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„Ascultă, fiul meu, învăţătura tatălui tău şi nu lepăda
îndrumările maicii tale” (Pilde 1:8)



Reţeta minunată

Undeva, la noi în ţară, într-un sat, după război,
Oamenii trăiau în lipsuri, sărăcie şi nevoi.
Toţi erau lihniţi de foame, nu aveau nimic în pungă
Şi n-aveau din ce să facă, nici măcar o supă lungă.
Într-o zi, trecu pe-acolo un călugăr de la schit,
Un bătrân cu barbă albă, blând şi îmbunătăţit.
Cum aflară de părinte, au venit cu mic, cu mare,
Toţi în piaţă, dând năvală, pentru binecuvântare.
Şi s-au strâns pe lângă dânsul, şi bărbaţi, dar şi femei,
Încântaţi de-aşa surpriză, ce veniră peste ei.
Când i-a întrebat bătrânul:

- Cum petreceţi, oameni buni?
Începură a se plânge şi cei mici, şi cei bătrâni,
Mai întâi că n-au mâncare; n-au o supă, n-au o ciorbă;
Despre alte „bunătăţuri”, nici nu mai încape vorbă.
Şi ziceau, plângând cu lacrimi, că, fiind lipsiţi de hrană,
Vor muri de foame sigur, căci n-aşteaptă vreo pomană.
Cu răbdare, blândul stareţ, sta pe toţi să îi asculte
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Şi îi iscodea pe dânşii, ca să afle cât mai multe.
După ce îi ascultară, cu o faţă luminată,
Înţeleptul stareţ zise către gloata adunată:
- Înţeleg a voastră scârbă şi tot ce vă preocupă,
Că n-aveţi din ce să faceţi nici măcar o biată supă…
De aceea, vă voi spune o reţetă de-îndată,
Care nu-i nici cunoscută şi nu e nici complicată.
Vă voi divulga secretul unei supe „de cinci stele”,
Ce se poate lesne face, doar cu două pietricele.
Dacă vreţi acum o probă, să aduceţi, oameni buni,
Un vas mare plin cu apă, ca să-l punem pe cărbuni.
Au adus în grabă vasul, plin cu apă de fântână,
Şi-ncepur-a-i face focul, doritori de-o supă bună.
După ce-ncepu să fiarbă apa-n clocot, în ceaun,
Stareţul vârî în apă două pietre de pe drum.
- Bine-ar fi, grăi bătrânul, cu o faţă zâmbitoare,
Dac-am pune lângă pietre, şi un bulgăre de sare…
Ar ieşi o supă „extra”, cum nu aţi mâncat vreodată,
Dar nu e nicio problemă, bună e şi nesărată.
Auzind aceasta Leana, îşi aduse-aminte iute,
Că mai are prin cămară nişte sare într-o bute.
Şi aduse-n grabă sarea, care fu vârâtă-n oală
De bătrânul nostru stareţ, fără multă osteneală.
- Bun-ar fi şi o gulie, zise părinţelul, iară,
Dar nu e, desigur, musai să îi punem gulioară…
Cum a auzit Maria, c-ar fi bună şi-o gulie,
Şi-a adus aminte-n grabă, c-ar avea prin magazie.
N-a mai stat deloc pe gânduri; alergă de zor acasă
Şi-o aduse, ca să fie supa ceea delicioasă.
- Buni ar fi şi vreo doi morcovi, ar ieşi, cred, ideală,
Zise iar bătrânul nostru, învârtind de zor în oală.
Şi aşa, îşi amintiră fiecare om în parte,
C-ar avea prin pod, prin curte, multe soiuri, dar uitate.
Astfel apăru în piaţă, lângă oala clocotindă,
Pătrunjel, orez şi morcovi, ouă, caş, mălai, şi urdă.
Unu-aduse-o damigeană de vin roşu de butuc,
Altul carne de friptură, altul rodul unui nuc…
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Fiecare-aduse, iată, din firava lui strânsură,
Ce-i rămase prin ogradă, ce avea pe bătătură.
Şi-au întins o masă mare, şi-au mâncat pe săturate
Toată supa şi friptura, până-ntr-un târziu de noapte.
Bucuroşi îi mulţumiră, şi-i căzură la picioare,
Înţeleptului călugăr, pentru marea sărbătoare,
Pentru că îi învăţară o reţetă fabuloasă
Şi le-a divulgat secretul pentru supa delicioasă.
După ce se liniştiră, toată gloata adunată,
Iarăşi le grăi bătrânul cu un glas blajin, de tată:
- Fraţilor, oricând la masă, poţi mânca doar o gulie,
Doar un morcov, doar o ceapă, doar o mazăre târzie…
Însă când le ai pe toate laolaltă stând pe masă,
Hrana ta va fi, desigur, mai bogată, mai gustoasă.
Iată dragii mei ce-nseamnă ajutorul între fraţi;
Veţi fi deci hrăniţi mai bine, veţi fi mai îndestulaţi
Asta e reţeta sfântă, care face să apară
Din nimic, din piatră seacă, pentru toţi, o supă rară…
Tot aşa-i şi pentru suflet, dacă vreţi ca să sporiţi:
În unire, în iubire, între voi să vă hrăniţi!
Aţi văzut că egoismul duce clar la sărăcie
Iar unirea, duce sigur la cereasca bogăţie.
Şi plecă bătrânul stareţ la ai săi, mai sus de munţi
Şi-i lăsară jos pe oameni, lăcrimând, dar folosiţi.

Haideţi fraţilor, chiar astăzi să o punem de o “supă”
Şi să ne hrănim cu toţii în iubire, dintr-o cupă!

Povestea unui “vierme”

Alexandru şi Maria au mulţi ani de căsnicie,
Dar s-au cam luat în grabă, dânşii, în căsătorie.
Hotărârea pentru nuntă, au luat-o într-o seară,
Chiar în „săptămâna oarbă”, într-o dulce primăvară.
La-nceput, plini de iubire, soţii conversau aşa:
„Cum zici tu, e bine, dragă!”, „Cum zici tu, iubita mea!”.
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Dar trecură cam degrabă şirul lunilor de miere
Şi-ncepură cu iuţeală cel al lunilor de fiere,
Căci bădiţa Alexandru se luară de beţie
Şi-o teroriza prin asta pe fidela lui soţie,
Care, zilnic, singurică, l-aştepta pe-al său bărbat,
Ce era între prieteni, jos, la cârciuma din sat.
Anturajul şi rachiul îi erau acum tovarăşi,
Pe când buna lui soţie rămânea acasă, iarăşi.
Cât n-a încercat Maria sa-l convingă că nu-i bine,
Că e un păcat beţia, dar nu a avut pe cine…
S-a rugat mereu cu lacrimi pentru-această neputinţă,
L-a certat, l-a pus la slujbe, însă dacă nu-i voinţă…
Când îl dojenea, spunându-i să mai bea şi dânsul apă,
Că rachiul este moarte şi îl va băga în groapă,
El mereu zicea în glumă: „Dar ce vrei, să ruginesc?
Te pot părăsi pe tine, dar pe el nu-l părăsesc!”.
Ca să-l facă să-nţeleagă cât de rea e băutura,
Cât de toxic e rachiul, dac-ai întrecut măsura,
Înţeleapta lui soţie, fire blândă, dar isteaţă,
Într-o zi, lui Alexandru, pe o tavă-i puse-n faţă
Un pahar umplut cu apă şi un altul cu rachiu,
Iar pe o farfurioară a adus un vierme viu.
Sub privirile mirate ale bietului bărbat,
Ea vârî uşor în apă viermişorul agitat.
De cum îl vârî în apă, viermele-ncepu să zburde
Şi se zbenguia ca-n gala păgâneştii paparude.
După câteva minute, îl luă din apă, viu,
Şi-l vârî, apoi, pe dânsul în paharul cu rachiu.
Cum îi dete drumul, iată, a picat ca bolovanul;
Nu a mai zburdat ca-n apă, ci muri pe loc sărmanul.
- Ce ai înţeles bărbate din experienţa asta?
Îl întreabă zâmbitoare, pe bărbatul său, nevasta.
- Da, îţi mulţumesc, Marie, că mai luminat la minte;
Eu am înţeles din asta, ca un bărbăţel cuminte,
Că de-oi bea pe mai departe, tot la fel sau chiar mai bine,
Nu voi face niciodată viermişori la intestine…!
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Nu cumva şi dumneavoastră tot la fel aţi înţeles?
Că nu-i gluma cu rachiul şi cu tot ce e-n exces!
Întrebaţi-o pe Maria, de nu credeţi al meu glas,
Şi ea sigur vă va spune, chiar de e la… parastas.

Păpuşarul

Într-o zi, Gigel voinicul, pretinzând că e flăcău,
Se plimba, mergând pe stradă, însoţit de tatăl său.
Curios, cum sunt copiii, el privea în jur la toate
Şi îşi asalta tăticul cu „de ce?”-uri repetate.
Tot privind cu inocenţă peste tot, odrasla mică,
Îşi ţintiră ochişorii înspre Teatrul Ţăndărică.
Şi îl întrebă pe tata: Ce se-ascunde după uşi?
Şi i-a spus: acolo, tată, este teatrul de păpuşi.
Auzind de păpuşele, dragul nostru prichindel,
Îl rugă atunci pe tatăl, să îl ducă şi pe el.
După ce-au intrat în teatru, au văzut pe afişoare
Că în scenă-i pusă piesa „Cele două surioare”.
Au pătruns tăcuţi în sală, precum alţi tătici şi fii,
Şi s-au aşezat pe locuri lângă ceilalţi copii.
După ce bătură gongul, sus pe scenă se prezintă
Două mândre păpuşele, ce devin privirii ţintă.
Amândouă erau blonde, şi frumoase, şi smerite,
Şi îşi adresau, sfioase, numai vorbe potrivite.
Petreceau ca două sfinte, cum nu s-a văzut sub soare;
Într-un gând şi într-un suflet, precum două surioare.
Fiecare, celeilalte îi dădea întâietate
Şi nu le vedeai pe ele niciodată supărate.
Copilaşii toţi din sală, adunaţi să le privească,
Le aplaudau adesea pentru viaţa îngerească.
Însă, nu ştiu cum se face şi din ce pricină, ele
Începură, dintr-o dată, să-şi rostească vorbe grele.
Ba mai mult, cu duşmănie au trecut la păruială,
Întristând pe toţi copiii, consternând întreaga sală.
De aceea, copilaşii, având suflete curate,
Începură mulţi a plânge pentru cele întâmplate.
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Cum i-o fi plăcut lui Gigi „Cele două surioare”?
Căci şi el avea obrajii umeziţi de lăcrimioare.
După ce se terminară piesa asta bulversantă,
Cele două păpuşele au ieşit din nou la rampă,
Salutând întreaga sală, vesele, nu supărate,
Şi, luându-se în braţe, au rămas îmbrăţişate.

Îndreptându-se spre casă, gânditor şi abătut,
Voinicelul nostru, Gigi, meditând, mergea tăcut.
Însă, după cinci minute, iar începe ăsta micu’,
Cu „de ce?”-uri repetate, să-l atace pe tăticu.
Şi i-a zis: ia spune-mi tată, şi păpuşile se ceartă?
Şi-ntre ele este ură? Tot ca oamenii se poartă?
Căci păpuşile blondine ale surioarei mele
Sunt aşa de delicate, sunt aşa de cuminţele…!
Eu nu le-am văzut pe ele să se certe, să se bată,
Nici să-şi zică vorbe grele, nu le-am auzit vreodată!
Numai cele de la teatru zic, cu ură, vorbe grele?
Sau în orice loc din lume păpuşelele sunt rele?
Zâmbitor, dar responsabil, spre a-şi lămuri feciorul,
Tatăl îi grăi lui dulce şi îi spuse adevărul:
Dragul tatii, orice teatru de păpuşi din astă lume
Are un artist destoinic, păpuşar, cum se mai spune,
Marionetist cu şcoală, pregătit a ţine trenă,
Care face să se mişte păpuşelele pe scenă,
Când el trage, din culise, sforile cu dibăcie,
Că ajungi să crezi, Gigele, că păpuşa aia-i vie.
N-ai văzut, dar păpuşarul, el le mânuia pe ele
Şi pe una şi pe alta, el le conducea, Gigele.
Şi tot el rostea cuvinte de ocară, sau de şagă,
Vorbe goale, sau deşarte, el rostea, Gigele dragă.
El a fost tot timpu-n spate, el le-a dirijat de zor,
El le arunca în luptă, el grăia în locul lor.
N-ai văzut, după spectacol, el nemaifiind în spate,
Cele două surioare, au rămas îmbrăţişate!
Tot aşa e şi la oameni, când fac gesturi cam ciudate;
Să fii sigur, măi creştine, că un „păpuşar” e-n spate.
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Fratele Alexandru

Am citit undeva o întâmplare adevărată, ziditoare de suflet,
povestită de Înaltpreasfinţitul Părinte Justinian Chira,
arhiepiscopul ortodox al Maramureşului şi Sătmarului, care de
peste 40 de ani este ierarh al Bisericii noastre ortodoxe şi
membru al Sfântului Sinod.

Vorbind de viaţa veşnică - zicea părintele - îmi amintesc o
întâmplare care s-a petrecut pe vremea când eram stareţ la
Mănăstirea Rohia.

