul care-l asculta şi era şi el un bun gospodar, dar un
gospodar creştin mai mult cu numele, se hotărî din acel ceas să
respecte Duminica - ziua de odihnă - când va lucra Dumnezeu
pentru el în casa lui.
Adevărul

Odată, doi zidari construiau un zid. Când era gata să aşeze
o cărămidă, unul dintre ei a observat că aceasta era mai groasă
într-o parte decât în cealaltă. Tovarăşul lui, Petru, l-a sfătuit să o
arunce şi să pună alta în locul ei.
- Dacă nu vei face aşa, Ioane, lucrul îţi va ieşi rău.
- Cum aşa, l-a întrebat Ioan, cum poate să îmi strice zidul un
lucru aşa de nimic, care aproape că nici nu se observă? Tu
Petre, prea le iei în serios pe toate.
Şi Ioan şi-a văzut în continuare de lucru, zidind cărămidă
peste cărămidă până seara târziu, când amândoi şi-au lăsat
lucrul şi au plecat spre casele lor.
A doua zi, când s-au întors iarăşi la lucru, ce le-a fost dat să
vadă! Din pricina acelei cărămizi rele, zidul nu a mai mers drept
şi, cu cât se înălţa, cu atât se înclina mai mult, aşa că, peste
noapte, acesta s-a prăbuşit şi Ioan a trebuit să înceapă zidul din
nou.
Tot astfel este şi cu fiecare neadevăr din inimile noastre.
Minciuna, care la început este aşa de mică, creşte şi iar creşte,
până ce, în cele din urmă, aduce peste noi ruşine şi ocară.
De aceea, spune şi cuvântul lui Dumnezeu: “Lepădaţi
minciuna şi grăiţi adevărul!”
Exemplul cel bun

Fericitul Ieronim istoriseşte că o mânăstire de călugări avea
o imensă avere constând în icoane şi odoare sfinte din aur,
argint şi pietre preţioase.
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Un hoţ, ce cunoştea bine lucrul acesta, râvnea mult la aceste
comori, însă nu îşi putea executa planul deoarece acestea erau
straşnic păzite de călugări.
Dar, pentru a-şi putea pune în aplicare planul, el a recurs la
un şiretlic, şi anume, s-a rugat să fie primit în mânăstire spunând
că doreşte să devină călugăr. Astfel, el a putut vedea cu precizie
unde erau acelea, însă nu şi-a putut pune imediat planul în
aplicare.
Trecând timpul, observând viaţa cea plină de dragoste,
smerenie şi pocăinţă a călugărilor de acolo, a fost influenţat
într-o aşa măsură, încât a renunţat la planul său cel mişel şi,
integrându-se în rânduiala monahală, a dus mai departe o viaţă
plină de pocăinţă, murind la bătrâneţe ca un sfânt.
Iată cum exemplul cel bun are o mare putere în îndreptarea
celor păcătoşi!...
Mai bine să dormi...

Un tată evlavios, seara, înainte de culcare, obişnuia să le
citească copiilor săi din Vieţile Sfinţilor, iar copiii, adunaţi în jurul
său îl ascultau cu atenţie.
Într-o seară însă, doi dintre copii, obosiţi de alergătura de
peste zi, au adormit. Observând aceasta, cel de-al treilea i-a
spus tatălui:
- Vezi tată, fraţii mei dorm, iar eu te ascult şi mă rog.
Tatăl însă, mustrându-l i-a spus:
- Dragul meu, mai bine să dormi, decât să te mândreşti cu
binele şi cu faptele pe care le faci! Mândria, dragul tatii, este
păcatul prin care o parte din îngeri au căzut; le-a luat Dumnezeu
lumina, înţelepciunea, frumuseţea şi toate darurile primite de El,
Creatorul.
Gongul pendulei

Într-o mânăstire, călugării aveau în trapeză (sala unde
servesc masa) o pendulă cu gong. De câte ori ajungea limba
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unei pendule la ora doisprezece bătea o data.
Unul dintre călugării mai în vârstă, obişnuind a se închina ori
de câte ori auzea gongul pendulei bătând, unul mai tânăr l-a
întrebat:
- Părinte, de ce vă închinaţi ori de câte ori bate gongul
pendulei, că doar nu bate clopotul Sfintei Biserici?
Iar părintele i-a răspuns:
- Mă închin pentru că de câte ori bate, mă apropii cu încă o
oră de judecata care mă aşteaptă.
Cum ne ridicăm din mlaştina păcatului

Un pescar povestea unor prieteni de-ai săi, că odată, pe
când se afla la pescuit, a căzut într-o mlaştină şi că s-a scos
singur din aceasta, trăgându-se de păr.
Bineînţeles că prietenii lui au început să râdă de el,
certându-l că este aşa de mincinos.

Aşa este şi cu cei ce cred că se pot scoate singuri din
mlaştina păcatului, căci desigur, nimic nu pot face fără ajutorul
lui Dumnezeu, care, de multe ori, lucrează prin oameni, pentru
a ne ajuta.
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