Într-o vară a venit la noi, la mănăstire, fratele Alexandru din
Târgu Lăpuş. Avea 22 de ani, terminase anul II la Politehnica din
Cluj şi tocmai aflase că suferă de o boală incurabilă. Era un băiat
înalt, frumos, şi dorea foarte mult să trăiască. Pentru el era un
lucru foarte dureros că trebuia să moară. Pe urmă a plecat şi, pe
iarnă, prin februarie, mi-a venit vestea că Alexandru mă roagă
să-l vizitez. M-am dus. N-am plecat chiar atunci în ziua aceea,
ci a doua zi, că nu era autobuz şi era lapoviţă şi vreme urâtă.
M-am dus a doua zi, peste deal. Am ajuns la marginea Lăpuşului
când se lumină de ziuă. Oamenii ieşeau din gospodarii la treburi.
Şi când m-au văzut îmi zic:
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- Aţi venit, părinte stareţ, la fratele Alexandru?
- Da.
- Dar ştiţi ce s-a întâmplat?
- Nu ştiu.
- Când a văzut că nu există speranţă de salvare de la moarte

a început să înjure şi să blesteme pe Dumnezeu, de am fugit toţi
de lângă el. Nu am suportat să-l auzim. Şi în starea aceasta a
murit. După aceea a înviat şi a trimis ca să vii dumneata la el.

M-am dus spre casă unde locuia. Am intrat în casă.
Alexandru stătea pe pat, cu spatele rezemat de perete şi cu
piciorul drept pe un scăunel. Era foarte senin, foarte vesel. Şi,
când am intrat, mă întreabă:

- Aţi venit, părinte stareţ?
- Am venit.
- V-au spus ce am păţit?
- Mi-au spus.
- V-am chemat, pentru că vreau să mă spovedesc şi să mă

împărtăşesc, şi apoi sa mă întorc la lumea pe care am văzut-o
după ce am murit.

Apoi mi-a povestit ce i s-a întâmplat. Şi zice:
- Atunci când am văzut că nu mai sunt şanse să mă pot salva

de la moarte, am căzut într-o mare deznădejde şi revoltă
împotriva lui Dumnezeu şi L-am înjurat pe Dumnezeu şi L-am
blestemat pe El, zicând: „De ce-mi iei viaţa? De ce nu mă laşi să
trăiesc?” Şi după clipa morţii au venit doi (doi îngeri) şi m-au luat
şi m-au dus până la un orizont. De acolo, am văzut lumea
aceasta care a rămas în urmă, iar în faţă am văzut cealaltă lume,
aşa cum spuneaţi dumneavoastră, preoţii, din cărţi.

Dar când a fost gata să mă trimită dincolo de orizont, am
auzit o voce care a zis: „Nu-l putem primi la noi, pentru că ne-a
blestemat, ne-a înjurat şi s-a lepădat de noi. Dar nu-l putem
arunca nici în iad, pentru că e tânăr şi e curat, fără păcat. Duceţi-l
înapoi, să se spovedească şi să se împărtăşească, şi apoi va
veni la noi!”

Aşa mi-a spus acel tânăr, Alexandru, care terminase doi ani
de facultate; deci nu era un om fără de carte…

- Şi, aşa, m-am pomenit, zice, din nou aici, pe pat. Şi de
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aceea am trimis după dumneata să vii, să mă spovedesc, cum
am auzit porunca. Să mă spovedesc, să mă împărtăşesc, şi apoi
mă voi întoarce înapoi la lumea pe care am văzut-o dincolo de
orizont.

Abia aştept să plec la lumea pe care am văzut-o. Uitaţi-vă la
mine, părinte! Vă aduceţi aminte cât eram eu de disperat vara
trecută? Uitaţi-vă la mine cât sunt de vesel şi de fericit, pentru că
abia aştept să mă reîntorc în lumea pe care eu am văzut-o.

Iar părintele, ca oricare om, a încercat să-l mângâie: „Lasă,
Alexandru, că o să te faci sănătos!”. Dar el a refuzat şi a spus:
„Nu, nu! Eu nu cer să mă fac sănătos! Nu aceasta o cer! Eu îţi
cer dumitale, părinte stareţ, să vii să-mi faci înmormântarea. Şi
am o rugăminte, pe care ţi-o fac: Dac-aş putea, aş striga să mă
audă toată suflarea de pe pământ. Să nu se îndoiască nimeni de
existenţa lui Dumnezeu.

După ce o să-mi faci înmormântarea, întotdeauna să le spui
oamenilor, în toată viaţa dumitale, şi mai ales la tineret, acestea
trei:

Întâi, să creadă în Dumnezeu; al doilea, să creadă că omul
are suflet nemuritor; iar al treilea, să creadă în viaţa veşnică, în
lumea cealaltă.”

Aşa că, zice Înaltpreasfinţitul Justinian, împlinesc şi eu
această datorie, povestindu-vă ce s-a întâmplat.

Iată, dragi cititori ai revistei, că fără spovedanie sinceră şi
curată nu este primit nimeni în lumea cealaltă, în fericirea
veşnică.

Această întâmplare, vă repet, este povestită de un înalt
ierarh al Bisericii noastre, care este în viaţă.

După spovedanie, desigur, cu binecuvântarea duhovnicului,
să ne şi împărtăşim, aşa cum învaţă Părinţii bisericii. Iar cei care
sunt mai avansaţi în cunoştinţă duhovnicească trebuie s-o facă
mai des şi cu toată vrednicia.

Când eram cu serviciul la Constanţa, acum vreo 30 de ani în
urmă, părintele duhovnic Arsenie, duhovnicul de atunci, ne
îndemna să ne împărtăşim cu Sfintele Taine la Cele
Douăsprezece Praznice Împărăteşti: adică în ziua de Paşti, în
ziua de Crăciun, la Adormirea Maicii Domnului, la Întâmpinarea
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Domnului, la Înălţare şi la celelalte praznice, şi nu altfel. Acum
unii din creştini se împărtăşesc intenţionat mai înainte de
Praznic, ca să poată în ziua Praznicului să petreacă lumeşte, în
chefuri, cu prietenii, cu naşii, cu finii.

Iar dacă nu ne putem împărtăşi la Cele Douăsprezece
Praznice Împărăteşti, s-o facem, cu binecuvântarea
duhovnicului, măcar la circa 40 de zile, şi anume: la începutul şi
la sfârşitul Postului Paştelui, la Înălţare, în Postul Sfinţilor
Apostoli, în Postul Adormirii Maicii Domnului, la 1 octombrie,
când e Acoperământul Maicii Domnului, la începutul şi la sfârşitul
Postului Crăciunului şi la Întâmpinarea Domnului.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Călugărul căruia i s-a arătat Maica Domnului

Pe vremea când Biserica Ortodoxă era una în toată lumea
creştină, povesteşte Părintele Cleopa Ilie, la o mănăstire de
călugări din Galia, din Franţa de astăzi, vieţuia un călugăr
evlavios.

Acea mănăstire de călugări o cinstea mult pe Maica
Domnului, pe care o avea ca ocrotitoare şi miluitoare. Iar
călugărul de care spuneam, avea o şi mai mare dragoste şi
evlavie către Maica Domnului, căruia în fiecare zi îi făcea
metanii, şi îi citea paraclise şi acatiste cu multe lacrimi, ca s-o
aibă ajutătoare şi pe pământ, şi în vremea morţii, cât şi în ziua
Judecăţii.

Dar, auzind el că este atâta frumuseţe în ceruri, zicea: "Dacă
un înger este atât de frumos, dar Maica Domnului, care-i
împărăteasa Heruvimilor? Oare nu pot eu în viaţa aceasta să o
văd pe Maica Domnului? Măcar cât este cu putinţă omului!" Şi
a început a se ruga: "Maică Domnului, dacă vrei şi dacă crezi
că îmi este de folos, aş vrea să te văd o dată în veacul de aici,
ca mai mare evlavie să simt pentru Sfinţia Ta şi mai mare
credinţă. Eu văd sfintele tale icoane, dar aş vrea să văd şi cum
eşti tu în ceruri. Nu sunt vrednic, că sunt om păcătos, dar măcar
cât este cu putinţă omului".

Şi s-a rugat mult, însă Maica Domnului n-a vrut să i se arate
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imediat. Îl mângâia în ascuns, tainic, dar nu voia să i se arate, ca
să nu se mândrească, sau poate ca să nu-L orbească, fiindcă ea
străluceşte de mii de ori mai tare decât soarele. Dar, văzându-se
rugată mereu de el, căci plângea mereu, şi văzându-l cât de
credincios era, a voit să i se arate, dar nu cu slava şi cu
strălucirea pe care o are de-a dreapta Fiului ei în ceruri, ci cu
atâta slavă cât putea el să rabde. Că de s-ar arăta slava ei cuiva,
ar muri omul de atâta frumuseţe.

Şi, odată, aude un glas: "Părinte, ia seama! Maica Domnului
o să ţi se arate pentru evlavia ta, dar tu ai să orbeşti! Vrei să
rămâi fără vedere?" Dar el zice: "Vreau! Chiar dacă rămân orb
câte zile mai am, numai să o văd o dată".

Şi, într-o zi, pe când era el la rugăciune, i s-a arătat Maica
Domnului. A venit întâi o mireasmă a Duhului Sfânt şi, când a
început să apară lumina, cum răsare soarele, dar de mii de ori
mai puternică, el ce s-a gândit? "Ca să nu orbesc de tot, am să
închid un ochi şi am să orbesc numai de unul".

Şi a apărut Maica Domnului cu Mântuitorul în braţe, aşa cum
este pictată în icoane. Atunci a închis un ochi. Şi a căzut cu faţa
la pământ de atâta lumină şi frumuseţe, încât limba omenească
n-o poate spune. Şi Maica Domnului i-a spus: "Nu înceta a te
ruga. Atât m-am arătat, cât îţi este cu putinţă să mă vezi". L-a
binecuvântat şi ca fulgerul s-a înălţat la cer. Iar călugărul a orbit
cu ochiul cu care a privit strălucirea, dar totuşi i-a rămas un ochi.

După ce a plecat Maica Domnului, avea mare bucurie şi
mare mângâiere de la Duhul Sfânt, care a venit prin Maica
Domnului, şi l-a umplut de dragoste duhovnicească, dar îi părea
rău că nu s-a uitat cu amândoi ochii, ca să vadă frumuseţea ei
cea negrăită. Apoi se duce la icoana Maicii Domnului şi zice:
"Mulţumescu-ţi ţie Maica Domnului, că te-am văzut! Îmi pare rău
că mi-am cruţat un ochi. Vreau să rămân orb până la moarte,
numai să te mai văd o dată".

Şi s-a rugat ani de zile la Maica Domnului, cu lacrimi şi cu
post, ca să i se mai arate o dată, aşa de mare bucurie îi lăsase
în suflet, că nu poate să înţeleagă mintea şi să spună limba de
ţărână, câta frumuseţe are chipul ei.

Atunci iar a auzit un glas: "Părinte, a auzit Maica Domnului
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rugăciunile tale şi o să ţi se mai arate o dată. Dar primeşti să
rămâi orb toată viaţa ta?" Şi el, bucuros că o s-o mai vadă odată
pe Maica Domnului -, pentru că zicea, că altă fericire şi bucurie
mai mare pe pământ nu este -, a zis: "Mulţumesc darului
Stăpânei cerului şi pământului, pentru dragostea ei. Pentru
aceasta sunt în stare să-mi pierd şi viaţa vremelnică, nu numai
vederea, numai s-o mai văd o dată. Vreau să rămân orb pentru
totdeauna, până la moarte, numai să o mai văd câteva clipe!”.
Dar când a apărut Maica Domnului, în loc să orbească şi ochiul
celălalt, s-a întâmplat o altă minune: i s-a deschis şi ochiul orb,
şi a rămas acela cu ochii sănătoşi şi curaţi. Maica Domnului,
venind, nu l-a mai orbit şi de celălalt ochi, dar i-a spus: „De azi
înainte ai să mă vezi la cer când vei veni”. Şi s-a făcut sănătos
de amândoi ochii, iar după puţină vreme s-a dus evlaviosul
călugăr să se sature de bucurie şi lumină, de veselia cea
negrăită şi de privirea Prea Curatei Născătoare în ceruri, nu o
clipă, nu un minut, ci de-a pururea. S-a dus să aibă privirea cea
duhovnicească îndreptată spre Prea Curata şi spre Mântuitorul
şi spre Sfânta Treime cu toţi Sfinţii, în lumina cea neapropiată,
şi să se bucure şi să se veselească.

Noi să nu dorim numaidecât o asemenea vedere. Aceasta a
fost o cutezanţă a unui suflet aşa de mare. Noi să ne vedem de
păcatele noastre şi să nu dorim s-o vedem pe Maica Domnului,
că nu suntem vrednici. Să ne vedem şi să ne plângem păcatele,
să ne pocăim până la ultima suflare, să ne mărturisim curat, să
fim împăcaţi cu toţi oamenii, să ţinem sfintele posturi, să ducem
viaţă curată, să avem dragoste către aproapele, şi atunci şi noi,
păcătoşii, vom nădăjdui la mila Mântuitorului şi a Prea Curatei
Fecioare Maria, ca să o vedem şi noi în veacul viitor, nu un
minut, nu o zi, nu un an, nu o mie de ani, ci în vecii vecilor. Amin!

Am greşit!

Cum vă spuneam, am fost de câteva ori la slujbele speciale,
canonice, pe care le face un părinte îmbunătăţit din părţile
noastre. Este de folos ca din când în când să mai facem astfel
de pelerinaje. E mai bine să apucăm noi mai înainte să-i cerem
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Domnului, pentru noi şi familiile noastre, sănătate, izbăvirea de
duhurile răutăţii, de greutăţi, de necazuri, decât după ce ne
învăluiesc. De obicei oamenii cer ajutorul lui Dumnezeu numai
când ajung în mari necazuri trupeşti sau sufleteşti. Până atunci,
nu au nevoie de El.

Trebuie să spunem că slujbe frumoase şi folositoare vom
găsi în orice parohie, căci toţi preoţii sunt înzestraţi de sus cu
aceeaşi putere. Desigur, contează jertfelnicia preotului, dar mai
mult credinţa noastră.

E un adevăr de necontestat că toţi oamenii sunt munciţi de
unul sau mai multe duhuri necurate. Şi ştiţi şi dumneavoastră
cum. Fiecare păcat are în spate un duh (demon): duhul mâniei,
duhul curviei, duhul slavei deşarte, duhul clevetirii, duhul
certurilor, al fumatului etc.

Din dorinţa sinceră de a se folosi cât mai multă lume de
darurile lui Dumnezeu, am încercat să spun şi altora, fără a face
o laudă din aceasta, să-i îndemn la slujbele Bisericii,
povestindu-le ce am văzut pe acolo, câte necazuri, câte
probleme; oameni demonizaţi. Le-am spus că pentru a avea
efect slujbele, părintele a spus să ţinem post negru până seara
la orele 18, să citim Paraclisul Maicii Domnului, să facem
patruzeci de metanii. Le-am spus că se stă în genunchi câteva
ore (numai cine poate), dar recunosc ca am greşit, spunându-le
toate acestea. Pe unii i-am înfricoşat, pe alţii i-am derutat; alţii nu
m-au crezut şi majoritatea au refuzat să meargă. De ce? Dacă
le-aş fi spus că acolo sunt fotolii, că părintele ne serveşte cu o
bericică, şi nu cu aghiasmă, dacă le-aş fi spus că acolo sunt fete
frumoase, sumar îmbrăcate, dacă le-aş fi spus că acolo e
muzică bună, eventual cu tobe, şi nu… vocea răguşită a unui
părinte jertfelnic, care de peste 40 de ani face Molitvele Sfântului
Vasile, dacă le-aş fi spus că acolo, după slujbă va fi o agapă din
aia cu… grătare, credeţi că m-ar fi refuzat cineva?

Dar cum altfel am putea să-i cerem iertare Domnului pentru
păcatele noastre? Nu în genunchi? Oare n-a spus Hristos că
demonii ies cu post şi cu rugăciune? Însă adevărul e că oamenii nu
prea ar vrea să scape de ei, de patimi. Le place în compania lor.
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Să profităm de faptul că încă mai găsim oameni gata de
jertfă. Şi dacă aţi şti câte ispite are un preot care se încumetă să
facă Moliftele Sfântului Vasile! De aceea nu fac toţi aceste slujbe.

Vă îndemn, aşadar, să mergeţi la slujbele Bisericii, la Sfânta
Liturghie în primul rând, la Sfântul Maslu, la Molitvele Sfântului
Vasile. Şi pentru că nu vreau să mai repet greşeala ce am
făcut-o, spunând că pe acolo mai vezi şi oameni agitaţi, vă
recomand să mergeţi fără nicio frică, pentru că acolo veţi găsi
foarte puţini din aceştia, demonizaţi. Cei mulţi oameni posedaţi,
din păcate, veţi găsi ori acasă, ori pe stradă, ori pe stadioane, ori
la concerte, ori… Acolo trebuie atenţie!

Înmulţirea păcatului

Am auzit că se publică frecvent în mass-media ştiri şi imagini
care surprind anumite persoane în posturi imorale, adică în luare
de mită, în beţie, în desfrânare sau în alte păcate. Cele mai
savurate dezvăluiri, însă, sunt cele în care sunt implicate feţele
bisericeşti. Da, şi oamenii Bisericii pot să păcătuiască, pentru că
tot oameni sunt şi ei, şi mai ales pe ei îi ispitesc diavolii, mai mult
decât pe mireni. Însă marea majoritate a lor sunt oameni morali,
iar dacă un procent infim se abate de la morala creştină, aceasta
nu înseamnă că tot sistemul e putred. Există oare pădure fără
uscături? Există, oare, pe lumea aceasta vreo instituţie perfectă,
cu oameni sută la sută morali? Indiferent de vrednicia preotului,
serviciile pe care le face sunt valabile, aşa cum într-o instituţie
oarecare, să zicem o primărie, dacă primarul este un beţiv sau
un hoţ, oare un certificat sau un alt document pe care-l soliciţi
primăriei, semnat şi parafat de către primar, nu este valabil? Ba
este, indiferent de moralitatea primarului. Aşa este şi in plan
bisericesc.

Cine a greşit, cine a păcătuit are posibilitatea să se
pocăiască, să se îndrepte. Şi avem multe exemple de oameni
care, după ce au căzut, şi-au venit în fire, iar unii dintre ei au
devenit chiar sfinţi trecuţi în calendar. De exemplu, Sfânta Maria
Egipteanca, Sfânta Maria Magdalena, Sfânta Pelaghia, tâlharul
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de pe cruce şi atâţia călugări îmbunătăţiţi, precum citim în
Pateric, care din pizma diavolului au căzut, dar s-au ridicat şi au
ajuns chiar să săvârşească minuni, după aceea.

Acel tânăr monah de la Patriarhie, atât de mediatizat, care
din îndemnul vrăşmaşului a căzut într-un păcat atât de greu, să
fim siguri că, pentru ruşinea suferită, se va îndrepta, se va pocăi
şi Milostivul Dumnezeu îl va primi, însă ce se vor face aceia care
au înmulţit păcatul lui, difuzându-l pe posturile de televiziune şi
pe internet? Mai bine le-ar fi fost celor din mass-media să cadă
în păcatul acelui monah, decât să înmulţească prin publicitate
păcatul lui. Aceştia care fac publice păcatele altora, au mici
şanse de iertare, căci au înmulţit de milioane de ori păcatul
aceluia, smintind milioane de oameni, derutându-i de la dreapta
credinţă, de la încrederea în oamenii Bisericii. Despre aceştia
spune Hristos: „…cine va sminti pe unul din aceştia mici, care
cred în Mine, mai bine i-ar fi lui dacă şi-ar lega de gât o piatră de
moară şi să fie aruncat în mare” (Mc. 9,42).

Am văzut cu ochii mei oameni derutaţi de mass-media. Zilele
trecute am fost la cabinetul unui medic pentru probleme curente
de sănătate şi l-am văzut pe acesta foarte revoltat împotriva
Bisericii. Eu îl ştiam un om echilibrat, cu frică de Dumnezeu, dar
de data aceasta era tare derutat şi n-am îndrăznit să-l întreb
despre ce este vorba, ca să nu-i accentuez starea de repulsie.
La fel şi la serviciu mi-au zis unii: „Aţi văzut nea Radu…”

Noi, fraţilor, să fim tari în credinţă, să luăm apărarea Bisericii,
căci vrăşmaşii ei se luptă pe toate fronturile ca să o surpe. Să nu
mai privim, să nu mai înghiţim toate mizeriile ce se publică în
mass-media, într-o acţiune concertată pentru discreditarea
Bisericii noastre strămoşeşti. Mai bine să ne rugăm pentru noi şi
pentru păstorii noştri, care se expun pentru noi la atâtea pericole
în acest război nevăzut cu puterile întunericului. Iar dacă se
întâmplă în acest război să mai cadă câte unul din frunte, noi nu
trebuie să renunţăm la luptă, …căci cu noi este Dumnezeu.
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Publicitate

Ce este o bancă, ştiţi desigur, însă de vei întreba pe cineva
de pe stradă ce este o bancă, îţi va răspunde cu un umor amar:
„Este o instituţie care îi sărăceşte pe cei nevoiaşi şi îi
îmbogăţeşte pe cei avuţi”. Cunoaştem şi la noi în ţară atâtea
bănci, care îşi fac reclamă şi te îmbie cu ofertele lor…
atrăgătoare. Şi nu pomenesc pe vreuna, căci nu vreau nici să le
fac publicitate şi nici nu vă îndemn s-aveţi de-a face cu ele.

Cei care au bani mai mulţi, întotdeauna caută o bancă mai
sigură, pentru a-şi depune „economiile” şi pentru a obţine şi o
dobândă cât mai bună, pentru că o parte dintre ei, după cum ştiţi
din experienţa anilor trecuţi, au luat „ţeapă” (ca să folosesc un
termen consacrat în lumea afacerilor). Printre atâtea bănci, care
oricând pot da faliment, este şi o bancă sigură, pe care puţini
bogaţi o cunosc. Ea are multe, foarte multe „filiale” în România.
Cine îşi va depune banii aici, cu siguranţă nu îi va pierde, iar
dobânda este foarte mare, mai ales acum în perioadă de criză.
Vă voi divulga numele ei, cu rugămintea să-i faceţi publicitate. Ea
se numeşte “POOR HOUSE BANK” sau pe româneşte “CASA
SĂRACULUI”. Depuneţi banii aici şi nu veţi regreta. Ei, nu zic
chiar pe toţi…!

Peştii şi valurile

Îmi zicea cineva: “Ce privelişte minunată ne oferă adesea
natura, când mergem în concediu la munte! Ce minunat este
râul cu vieţuitoarele din el! Nu ne mai săturăm a privi peştişorii
care se zbenguie în el. Cred că aţi văzut, dacă aţi fost atenţi,
cum peştii cei vii înoată întotdeauna împotriva apei şi a valurilor
ei. Nu ţin cont de vâltoarea apei. Numai peştii cei morţi se duc
cu apa în jos, adică îi duce apa, cu valurile ei, încotro vrea.

Creştinul cel viu trebuie să înainteze întotdeauna împotriva
valurilor acestei lumi. Numai creştinul cel mort se lasă dus, târât,
de apele şi păcatele lumii acesteia”.

Oare noi ce fel de creştini suntem? Suntem creştini vii, care
se luptă cu valurile vieţii, sau creştini morţi, purtaţi de valuri?
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
SFÂNTA LITURGHIE



ORIZONTAL:

1. Cântare liturgică de început – Cântare falsă.
2. Cântarea de la strană care se cântă în timpul împărtăşirii

preotului, la chinonic – Sfântul Ioan Gură de …, autorul Liturghiei
care se oficiază de cele mai multe ori în timpul unui an.

3. Răsucit – A dovedi adevărul.
4. Începutul spovedaniei! – Strecurătoare – Cântare liturgică

cântată în cinstea Maicii Domnului.
5. Se dă la strană – Carte liturgică.
6. A căli – Rânduială – Deasupra.
7. Autor al textelor liturgice – Nota psaltică pa – Protos.
8. Neplăcut – Aşezare monahală dependentă de o mănăstire.
9. Începutul liturghiei! – Pavăză – Plantă textilă.
10. Pică – Imn liturgic care se cântă la strană înainte de ieşirea

cu Cinstitele Daruri.
11. Dorinţă – Instrument muzical – Din Humor!
12. Perioadă de timp – Ieşirea preotului cu Sfânta Evanghelie în

timpul Sfintei Liturghii – Necredincioasă.
13. Necalificat – Care veghează.

VERTICAL:

1. Se citeşte în timpul Sfintei Liturghii, înainte de Evanghelie –
Obiecte de cult liturgic (sing.).

2. Perene! - Vas liturgic în formă de cupă, în care se toarnă
vinul amestecat cu apă în vederea pregătirii Sfintei Împărtăşanii -
Prima Liturghie creştină săvârşită de însuşi Domnul nostru Iisus
Hristos (… cea de Taină).

3. Episcopul Gortinei din Creta, apostol şi ucenic al Sfântului
Apostol Pavel – Colind care se cântă, în unele locuri, în ajunul
Ajunului.

4. Se cântă la Liturghie după troparele de la Vohodul mic –
Raţional – Eva!

5. Cântare din timpul Sfintei Liturghii care exprimă condiţiile ce
se cer pentru trăirea Împărăţiei cerurilor (neart.) – Patriarh biblic
care nu a cunoscut moartea, înaintemergător al celei de a doua
veniri a Domnului, în vremea lui Antihrist.

6. Oştire – Cap de gospodar! – Începutul pluguşorului.
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7. Pesne! – Tinereţea lui Aaron! – Alunecă pe zăpadă.
8. Poftim – Răsad – În duet!
9. Rugăciunea domnească din timpul Sfintei Liturghii (2 cuv.).
10. Carte a Vechiului Testament („Ieşirea” – neart.) – Aici se

încheie semnul Sfintei Cruci, când ne închinăm.
11. Nepăsător – Obiect liturgic în forma unei bisericuţe (pl.).
12. Prin mijloace proprii – Se sfinţeşte, împreună cu vinul, la

Sfânta Liturghie, şi se transformă în Trupul şi Sângele Domnului
(pl.) – Pronume.

13. Naos transversal care taie în unghi drept naosul principal al
unei biserici, alcătuind cu acesta un plan în formă de cruce –
Mărturisirea de credinţă care se rosteşte în timpul Sfintei Liturghii
(neart.).

DE-ALE CREŞTINILOR

ORIZONTAL şi VERTICAL

1. Creştin care merge des la biserică.
2. Planul divin de mântuire a omului (pl.).

3. Personaj biblic, care a excelat în
înţelepciune.

4. Enoriaş fără ie!
5. Creştin de-al nostru.

6. Murdar.
7. Tagmă [călugărească].

8. Creştini buni la Judecată.
9. Început satisfăcător!

(Dezlegările acestor rebusuri le găsiţi la pagina 82)
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L SFINŢI DIN
.. CALENDAR

Ghicitoarea L1

Sfânt ce este în popor
Cunoscut ca răbdător,
Care, groaznic ispitit,
Niciodată n-a cârtit.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea L2

Sfânt ce pune în ghetuţe
Ursuleţi şi maşinuţe,
Dar mai pune, după uşă,
Uneori, şi-o nuieluşă.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea L3

Sfânt, de Dumnezeu iubit,
Care-a fost la cer răpit.
El trimite nori şi ploaie
Peste câmpuri şi zăvoaie.

(Răspunsul la pagina nr. 35)

Ghicitoarea L4

Mucenic vindecător,
Care,-n luna lui cuptor,
Cu speranţă, e serbat,
De acei ce zac în pat.

(Răspunsul la pagina nr. 35)
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Ghicitoarea L5

Sfânt ce este cunoscut
Ca izbăvitor de furt.
El pe hoţi îi urmăreşte
Şi de pagube fereşte.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea L6

Sfânt trecut în calendar,
Care, cu cerescul dar,
Pe copii îi ocroteşte
Şi pe mame le păzeşte.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea L7

Sfinţi ce sunt de mult folos
Sufletului credincios,
Ce ajută-n căsnicii
Dobândirii de copii.

(Răspunsul la pagina nr. 37)

Ghicitoarea L8

Primul sfânt în calendare,
Care e numit "cel Mare".
Prin moliftele-i vestite
Ne salvează din ispite.

(Răspunsul la pagina nr. 37)

Ghicitoarea L9

Sfânt, ce-a fost un vrăjitor,
E acum izbăvitor
De maleficele străji,
De deochiuri şi de vrăji.

(Răspunsul la pagina nr. 38)

Ghicitoarea L10

Mucenic neînfricat,
În aprilie serbat.
Purtător de biruinţă,
Ce ajută-n neputinţă.

(Răspunsul la pagina nr. 38)

Ghicitoarea L11

Doctori fără de arginţi,
De folos în rugăminţi,
În noiembrie serbaţi
(Aceşti sfinţi erau şi fraţi).

(Răspunsul la pagina nr. 39)

Ghicitoarea L12

Mucenic ierarh, ce are
În decembrie serbare.
Este doctor, cu dar mare,
Pentru necuvântătoare.

(Răspunsul la pagina nr. 39)



Ghicitoarea L13

Sfântă muceniţă, care
E de boli vindecătoare.
De la Argeş, cu iubire,
Ea ne dă tămăduire.

(Răspunsul la pagina nr. 40)

Ghicitoarea L14

E sfânt mare, postitor,
Şi iubit mult de popor.
În Iordan l-a botezat
Pe al lumii Împărat.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea L15

Sunt trei sfinţi, ce, separat,
Fiecare e serbat,
Dar mai sunt, la alt soroc,
Prăznuiţi, toţi, la un loc.

(Răspunsul la pagina nr. 41)

Ghicitoarea L16

De-a sa mamă îndemnat,
El creştinilor le-a dat
Libertate, în regat
(Este sfânt şi împărat).

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea L17

În aceeaşi zi din lună
Au primit câte-o cunună,
Doi apostoli, ce,-mpreună,
Sunt serbaţi cu voie bună.

(Răspunsul la pagina nr. 42)

Ghicitoarea L18

Sfânta noastră de la Iaşi,
Mama celor nevoiaşi,
Care-adună-ntregul neam
În octombrie, la hram.

(Răspunsul la pagina nr. 43)

Ghicitoarea L19

Sfânt pe care îl găseşti
La Palat, în Bucureşti.
A lui moaşte fac minuni
Celor ce-s la suflet buni.

(Răspunsul la pagina nr. 44)

Ghicitoarea L20

De minuni e făcător
Cel ce-a fost la oi păstor.
E pictat, pentru-o pricină,
Cu o cărămidă-n mână.

(Răspunsul la pagina nr. 44)
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Fiecare pentru el

“Cui biserica nu-i mamă,
Lui nu-i Tată Dumnezeu”,
Îi zicea mereu Ileana,
Lui Vasile, soţul său.

- La biserică, bărbate,
Astăzi vreau să merg cu tine!
- Păi, nu pot, e cam departe,
Du-te tu şi pentru mine!

- Dacă crezi c-aşa se poate,
Eu mă duc, căci greu nu-mi vine,
Dar să ştii: de azi, bărbate,
Voi mânca... şi pentru tine!

Spre biserică

Spre biserica din piaţă,
Văd o soră alergând,
Ţanţoşă şi zâmbăreaţă,
Cu zulufii fluturând.

În portiţă, când soseşte,
După ce-n jur s-a uitat,
Repede se-mbrobodeşte
Cu-n batic cam şifonat.

Şi, aşa îmbrobodită,
Lin păşeşte către Cină.
Iată, sora cea grăbită,
De la poartă e... creştină.
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Nu-i contest ...

Omul, nobilă zidire,
E creat de Dumnezeu
Dup-a Sa asemănare
Şi-nzestrat cu chipul Său.

Unii oameni, cu tupeu,
Ce-şi zic oameni de ştiinţă,
Ignorând pe Dumnezeu,
Spun că omu-i din maimuţă

După felul cum gândesc
Aceşti oameni de ştiinţă,
E posibil, nu-i contest,
Ei să fie din... maimuţă.

Creştinele la Istambul

Spun bătrânii că pe vremuri,
Când erau străbunii prunci,
Ne prădau în multe feluri
Hoarde de tătari sau turci.

Spre a nu fi necinstite
De netrebnicii păgâni,
Fetele stăteau pitite
În păduri, prin văgăuni.

Astăzi fete de creştini,
Cu comportament fudul,
Având teamă de... români,
Se ascund prin... Istambul.

Dezlegare la peşte

Doar puţini creştini de astăzi
Mai ţin postul creştinesc;
Mulţi mănâncă-n post de dulce
Afirmând că, ei, muncesc.

Dar, când văd prin calendare
Că e scris cu roşu, frate,
Că la peşte-i dezlegare,
Lasă carnea la o parte

Şi-şi gătesc în grabă peşte
Cu untură şi cu sare,
Căci aşa e... creştineşte
Şi-apoi... este dezlegare.

In loc de pravilă

Dimineaţa, când te scoli,
Fă măcar o-nchinăciune,
Mergi, pe faţă, să te speli
Şi-apoi treci la rugăciune!

Nu uita să tămâiezi
Cu tămâie, cu mireasmă,
Iar atunci când n-ajunezi,
Ia anaforă, aghiasmă!

Unii, însă, cum se scoală,
Sorb cu poftă cafeluţa
Şi cu fumul de ţigară
Îşi... tămâie locuinţa.
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Om spiritual

A fi om spiritual
E un dar dumnezeesc
Şi înseamnă: om moral,
Om curat, duhovnicesc.

Tot spiritual înseamnă
Când glumeşti, când povesteşti,
Precum gura te îndeamnă,
Cu umor, cele lumeşti.

Iată că de-abia acum
Înţeleg în mod real
De ce suntem noi, oricum,
Un popor... spiritual.

Cununia sau botezul?

Cununia şi botezul
Din vechime, din străbuni,
Au fost două taine sfinte
Respectate de creştini.

Mai întâi şi-ntâi de toate
Tinerii se cununau,
Iar când “barza” sosea iute,
La un an şi botezau.

Însă azi ce fac creştinii?
Nu mai ţin legea străbună,
Căci întâi botează fiii,
Iar la anu’... se cunună.

Celelalte pentru cine?

Un inel, o verighetă
E un simbol, o ştim toţi,
Ce atestă că-i sfinţită
Legătura dintre soţi.

Însă unele domniţe,
Ce se cred femei cu şcoală,
Au pe degete inele
Cât să-ncapă într-o oală...

Unu-i pentru soţul tău;
Înţeleg şi-i foarte bine!
Însă, soro, spune drept:
Celelalte pentru cine?

Jargoane

Azi elevii folosesc
Un jargon, când se exprimă;
Ori codificat vorbesc,
Ori nu ştiu limba română.

Matematica e “mate”,
Profesoara este “proafa”,
Diriginta e “diriga”,
“Aia” de română-i... “scroafa”.

Replicând tot în jargoane,
Şi profesorii, vârtos,
Le pun “opt fără obloane”,
Sau vreun “scăunel întors”...
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Nu-i convine

Unui om necredincios,
De-i vorbeşti de Dumnezeu,
De credinţă, de Hristos,
Nu suportă,-i vine greu.

Dacă-i spui pentru folos
De o Judecată justă,
Răspicat şi furios
O să-ţi spună: “Nu există!“

Ştii de ce te contrazice
Şi-ţi răspunde răspicat?
Pentru că nu-i prea convine
Ca să fie judecat.

Bricheta şi lumânarea

Cred că ştie lumea toată,
Tot poporul şi suflarea,
Că bricheta-i destinată
Ca s-aprinzi, cu ea, ţigarea.

Însă unii din creştini
Folosesc cu nepăsare
Azi bricheta, oameni buni,
La pomeni şi sărindare,

Căci cu ea aprind tămâia,
Tot cu ea şi lumânarea,
Sugerând deci “armonia”
Lumânării cu... ţigarea.

Îngustimea băsmăluţei

În canoane scrie clar:
“Toată partea femeiască
(În biserică măcar)
Capul să şi-l învelească”.

Vezi femei cu băsmăluţe,
Altele purtând batic,
Altele cu panglicuţe,
Altele... fără nimic.

Îngustimea băsmăluţei,
La creştine, ne vorbeşte
Despre flacăra credinţei:
Mare, mică, sau... lipseşte.

Îngenunchere

Când te-aşezi la rugăciune,
Lasă grijile şi,-apoi,
Să îngenunchezi, creştine,
Cu genunchii amândoi.

Şi, aşa, smerit, cuminte,
Cu genunchii la pământ
Spune ruga ta fierbinte
Dumnezeului Cel Sfânt.

Unii, însă, din păcate,
Ţin doar un genunchi plecat;
Ori din lene, ori se poate
Că s-au... catolicizat.
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Voturile mirenilor

Voturile monahale
Sunt: o viaţă-n CURĂŢIE,
O smerită ASCULTARE
Şi-o deplină SĂRĂCIE.

Voturile mireneşti,
Despre care s-a dus vestea,
Sunt tot trei, la cei lumeşti;
Iată care sunt acestea:

SĂRĂCIA în iubire,
ASCULTAREA multor ştiri,
CURĂŢIA în clondire
Şi-n tigaia cu fripturi...

Euro

Integrarea-n Europa
A râvnitei noastre ţări,
Iată, fraţilor, cum, hopa,
Ne-a dus şi mari schimbări.

Azi euro ne e banul
Şi-n euroregiuni,
Cu eurobuletinul,
Suntem slugi pe la străini,

Care-şi dau, subtil, silinţa,
Cu-o sadea euro-doxă,
Să ne schimbe şi credinţa
În euro...ortodoxă.

Patronul mirilor

După sfânta cununie,
E o datină-n popor,
Ca s-aleagă-ndată mirii,
Dintre sfinţi, un sfânt al lor.

Se gândesc încă de-acum
Ce frumos va fi când naşii
Vor porni voioşi la drum
Ca să-şi vadă copilaşii.

Însă au o grijă mare:
Să nu pice sfântu-n post,
Căci o astfel de serbare
Când vin naşii... cade prost.

Neînţelepciune

Cine fuge spre serviciu,
Sau spre gară e grăbit,
Dă dovadă de un viciu:
Că e om nechibzuit.

Căci nu poate niciodată
A se deştepta măcar
Cu vreo patru, cinci minute,
Sau cu cât e necesar.

Ca să nu îi fii pereche
Ăstui om fără de minte,
Fii, cum zice-o vorbă veche:
“Mai deştept cu... cinci minute”.
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Lumea

Lumea o formăm noi toţi:
Fraţi, surori, colegi, vecini,
Mamă, tată, unchi, nepoţi,
Musulmani, evrei, creştini.

Dacă-ntrebi pe nu ştiu care,
Ce părere ar avea
Despre lumea asta mare,
O să-ţi spună că e rea.

Despre sine, fiecare,
Spune că e bun ca pâinea,
Că-i cinstit, nu-i ca oricare,
Ba mai mult, că e ca... lumea.

Termeni teologici

Un învăţător cu şcoală
Le vor vorbea despre asceză
Unor oameni de la ţară,
Arătând că, prin chenoză,

Prin păduri, anahoreţii,
Prosternaţi şi tari în dogme,
Logosului s-au plecat
Şi nu dogmei filioque.

Auzind că prin păduri
Afli mulţi anahoreţi,
Moş Ion, în mintea lui,
Socotea că sunt... bureţi.

Pregătire

Ce înseamnă pregătit
Pentru moarte, ştiţi prea bine:
Spovedit, împărtăşit
Şi-mpăcaţi cu toţi din lume.

Dar s-auzi ceva ciudat:
Întâlnindu-mă cu-n frate
Cam ateu, l-am întrebat
Dacă-i pregătit de moarte.

Şi mi-a spus că-i pregătit,
Totu-i cumpărat, şi ceara,
Şi sicriul, tot, plătit,
N-a rămas decât... fanfara.

Ortodox convins

Eşti şcolit, eşti om deştept,
Recunosc, eşti om distins,
Dar te baţi cu pumnu-n piept
Că eşti ortodox convins.

Vreau să-ţi spun ceva deoparte,
Căci în public nu cutez:
La biserică, măi frate,
N-ai mai fost de la botez.

Tu furi ziua de odihnă,
În duminici faci negoţ;
Şi susţii că ai credinţă,
Dar, să ştii, eşti orto... hoţ.
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Unui creştin ocupat

Timpul este pentru tine
O comoară, e un dar,
Dacă-l vei petrece bine
Şi n-o trece în zadar.

De te chem din când în când
La biserica din sat,
Tu îmi spui că nu ai timp,
Că eşti tare ocupat.

Sincer să-mi mărturiseşti,
Tu, ce zici că timp nu ai,
Dacă te îmbolnăveşti,
În spital... ai timp să stai?

Unuia ce se plictiseşte

Pentru omul credincios,
Bucuria cea mai sfântă,
E-ntâlnirea cu Hristos
În biserică la slujbă.

Tu, la slujbă, frăţioare,
Uneori te plictiseşti
Şi aştepţi cu nerăbdare,
Către casă să păşeşti.

Te întreb: Cum ai să poţi
În Cereasca-mpărăţie,
Cu Hristos, cu sfinţii toţi,
Să petreci... o veşnicie?

Urare

“La mulţi ani cu sănătate”
Fraţii şi orchestra-ţi cântă,
Dar ascultă, dragă frate,
Ce e scris în Cartea Sfântă:

“Anii tăi sunt şaptezeci,
Sau optzeci, dacă-i putere,
Mai departe, dacă treci,
Osteneală şi durere”.

Aşadar, curând ne ducem,
Trecem toţi în veşnicie,
Deci, mai bine-ar fi să zicem:
“La mulţi... veci în bucurie!“

Vrăjmaşul

Într-o carte veche, sfântă,
Ai citit întâmplător
Că vrăjmaşul ce te-nfruntă
Ţi-este binefăcător.

De aceea să-l cinsteşti
Şi de el să-ţi fie dor,
Ba, mai mult, chiar să-l iubeşti
Ca pe-un mare salvator.

Tu crezându-te mai cult
Şi în tâlcuiri fruntaş,
Vrând să te iubesc mai mult,
Te-ai făcut mie... vrăjmaş.
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Alegere

Între două mari păcate,
Spun Părinţi-n Pateric,
Când, să scapi, nu se mai poate,
Să-l alegi pe cel mai mic.

De când ştii această lege,
Săvârşeşti păcate mari
Şi îţi zici: “Deci, pot alege,
Totul e să le compari”.

Ca să ai justificare,
Când păcătuieşti mai rău,
Născoceşti unul mai mare,
Ca să pară... mic al tău.

Priveşte şi în jos!

Ai o casă, ai o pâine,
Ai şi cinste între fraţi,
Dar cârteşti şi nu-ţi convine
Că sunt alţii mai bogaţi.

Dar să ştii că, decât tine,
Mulţi o duc chiar şi mai rău:
N-au nici casă, n-au nici pâine
Şi râvnesc la traiul tău.

De aceea, cu dreptate,
Ca să-ţi fie de folos,
Eu te-ndemn, iubite frate,
Să priveşti un pic şi-n... jos!

Priveşte şi în sus!

Toată vara a muncit
Grădinarul de pe luncă
La udat şi la prăşit
Şi e istovit de muncă.

Tu, sosind azi de la mare,
În grădină când priveşti
Şi văzând ce pepeni are,
Să furi unul, te grăbeşti.

Vrând ca nimeni să nu vadă,
Împrejur priveşti nespus.
Ai uitat, în marea-ţi grabă,
Să priveşti un pic şi-n... sus!

In audienţă

Când te-aşezi la rugă, frate,
Toate gândurile-ţi zboară.
Tu cu ochii eşti pe carte,
Iar cu mintea eşti la moară.

Când directorul te cheamă
Să spui ce-ai de raportat,
Nu-i aşa că vii cu teamă
Şi ai graiul tremurat?

Dar cu-atât mai mult, măi frate,
Când ceri Domnului clemenţă,
Să n-ai mintea-n altă parte,
Că e tot... audienţă.
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Ghicitoarea L1
Sfântul şi Dreptul Iov

“Era odată în ţinutul Uz un om
pe care îl chema Iov şi acest om
era fără prihană şi drept; se
temea de Dumnezeu şi se ferea
de ce este rău. Şi i s-au născut
şapte feciori şi trei fete. El avea
şapte mii de oi, trei mii de
cămile, cinci sute de perechi de
boi şi cinci sute de asini şi
mulţime mare de slugi. Şi omul
acesta era cel mai de seamă
dintre toţi răsăritenii”.

(Cartea lui Iov)

Ghicitoarea L2
Sfântul Ierarh Nicolae

Sfântul Nicolae a trăit pe
vremea împăraţilor Diocleţian şi
Maximian. Mai întâi a strălucit
prin vieţuire călugărească; iar
pentru viaţa lui îmbunătăţită a
fost făcut arhiereu. Pentru
propovăduirea credinţei în
Hristos a fost bătut şi chinuit,
apoi aruncat în temniţă,
împreună cu alţi creştini. A fost
eliberat mai târziu de marele şi
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binecredinciosul împărat
Constantin. Sfântul Nicolae a
făcut multe minuni aşa cum
arată Istoria vieţii sale, pentru
care se numeşte “făcătorul de
minuni”.

Ghicitoarea L3
Sfântul Prooroc Ilie 

Tesviteanul

“Ilie era om, cu slăbiciuni
asemenea nouă, dar cu
rugăciune s-a rugat ca să nu
plouă şi nu a plouat trei ani şi
şase luni. Şi iarăşi s-a rugat şi
cerul a dat ploaie şi pământul a
odrăslit roada sa”. (Epistola
soborniceasca a Sfântului
Apostol Iacov)

Ghicitoarea L4
Sfântul Mare Mucenic şi 
Tămăduitor Pantelimon

Sfântul şi măritul Mucenic al
lui Hristos, Pantelimon, s-a
născut la Nicomidia din părinţii
Eustorgios, senator păgân, şi
Evula, o creştină; aceştia i-au
dat numele de Pantoleon.
Încredinţat spre educaţie  lui
Eufrosin, medic de renume, el
ajunse după puţină vreme la o
cunoaştere desăvârşită a artei
medicale. A fost creştinat de
Părintele Ermolae şi l-a
mărturisit pe Hristos, primind
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moarte mucenicească în timpul
împăratului Maximian.

Ghicitoarea L5
Sfântul Mare Mucenic Mina

Sfântul Mina a trăit pe
vremea împărăţiei lui Diocleţian
şi Maximian (286-305), şi era
din ţara Egiptului, creştin cu
credinţa, iar cu slujba ostaş din
ceata tribunului Firmilian.
Nevoind a se închina idolilor, a
fost bătut şi chinuit, iar în cele
din urmă a primit moarte
mucenicească, tăindu-i-se capul
cu sabia.

Ghicitoarea L6
Sfântul Stelian

Sfântul Stelian Paflagonul a
fost un vas ales al lui
Dumnezeu. Făcându-se monah
a petrecut într-o nevoinţă
obositoare şi aspră. Apoi s-a
dus în pustie, şi a intrat într-o
peşteră în care primea hrana de
la un înger. Dumnezeu ia darul
tămăduirii a multor patimi şi boli.
Când mureau pruncii, şi părinţii
rămâneau fără de copii, atunci
câte maici chemau cu credinţă
numele acestui sfânt Stelian şi
zugrăveau sfânta lui icoană,
iarăşi năşteau alţi prunci, iar pe
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pruncii bolnavi îi izbăvea de
boală. Săvârşind multe
vindecări şi minuni, s-a mutat la
Domnul.

Ghicitoarea L7
Sfinţii Ioachim şi Ana

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt
părinţii trupeşti ai Preasfintei
Născătoare de Dumnezeu.

Sfântul Ioachim, fiul lui
Barpatir, era din neamul regelui
David, iar Sfânta Ana era fiica lui
Matan. Prin post şi rugăciune,
dar mai ales prin rânduiala lui
Dumnezeu, ei au avut un copil la
bătrâneţe, pe Fecioara Maria.

Sfinţii Ioachim şi Ana sunt

adesea chemaţi în rugăciune de
familiile care nu reuşesc să aibă
copii.

Ghicitoarea L8
Sfântul Vasile

Sfântul Vasile a trăit pe
vremea împăratului Valens,
când Biserica era tare prigonită
de necredinţa lui Arie, ereticul. A
studiat filozofia şi toate ştiinţele
din vremea aceea. Covârşind pe
toţi nu numai cu filozofia şi cu
mintea cea ascuţită, ci şi cu
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puterea şi viaţa cea
îmbunătăţită, a fost sfinţit
arhiereu al Arhiepiscopiei din
Cezareea Capadociei. 

Ca arhiereu, a dus lupte grele
pentru credinţa ortodoxă. A
păstorit turma lui Hristos,
învăţând-o dreapta credinţă şi
ajutând pe săraci, pe bolnavi şi
pe bătrâni, în aşezământul său
vestit, numit Vasiliada. A trecut
la Domnul în anul 379, când nu
împlinise încă 50 de ani. 

Ghicitoarea L9
Sfântul Ciprian

Sfântul Ciprian era din
Antiohia Siriei şi a trăit în

vremea împăratului Deciu (către
250). Era de bun neam şi bogat,
filozof şi vrăjitor cumplit. 

Neizbutind nimic asupra
fecioarei Iustina cu vrăjile sale, a
înţeles că meşteşugul său este
neputincios. De aceea s-a
botezat şi, arzând vrăjitoreştile
sale cărţi, a crezut în Domnul
Hristos. Atât era de înflăcărat în
credinţa creştină încât a ajuns
episcop. A primit împreună cu
fecioara Iustina moarte
mucenicească, după multe
chinuri. 

Ghicitoarea L10
Sfântul Gheorghe
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Sfântul Mare Mucenic
Gheorghe, a trăit în vremea
împăratului Diocleţian,
trăgându-se din Capadochia.
Era de neam strălucit şi luminat,
din ceata ostaşilor ce se
chemau tribuni. Cu dregătoria
era comis.

Nevoind a se supune voinţei
împăratului pornit împotriva
creştinilor, sfântul a mărturisit
dreapta credinţă, mustrând
deşertăciunea şi neputinţa
idolilor. Nici făgăduinţele şi nici
îngrozirile împăratului
pământesc nu l-au clintit de la
dragostea sa pentru Împăratul
ceresc, pentru care a preferat
să primească moarte
mucenicească.

Ghicitoarea L11
Sfinţii Cosma şi Damian

Sfinţii Făcători de Minuni şi
Doctori fără Arginţi Cosma şi
Damian erau din Asia. Mama lor,
Teodota, i-a crescut în evlavia
creştină. Prin exemplul vieţii ei şi
prin citirea cărţilor sfinte, Sfânta
Teodota a păstrat puritatea vieţii
copiilor ei prin respectarea
poruncilor lui Dumnezeu,

ajutându-i să devină bărbaţi
virtuoşi şi drepţi. Educaţi şi
formaţi ca doctori, ei au primit în
dar harul vindecării trupurilor şi
sufletelor bolnave prin puterea
rugăciunii. Ei vindecau chiar şi
animale. Din iubire curată faţă
de Domnul şi faţă de semeni ei
nu luau niciodată plată pentru
serviciile lor, pentru care
oamenii i-au numit “doctori fără
de arginţi”.

Ghicitoarea L12
Sfântul Modest

Sfântul Modest, patriarhul
Ierusalimului, s-a născut din
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părinţi ortodocşi, în oraşul
Sebastia. Părinţii săi, neavând
copii, s-au rugat lui Dumnezeu
şi, după 40 de ani de
împreună-vieţuire, a venit pe
lume acest mare sfânt. La cinci
luni rămâne orfan şi este crescut
chiar de Maximian. Prin purtarea
de grijă a lui Dumnezeu, află
mai târziu cine au fost părinţii
săi, se botează şi, suferind
multe încercări şi ispite, prin
descoperire dumnezeiască, a
fost hirotonit arhiereu al
Ierusalimului în al 59-lea an al
vieţii lui, iar la vârsta de 97, s-a
mutat în veşnicele locaşuri. 

A săvârşit multe vindecări
pentru oameni şi animale.

Ghicitoarea L13
Sfânta Muceniţă Filofteia

Sfânta Filofteia fecioara, s-a
născut în marea cetate Târnovo,
din părinţi creştini. Mama sa s-a
mutat la Domnul după ce a
semănat în inima şi în sufletul
cel bun al copilei Filofteia,
seminţele faptelor bune, ale
fecioriei şi ale milosteniei. 
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La vârsta de 12 ani, pentru
fapta milosteniei, sfânta este
martirizată de chiar tatăl ei.

Sfintele sale moaşte se află la
Curtea de Argeş şi săvârşesc
multe vindecări.

Ghicitoarea L14
Sfântul Prooroc Ioan

Botezătorul

“...el este acela despre care
s-a scris: Iată Eu trimit, înaintea
feţei Tale, pe îngerul Meu, care
va pregăti calea Ta, înaintea
Ta”.  

“Adevărat zic vouă: Nu s-a
ridicat între cei născuţi din femei
unul mai mare decât Ioan
Botezătorul; totuşi cel mai mic în
împărăţia cerurilor este mai
mare decât el”.  

(Evanghelia după Matei)

Ghicitoarea L15
Sfinţii Trei Ierarhi: 
Vasile, Grigore şi Ioan

“ ...la Dumnezeu una suntem
şi nici o împotrivire sau vrajbă
nu este între noi. Ci fiecare la
timpul său, îndemnaţi fiind de
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Duhul Sfânt, am scris învăţături
pentru mântuirea oamenilor.
Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt,
aşa am învăţat. Nu este între
noi, unul întâi şi altul al doilea, şi
de vei chema pe unul, vin şi
ceilalţi doi. 

...noi vom ajuta la mântuirea
acelora ce ne fac pomenirea”.

(Proloage - 30 ianuarie)

Ghicitoarea L16
Sfinţii Împăraţi 
Constantin şi Elena

Sfântul Constantin, întâiul
împărat al creştinilor a fost fiul

lui Constanţiu Clor, şi al cinstitei
Elena. În timpul domniei sale,
împăratul Constantin, prin
Edictul de la Milano (313)
proclamă libertatea de credinţă
şi egalitate în drepturi, pentru
toţi creştinii din imperiu, iar la
325 participă la Primul Sinod
Ecumenic de la Niceea. A trimis
încă şi pe maica sa Elena la
Ierusalim pentru căutarea
cinstitului lemn pe care a fost
pironit cu trupul Hristos,
Dumnezeul nostru. O parte din
cinstitul lemn a fost aşezată
chiar în Ierusalim, iar cealaltă
parte a adus-o în împărăteasca
cetate.

Ghicitoarea L17
Sfinţii Apostoli 
Petru şi Pavel

Pentru aceşti doi Apostoli,
pricină de laudă nu va afla
nimeni mai mare alta, decât
lauda, pe care le-a dat-o,
Domnul Însuşi, fiecăruia. Căci,
pe Petru l-a fericit, pentru
mărturisirea Lui, numindu-l
"Piatră" şi pe adevărul
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mărturisirii lui a zidit Biserica Sa;
iar, pe Pavel l-a numit "Vas
ales", care avea să poarte
numele Domnului, înaintea
tiranilor şi a împăraţilor.
Amândoi au primit sfârşit
mucenicesc la Roma în ziua de
29 iunie.

Ghicitoarea L18
Sfânta 
Cuvioasa Parascheva

Sfânta Parascheva, s-a
născut într-un sat al Traciei,
numit Epivata. Părinţii erau de

neam bun şi bogaţi, dar şi buni
creştini. Aşadar, Sfânta a primit
o educaţie aleasă de la părinţii
ei. După vârsta de zece ani,
adesea mergea cu maica sa la
biserică, unde, într-o zi, a auzit
aceste dumnezeieşti binevestiri:
"Cel ce voieşte să vină după
Mine, să se lepede de sine,
să-şi ia crucea sa şi să-Mi
urmeze Mie". Şi, luându-şi
crucea, în puţinii ani ai vieţii sale
i-a urmat lui Hristos în milostenii
şi aspre nevoinţe.

Sfintele sale moaşte se află la
Iaşi.
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Ghicitoarea L19
Sfântul 
Dimitrie Basarabov

Acest cuvios Părinte, originar
din satul Basarabi (Bulgaria), de
pe marginea apei Lomului, a
fost păzitor de vite, iar mai târziu
lăsând cele trecătoare, s-a dus
într-o peşteră ce era aproape de
Basarabi şi s-a făcut călugăr la o
mânăstire ce era înăuntrul
peşterii. Cu postul, cu
rugăciunea şi cu privegherile ce
făcea s-a învrednicit de harul
facerii de minuni.

Ghicitoarea L20
Sfântul Ierarh Spiridon

Cuviosul Părintele nostru
Spiridon, făcătorul de minuni, a
trăit pe vremea împăratului
Constantin cel Mare şi a lui
Constantie, fiul lui. Era simplu la
purtări şi smerit cu inima. La
început a fost păstor de oi. Apoi
s-a însurat, iar după moartea
soţiei a fost făcut episcop.
Dumnezeu i-a dat harul
tămăduirilor în aşa măsură că a
fost numit făcător de minuni.
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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!

Operator servicii full-time

Într-o dimineaţă, în timp ce secretara unui patron creştin, cu
suflet bun, îi lăsa cafeaua pe birou, acesta îi zise:



- Alina, să-ţi spun ceva. Am înfiinţat un nou post în cadrul
firmei noastre… De fapt e un post fictiv… Vei vedea. Să publici
anunţul în presă şi pe internet: „Angajăm operator servicii
full-time. Cerinţe minime: mobilitate, lucru în echipă,
disponibilitate, vigoare, abilităţi de negociere…”. O să ţi le scriu
pe o hârtie… Vom organiza un interviu în data de… 12
noiembrie…

- Am înţeles, şefu’, răspunse secretara.
Veni şi ziua interviului. Pentru acest post se prezentă un

bărbat cam de 35 de ani.
Patronul îi zise:
- Sunt încântat să vă cunosc! Aşa, după cum aţi aflat din

presă şi anunţurile postate pe internet, firma noastră angajează
un operator servicii full-time, pentru care veţi da test.

Aţi mai dat un asemenea test?
- Nu, zise candidatul.
- Pentru început, să vă spun câte ceva despre acest post.
Nu este doar un loc de muncă, ci poate cel mai important

lucru pe care îl poate face un om. Denumirea postului este, după
cum spuneam, OPERATOR SERVICII FULL-TIME, dar este de
fapt mai mult decât atât. Responsabilităţile şi cerinţele sunt
destul de ample. Se va lucra în compania unui asociat, care îţi
va fi un fel de şef. Prima categorie de cerinţe este mobilitatea.
Pentru acest post e nevoie să lucrezi stând în picioare, în mare
parte a timpului sau chiar toată ziua. Când în picioare, când
aplecându-te... Deci, trebuie un nivel ridicat de vigoare.

- Este mult. Pentru câte ore? întrebă candidatul.
- 135 de ore pe săptămână, până la ore nelimitate. Practic,

24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână…
- Sunt sigur că se poate ca, din când în când, să se mai stea

jos, pe ici pe acolo, nu?
- Vreţi să spuneţi ca o pauză?
- Da
- Nu. Nu sunt disponibile pauze.
- Este legal lucrul acesta?
- Da, desigur. Perfect legal.
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- Deci fără masa de prânz…
- Poţi lua prânzul numai după ce asociatul a terminat de

mâncat prânzul său.
- Cred că este cam intens…, este o nebunie!
- Pentru acest post este nevoie de abilităţi excelente de

negociere şi relaţii interpersonale. Noi căutăm de fapt o
persoană care ar avea calificări în medicină, psihologie, finanţe
şi arte culinare. Trebuie să te pricepi la toate. Asociatul şi
persoanele deservite au nevoie de atenţie tot timpul. Trebuie să
fii capabil să lucrezi într-un mediu haotic. Dacă ai un stil de viaţă
propriu, te vom ruga să renunţi la el.

- Vom avea vacanţe de Paşti şi de Crăciun?
- Fără vacanţe. De fapt de Paşti, de Crăciun, de Anul Nou şi

de alte sărbători, volumul va creşte. Şi cerem să faceţi asta cu
o dispoziţie fericită.

- Este aproape o cruzime. Este cam ca o glumă foarte,
foarte, bolnavă. Dar când avem timp de dormit sau…?

- Oo, fără timp de dormit!
- Ca un robot…
- Exact, aşa este!
- 365 de zile pe an?
- Da!
- Nu! Este inuman! Este o nebunie!
- Da, dar satisfacţia deservirii clienţilor şi sentimentul obţinut

din ajutarea asociatului sunt de nemăsurat.
În continuare, haideţi să vorbim despre salariu. Postul nu va

fi plătit deloc. Singura plată e mulţumirea sufletească pentru
efortul depus

- Cum? Nuuu! De ce ai face aşa ceva pe gratis?
- Dar dacă ţi-aş spune că există cineva care, chiar în acest

moment, ocupă acest post? Milioane şi milioanei, de fapt...!
- Cine...?
- MAMELE! Ele îndeplinesc toate condiţiile şi cerinţele…
Cu ochii în lacrimi, aducându-şi aminte de mama sa şi de

soţia sa, candidatul, surprins şi umil, zise:
- Da, aşa este…Fără salariu, 24 de ore pe zi, ele sunt mereu
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acolo, ca nişte roabe. Mă gândesc la toate acele nopţi pierdute
şi la toate…

Mi-aţi dat o lecţie, domnule patron!
Dragă mamă şi dragă soţie, vă mulţumesc pentru tot ce ai

făcut pentru noi. Vă iubesc foarte mult! Aţi fost şi sunteţi la
datorie şi la bine şi la rău, fără nicio plată... Dumnezeu să vă
răsplătească jertfa!

Părintele Arsenie Boca - despre avorturi

Părintele Arsenie Boca ţinea foarte mult ca mamele să lase
copiii să vină pe lume. Zicea că sfârşitul lumii vine atunci când
nu se vor mai naşte copii şi când mulţi oameni vor muri înecaţi
sau ca urmare a accidentelor, crimelor, fulgerelor.

„Multe rele vin peste noi, pentru că noi trebuie să plătim
sângele şi păcatele celor ce nu vor să ştie ce e păcatul, ale
acelora care umblă în plăceri şi omoară, fie părinţii pe copii, fie
copiii pe părinţi”.

Părintele Arsenie spunea femeilor să nu mai facă avorturi, ci
să nască prunci curaţi, ca să iasă preoţi buni.

„Copiii care mor botezaţi, mai zicea Părintele, ajung în rai şi
cântă: «Fericit sunt eu, fericiţi şi cei ce m-au avut pe mine», iar
cei avortaţi spun într-una: «Blestemat sunt eu, blestemaţi sunt
cei ce m-au avut pe mine», că merg în iad împreună cu părinţii
lor“.

A fost cineva la Părintele Arsenie şi a zis: „Părinte, am
necazuri, copiii fac aşa şi aşa”; Şi i-a zis Părintele: „Ce te miri
mă, câţi copii ai?”; „Doi părinte”; „Dar ceilalţi până la cinci unde
sunt? Pe cei care erau buni i-ai omorât, şi i-ai ţinut pe ăştia care
te chinuie”.

Părintele spunea că în momentul în care o femeie avortează,
ceva bun din ea se pierde şi copiii care vor urma o să aibă de
suferit ca urmare a acestei lipse generate de avort.

Era împotriva păcatului uciderii, aşa cum ne învaţă Sfinţii
Părinţi şi Biserica. De multe ori Părintele spunea: „Mă, de ce nu-l
omorî pe fiul cel mare, că e botezat? De ce să omori pe unul
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care nu este încreştinat?”. Spunea aceasta pentru ca să-i sperie
pe oameni, să-i facă conştienţi de fapta lor, nu cu gândul ca
oamenii să-şi omoare copiii născuţi.

Odată, Părintele era în biserica de la Drăgănescu şi vorbea
cu lumea. Îl chema pe fiecare aproape de dânsul şi îi zicea
păcatele în auzul tuturor.

L-a întrebat pe un bărbat de 46 de ani, cu femeia bolnavă:
„Câţi copii aveţi, măi?“. Omul a zis că are 3 copii. „Şi ceilalţi
unde-s, măi? Ori i-aţi aruncat pe gârlă?“. Omul i-a spus că n-a
aruncat nici un copil pe gârlă. „Şi atunci – zice Părintele – atunci
unde sunt ceilalţi? Ştiu că nu i-aţi înecat în gârlă, dar i-aţi
aruncat, aşa cum faceţi voi. Uite, ce-ţi spun! Du-te şi lămureşte-ţi
femeia să mai facă încă un copil şi nu va mai fi bolnavă. Dacă
va mai da naştere încă unui copil, vă va ierta Dumnezeu o parte
din păcate, dar să ştiţi că vă mai rămân multe păcate. Ai înţeles,
măi?“. „Am înţeles Părinte“ – a zis omul.

Un bărbat de vreo 50 de ani se arsese pe faţă cu azot şi era
desfigurat. Dar nu pentru asta venise la Părintele, ci doar pentru
a-i înmâna un modest pomelnic. Părintele l-a străpuns cu
privirea, după care spuse: „De ce crezi tu, creştine, că te-ai ars
chiar pe faţă, ca să fii respingător pentru toată lumea? „. Bărbatul
amuţise. „Să-ţi spun eu de ce... Ţi-ai bătut joc de o fată în
tinereţe, dar nu ai luat-o de nevastă. A rămas singură până la
vârsta asta şi este şi stearpă pe deasupra, fiindcă a avortat, ca
să evite ruşinea unui copil fără tată, iar de atunci n-a mai putut
rămâne însărcinată. Ai păcătuit şi tu, dar ai împins-o şi pe ea
spre păcat! Acum plăteşti cu suferinţa asta...“. Omul îşi plecase
ochii în pământ şi plângea înfundat, cu pomelnicul uitat într-o
mână.

O femeie trecută de 60 de ani, din Sâmbăta de Jos, se
plângea că fiul ei s-a apucat de băut şi o bate cu lanţul de câte
ori se îmbată. Părintele a ascultat-o, privind ţintă în ochii săi, apoi
a zis cu vocea ridicată: „Pe tine te bat de fapt cele 22 de avorturi
pe care le-ai făcut! Ştii ce însemnă asta? Auzi acum: asta
însemnă tot atâtea suflete care s-au dus pe lumea cealaltă, fără
a fi fost botezate şi nu vor putea intra în Împărăţia Cerurilor din
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cauza ta! În schimb, tu ai strâns bani şi ţi-ai făcut ditamai cavoul,
de parcă după moarte vei rămâne acolo“.

„Când eram căsătorit cu prima soţie - povestea un creştin
din Sibiu - l-am rugat pe Părinte să mijlocească ca să ne
binecuvânteze bunul Dumnezeu cu copii. Apoi i-am spus că
soţia avusese două sarcini extrauterine. Dânsul mi-a răspuns:
«Minte, mă, dar dacă n-a vrut să alăpteze copii, va alăpta
cancer». Şi într-adevăr, a murit de tânără, cu cancer la piept“.

Avortul, spunea Părintele, „E ucidere, nu e ceva mai uşor. E
păcat strigător la cer. Ascultaţi toţi cu luare aminte. Sângele lor
strigă răzbunare. De aceea nu vei avea noroc cu ceilalţi, ci plâns
şi jale. Răzbunarea sângelui vărsat se face fără milă, ori că îţi ia
Dumnezeu şi pe ceilalţi, ori vor cere însăşi capul mamei.

Mare ispitire păţesc mamele care au ucis copii. Iar dacă vrei
să scapi tu şi ceilalţi copii pe care i-ai făcut, trebuie să pui în loc
tot atâţia copii ai altor femei sărace şi să-i botezi. Iar dacă nu
găseşti, ia-i şi botezaţi gata, căci ştie Dumnezeu cât te mai ţine.
Şi să grijeşti de dânşii ca şi de copiii tăi, cu îmbrăcăminte şi
încălţăminte frumoasă, bani de şcoală, până-s în stare să-şi
câştige singuri pâinea. Şi cum te îngrijeşti de copiii tăi, la fel să
te îngrijeşti şi de aceia. Iar toate necazurile ce le vei avea în
vremea asta, fie pentru ei, fie de la ei, să le rabzi toate,
nădăjduind în mila lui Dumnezeu, că-ţi va ierta păcatul. Căci prin
răbdare ispăşeşti păcatul. Iar milostenia cu osteneală biruie
înaintea Judecăţii.”

Mai spunea Părintele Arsenie Boca:
„Dacă nu alăptaţi copii, veţi alăpta cancer!... Decât cancer

mai bine copii. Iobagii aveau câte 16 copii. Şi erau slugi!“
Şi mai zicea: „Copiii nefăcuţi strică pe cei făcuţi.
Nu creşteţi câini, creşteţi copii. Nu vreţi copii? Trăiţi ca fraţii.
Decât fuga de riscurile eredităţii şi decât feririle de a avea

copii, mai bine moartea la datorie.
Căsătoria-i pentru mântuire şi prunci, nu pentru plăceri şi

desfrânare“.
Mereu le spunea celor cu avorturi: „Măi, nu numai că veţi da

răspuns în faţa Judecăţii, dar copiii care rămân în familie (cei

- 50 -



neavortaţi, cei născuţi) vor fi foarte chinuiţi şi veţi avea de lucru
cu ei”.

Pe o femeie a întrebat-o: „Câţi copii ai?”. Ea a spus că unul.
Şi Părintele i-a zis: „Dar ceilalţi 9 unde sunt? Vai, vai, ce va fi de
capul tău! Acest copil te va chinui mai mult decât ceilalţi nouă”.
Şi aşa s-a întâmplat, fiindcă a devenit un copil problemă.

„Crima avortului este mai mare decât o simplă crimă, pentru
că ea se face contra unui copil fără apărare. De aceea cere cap
de mamă şi de tată. Sângele lor strigă la Cer RĂZBUNARE, şi
puţini sunt cei ce scapă de această răzbunare“.

Ce face beţia

Cu mulţi ani în urmă, în oraşul boem Praga, bântuind holera,
oamenii cădeau ca muştele pe străzile oraşului, de unde erau
apoi adunaţi de gropari şi aruncaţi într-o mare groapă comună,
situată la marginea oraşului.

Un muzician, prieten cu alcoolul, îmbătându-se tun şi
nemaiputându-şi continua drumul spre casă, s-a prăbuşit pe
stradă, unde a căzut într-un somn adânc, frate cu moartea.

Aici fiind găsit de groparii care umblau să adune morţii, a fost
aruncat alături de celelalte cadavre şi transportat la acea groapă
comună.

Aici s-a deşteptat muzicianul nostru, însă molipsit fiind de
groaznica boală, a murit în scurt timp şi el.

Ce face beţia!

Calomnia

Un preot cinstit şi evlavios era duşmănit de câţiva credincioşi
de-ai săi, deoarece a refuzat să le facă un lucru ilegal. Pentru
aceasta, ei voiau să se răzbune împotriva preotului. Astfel, au
plătit o femeie neruşinată, care l-a acuzat pe preot de faptele
cele mai josnice.

Bunul preot, deşi şi-a dovedit pe deplin nevinovăţia în faţa
episcopului său, totuşi era mâhnit datorită întinării cinstei sale
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preoţeşti, şi slăbind din zi în zi, a căzut la pat.
Auzind calomniatorii că preotul este pe moarte, speriaţi şi

mustrându-i conştiinţa, s-au grăbit să-şi ceară iertare pentru
fapta lor cea răutăcioasă, promiţându-i că îşi vor retrage toate
calomniile şi-i vor restabili cinstea.

- Fiilor - le-a spus preotul cu tristeţe - eu vă iert din toată
inima, dar vedeţi, bunul meu nume nu mai puteţi a mi-l reda.

- Cum nu, numai să ne spui ce trebuie să facem, au spus
atunci ei.

- Bine, luaţi dar perna aceasta, urcaţi-vă în turn cu ea şi
sloboziţi fulgii din ea.

Ei credeau că preotul aiurează dar, văzându-i stăruinţa, în
cele din urmă, au făcut precum le spusese preotul.

Întorcându-se la preot, acesta i-a întrebat ce s-a întâmplat cu
fulgii, iar aceştia au răspuns că au fost luaţi de vânt şi împrăştiaţi
în toate părţile.

- Ştiam - le-a spus preotul - dar acum mergeţi şi adunaţi
iarăşi fulgii.

La răspunsul acestora - că aşa ceva nu mai este acum
posibil - bătrânul preot a continuat spunându-le:

- Vedeţi, întocmai şi tot la fel de imposibil este şi a-mi restabili
mie cinstea şi bunul nume, căci calomnia s-a răspândit cu mult
mai departe decât să fiţi voi în stare a o mai înlătura.

Şi, spunând acestea, bunul preot i-a binecuvântat şi nu peste
mult timp el a şi murit.

Acum sunt fericit

A fost odată, într-un ţinut îndepărtat, un om cu avere multă,
numit Ilie. După douăzeci şi cinci de ani de muncă, acest om a
strâns o avere mare. Cu toţii ziceau: „Ce fericit este Ilie! Are o
avere de nu îi mai dă de capăt. Nu are de ce să moară…”

Mai multe nenorociri s-au abătut, însă, asupra casei lui şi a
sărăcit atât de mult, încât un vecin milos i-a primit pe el şi pe
nevasta lui să îl slujească în curte.

Într-o zi, i-au venit acestui vecin nişte oaspeţi.
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- Aţi văzut - a întrebat un oaspete - pe bătrânul ce tocmai a
trecut?

- L-am văzut - zise altul - dar ce este cu el?
- Uite, a fost unul dintre cei mai bogaţi din acest ţinut.
- Tătucă - l-a strigat unul dintre oaspeţi - vino să guşti ceva

cu noi!
Din vorbă în vorbă, l-au întrebat cum se simte acum, când

este atât de sărac.
- Atâta vreme am căutat fericirea - a spus bătrânul - şi numai

de doi ani am găsit-o, de când sunt aici.
- Glumeşti, i-au spus oaspeţii.
- Nicidecum! Puteţi s-o întrebaţi şi pe bătrână. Ea vă va

spune chiar mai bine decât mine.
Au chemat-o şi pe bătrână şi aceasta le-a spus:
- Este adevărat. Am fost bogaţi şi nu aveam pic de odihnă.

Pe atunci nici vorbă să mai gândim la Dumnezeu sau la
mântuirea sufletului. Şi ce griji mari! Acum, în schimb, avem timp
să ne rugăm lui Dumnezeu şi să ne gândim la mântuirea
sufletelor noastre. Cincizeci de ani am căutat fericirea şi abia
acum am găsit-o!

- Adevărat - a spus bătrânul - înainte eram nişte oameni fără
minte, plângând pierderea averii, dar Dumnezeu, în marea Sa
dragoste şi înţelepciune, mai târziu ne-a făcut să pricepem de ce
s-au întâmplat toate acestea.

Oaspeţii au rămas pe gânduri.

Să lucrăm cu înţelepciune!

Generalul Turrene, care a fost un vestit ostaş francez, a
observat odată pe când inspecta trupele de sub comanda sa, că
unul dintre cei mai viteji ofiţeri avea, din pricină că era sărac, un
cal atât de slab, că abia putea să se folosească de el.

A doua zi, generalul l-a invitat pe acest soldat să ia masa
împreună. După masă, acesta i-a spus:

- Căpitane, am să-ţi cer un serviciu şi sper că nu mă vei
refuza. Ştii că nu mai sunt de treizeci de ani, aşa că nu mai pot
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încăleca uşor caii prea iuţi. Însă calul dumitale pe care l-am
văzut chiar ieri mi se potriveşte de minune. Nu ai vrea să mi-l
dai mie?

Ofiţerul, crezând că face generalului său un serviciu,
consimţi de-ndată, însă a doua zi el a primit în schimb unul dintre
cei mai buni cai ai armatei.

Iată un stil înţelept de a face o faptă bună. Procedând aşa,
generalul nu l-a lăudat pe subalternul său, spunându-i că ar fi
vrednic de un cal mai bun, spre a nu-l face să se mândrească.
Totodată, nici nu l-a umilit, spunându-i că face armata de râs cu
un asemenea cal.

Ce bine ar fi să procedăm şi noi la fel: când vedem că vreun
coleg, sau vreun subaltern vine la serviciu cu o „Dacie” mai
veche, iar noi avem „Q7”...

Rugăciunea de masă

Cu mulţi ani în urmă, o groaznică furtună urmată de o
grindină scurtă, însă nimicitoare, a sfărâmat totul în calea ei.
Ţara a rămas, în numai câteva minute, fără niciun bob de grâu
sau de porumb.

În familia unui preot foarte evlavios, copii cei mari apucând-o
pe căi greşite, fugeau mereu de la rugăciunea de dinainte de
masă.

Şi iată că într-o zi, la cină, preotul îi găseşte pe toţi adunaţi
în jurul mesei, însă cu feţe înfricoşate şi cu ochii scăldaţi în
lacrimi de nimicnicia omului faţă de atotputernicia lui Dumnezeu.

Atunci, cu mulă blândeţe în glas, preotul i-a întrebat:
- V-aţi convins acum, dragii mei, cât este de necesară

rugăciunea de dinainte şi cea de după masă? Dacă Dumnezeu
Îşi va lua mâna Sa binecuvântată de pe noi, cu ce vă voi mai
hrăni eu pe voi? El trebuie să ne hrănească, căci altfel vom muri
de foame. Nu uitaţi că pentru toată bucăţica de pâine trebuie, cu
multă recunoştinţă să-I mulţumim lui Dumnezeu! Sunt sigur că
Dumnezeu ne-a trimis nenorocirea de azi, numai şi numai pentru
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că sunt foarte mulţi oameni, care nu mai bagă în seamă darurile
şi binefacerile Lui şi nu vor să-I mai mulţumească pentru ele!

Cum lucrează credinţa

Se spune că o bătrânică evlavioasă, ieşea în fiecare zi pe
veranda micuţei sale case şi, după ce făcea trei închinăciuni,
spunea cu glas tare:

- Doamne, lăudat fie numele Tău în veac şi în veac!
Ei bine, tot în fiecare dimineaţă, un vecin de-al bătrânei plin

de rele, un ateu declarat şi duşman al Bisericii, urla din toţi
rărunchii:

- Nu există Dumnezeu, babo!
Şi lucrurile au continuat aşa mai multă vreme.
Timpul a trecut şi bătrânica noastră a ajuns să fie la

strâmtoare. Viaţa se cam scumpise şi nu îi mai ajungeau banii de
mâncare.

Într-o dimineaţă, ca în oricare altă zi, bătrânica iese iar pe
verandă. Ateul nostru bineînţeles că o pândea după perdele,
pentru a o putea iar cicăli cu nebunia lui. Numai că, de data asta,
bătrânica aflată pe veranda îl ruga pe Dumnezeu cu lacrimi în
ochi, să o ajute cu ceva alimente, că nu mai poate răbda de
foame, iar la final încheie tot cu: „Doamne, lăudat fie numele Tău
în veac şi în veac!“

A doua zi, dimineaţă, când iese din casă, pe verandă se
aflau alimentele pentru care se rugase fierbinte cu o zi înainte şi,
plină de bucurie, strigă iar:

- Doamne, lăudat fie numele Tău în veac şi în veac!
Atunci ateul nostru ţâşneşte din casa sa şi strigă înfuriat:
- Hei! Eu am cumpărat alimentele, babă nebună, şi nu

Dumnezeul tău, ăla la care te rogi ca proasta toată ziua. Uite că
în sfârşit ţi-am demonstrat, şi poate ai să pricepi şi tu, că nu
există Dumnezeu.

Bătrânica se uită la el şi zâmbeşte blând, apoi îngenunchind
şi ridicându-şi braţele către cer spuse:

- Doamne, lăudat fie numele Tău în veac şi în veac! Nu
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numai că mi-ai dat de mâncare, aşa după cum cu umilinţă ţi-am
cerut, dar şi pentru că L-ai făcut pe slujitorul lui Satana să mi-o
cumpere şi să mi-o aducă şi acasă…

Relaţiile cu semenii

Nimeni nu s-a supărat vreodată că pe din afară castanele au
ghimpi care înţeapă, că nucile au coaja verde groasă şi
înnegresc mâinile, că migdalele au un înveliş tare ce trebuie
spart, şi nimeni nu a încetat să le consume pentru că sunt greu
de curăţat, ci fiecare, în linişte, atunci când a vrut să le mănânce,
a înlăturat ghimpii cei din afară, a îndepărtat coaja cea greu de
curăţat, după care s-a bucurat de fructul cel gustos.

De ce oare să nu se întâmple la fel şi în relaţiile noastre cu
semenii? De ce să nu ne îngrijim cu aceeaşi răbdare de aflarea
frumuseţii ascunse a sufletului semenilor, care există în toţi
deopotrivă?

Când îl iubeşti pe aproapele tău, admiri „diamantul” care se
găseşte înlăuntrul lui şi inima ta se umple de bucurie. Însă,
atunci când nu îl iubeşti, te agăţi de toate „pietrele” şi de toţi
„mărăcinii” lui şi îţi mai îmbolnăveşti şi tu sufletul tău.

Iubiţi pe vrăjmaşii voştri!

Era în vara anului 1974, când armatele turceşti au intrat în
Cipru, răspândind în jur numai fiori şi groază. În oraşul Morfos,
soldaţii turci au luat ostatici cincisprezece creştini ciprioţi greci,
printre care şi pe un învăţător.

Apoi, mergând cu ei să îi execute la casa învăţătorului - căci
aici îşi fixaseră locul de execuţie al ostaticilor - când au intrat în
curte, soldaţii turci au văzul bolta cu viţă de vie a acestuia, iar
comandantului făcându-i-se poftă a întins mâna să ia un
ciorchine. Însă tocmai când acesta a vrut să mănânce din el,
învăţătorul l-a oprit strigându-i:

- Frate, nu mânca, căci ieri i-am stropit!...
Atunci, mut de uimire, comandantul i-a spus:
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- Nu vezi că în câteva clipe voi da ordin să fii împuşcat, cum
tu în loc să te răzbuni, tu îmi salvezi viaţa?! Ce ţi-a venit să mă
rogi să nu mănânc?

Iar învăţătorul, cu un glas blând şi vrednic de admiraţie
pentru acele momente, i-a explicat:

- Hristos, Cel în care credem noi creştinii, ne învaţă să-i
iubim pe vrăjmaşii noştri şi să le facem bine. Dacă n-aş fi făcut
aceasta, aş fi dispreţuit porunca Lui. Nu vreau ca tocmai acum
când plec din lumea aceasta şi va trebui să mă înfăţişez înaintea
Lui, să port în suflet un păcat atât de greu!

Apoi, întorcându-se spre soldaţii care aşteptau comanda
„Foc!”, comandantul le-a spus şocat:

- Dacă aş fi aflat un asemenea turc, mi-aş fi dat viaţa pentru
el! Strângeţi armele şi lăsaţi-i liberi pe toţi!

Şi toţi au scăpat de la moarte sigură.
Gândiţi-vă însă ce ar fi avut de câştigat învăţătorul dacă,

stăpânit de mânie, l-ar fi lăsat pe turc să mănânce struguri.

Pofta

Un tânăr călugăr a mers să se plângă unui bătrân evlavios
de poftele sale trupeşti care nu îi mai dădeau pace. Acela,
ascultându-l cu dragoste, i-a spus această pildă:

„Dacă o pasăre zboară pe deasupra acoperişului casei tale,
tu nu poţi să o opreşti şi te împaci cu ideea că trebuie să o laşi,
dar dacă vezi că aceasta vrea să îşi facă acolo cuib, poţi să o
opreşti”.

Întocmai trebuie să procedezi şi tu, fiule, cu poftele care
acum îţi dau ţie târcoale şi vor să se cuibărească în inima ta, dar
cu niciun chip să nu le laşi să îşi facă în inima ta vreun cuib.

Pilda cea rea

Un preot păgân care avea doi copii, a găzduit odată, peste
noapte, în casa lui pe un străin. Dar noaptea, pe când acela
dormea, preotul păgân i-a tăiat gâtul pentru a-l jefui de banii şi
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lucrurile sale.
Copiii, văzând fapta cea grozavă a tatălui lor, au fost atât de

impresionaţi de aceasta, încât la câteva zile, fiind la joacă, au
zis unul către celălalt:

- Hai să ne jucăm şi noi şi să facem cum a făcut tata cu
străinul acela, şi unul culcându-se pe jos şi prefăcându-se că
doarme, celălalt a luat cuţitul tatălui său şi fără nicio intenţie rea
i-a retezat gâtul fratelui său.

Grozăvia aceasta nu s-ar fi produs poate niciodată, dacă nu
ar fi existat pilda cea rea a tatălui copiilor.

Contează prezentul

Un frate l-a întrebat pe Avva Pimen, zicând: „Avvo, au fost
doi oameni: unul călugăr şi altul mirean; călugărul s-a hotărât
seara, ca dimineaţa să lepede cinul monahal, iar mireanul s-a
gândit seara, ca dimineaţa să se facă monah; însă amândoi au
murit în noaptea aceea. Oare, ce li se va socoti lor?” Şi a zis
bătrânul: „Călugărul a murit călugăr şi mireanul mirean, că în ce
s-au aflat, în acelea s-au dus”.[1]

Albina şi păianjenul

E bine să învăţăm de la albină iubirea de muncă şi de
frumos. Precum albina nu se trudeşte în fiecare zi atât pentru
sine cât pentru noi, tot astfel şi creştinul, trebuie să poarte de
grijă mai cu seamă de cele ale celorlalţi.

Deci aşa cum o albină zboară prin toate livezile ca să
pregătească altora masă, la fel fă şi tu, omule, şi de aduni bani,
cheltuieşte-i pentru alţii; de ai harisma cuvântului, n-o îngropa
în pământ, ci pune-o în slujba celor ce au nevoie de o sfătuire;
şi orice alte calităţi ai avea, pune-le în slujba celorlalţi, făcându-te
folositor precum se face şi nouă albina.

Nu vezi că de aceea este albina mai mult preţuită şi iubită
decât celelalte vieţuitoare, nu pentru că se osteneşte, ci pentru
că o face pentru alţii?!
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Dar şi păianjenul se osteneşte şi-şi întinde pânze în toate
direcţiile, pânze ce sunt lucrate cu o iscusinţă mai mare decât a
oricărei ţesătoare, însă nu e preţuit deoarece lucrarea lui nu este
de vreun folos nimănui.

Asemenea păianjenului sunt şi cei care se trudesc şi adună
multe, însă numai pentru ei şi atât.

Providenţa

Un călător, obosit de lungul drum pe care îl parcursese, s-a
aşezat să se odihnească la umbra unui pom. Şi cum sta el aşa,
numai ce vede o trăsură boierească trasă de patru cai care
alergau mai repede ca săgeata, de abia îi putea ţine vizitiul. În
spatele trăsurii stătea şi boierul cu cuşma pe o ureche, rezemat
într-un cot şi trăgând dintr-o lulea.

Iar omul nostru, necăjit de lungul drum ce-l avea de parcurs,
văzând trăsura aceasta a boierului şi-a spus:

- Nu face Dumnezeu dreptate!... De ce acestuia i-a dat
trăsură cu patru cai, iar mie nu mi-a dat nici măcar un cal, cât de
rău, să-mi pot duce şi eu zilele, că îmi sunt umflate picioarele de
atâta şi atâta drum.

Dar pe când ofta şi se plângea el aşa, numai ce vede venind
pe cale un orb ce ducea în spate pe un olog. Iar atunci, pe cât
era de necăjit călătorul nostru, şi-a spus: „Mulţumesc lui
Dumnezeu, că sunt sănătos, că mă pot hrăni singur şi nu sunt
precum oropsiţii aceştia! Că bine au mai spus părinţii noştri, că
degetele de la o mână nu seamănă unul cu altul.

Cuvântul acesta bătrânesc ne învaţă că de când a fost
lumea nu au fost una şi aceeaşi nici buruienile, nici vitele, nici
oamenii, iar ce nu are unul, are celălalt!

Iată calea!

Sfântul Antonie cel Mare mărturisea:
„Ori de câte ori am luat asupra mea vina unei fapte, imediat

liniştea s-a răspândit înlăuntrul sufletului meu. Din momentul în
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care am aruncat vina asupra altuia şi am spus că el greşeşte, şi
nu eu, atunci am simţit înlăuntrul meu strâmtorare şi
amărăciune”.

Iată calea: Aruncă vina asupra ta şi mustră-te pe tine însuţi
şi spune: „Eu am greşit! Pentru păcatele mele Dumnezeu a
îngăduit să mi se întâmple aceasta. Pentru că am egoism
Dumnezeu a încuviinţat aceasta. Pentru a mă putea încununa,
Dumnezeu a îngăduit să trec acum prin aceasta”.

Însă dacă noi ne vom tulbura şi vom spune: „Sunt un om
drept, de ce Dumnezeu a îngăduit ca un asemenea necaz să
vina tocmai acum aspra mea?”, vom vieţui în continuare cu
boala egoismului cuibărită înlăuntrul nostru.

Toate au un rost al lor

Toate pe lume au fost create de Dumnezeu cu mult folos.
Chiar şi cele mai neînsemnate lucruri pot ascunde ceva măreţ şi
important.

Se spune că un cui poate salva o potcoavă; o potcoavă,
poate salva un cal; un cal, o bătălie, iar o bătălie poate să
salveze o ţară.

Aşadar, să avem grijă de toate cele mărunte şi neînsemnate,
pentru că de multe ori în ele se ascund cele mari şi
importante![2]

Dragostea lui Dumnezeu

Se spune că un împărat înţelept a chemat pe toţi savanţii şi
filosofii pe care îi cunoştea, spunându-le că potrivit unui
document foarte vechi, în curţile sale, undeva sub un pom, se
găseşte o cutie în care se află dragostea lui Dumnezeu. Şi i-a
trimis pe înţelepţi să sape până ce vor găsi această cutie,
promiţându-le o recompensă mare…

După zile întregi de căutări, fiecare filosof s-a prezentat în
faţa împăratului cu ce a găsit. Ba mulţi dintre ei găsiseră cutii
care conţineau podoabe şi documente vechi. Ajunşi în faţa
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împăratului, filosofii au început să se ia la harţă, fiecare
susţinând că deţine cutia în care se află dragostea lui
Dumnezeu.

Văzând că nu e chip să-i împace, împăratul le-a poruncit să
facă linişte şi le-a spus aşa: „Mă mir mult de (ne)înţelepciunea
voastră! Cum aţi putut oare să săpaţi după o cutie, decât să
găsiţi răspunsul în voi? Cum aţi putut oare să credeţi că
dragostea lui Dumnezeu e mărginită de o cutie? Ia gândiţi-vă,
dacă Dumnezeu este atât de mare, încât, necuprins fiind, are
grijă de toţi luminătorii cereşti, oare dragostea Lui nu e la fel de
mare şi de necuprinsă!? Acest răspuns îl aşteptam de la voi,
domnilor savanţi şi filosofi, că dragostea lui Dumnezeu nu poate
încăpea într-o cutie!

De ce cântă privighetoarea?

Un ornitolog a urmărit comportamentul acestei păsări
cântătoare şi a observat că doar masculii cântă, atunci când îşi
curtează perechea şi, mai cu foc, timp de trei săptămâni, după
ce au ieşit puii din ouă.

Cercetătorul a luat din cuib trei pui masculi de privighetoare
şi i-a crescut departe de trilurile tatălui.

La maturitate a constatat că puii nu ştiau să cânte. Sunetele
pe care le scoteau erau stridente şi nu semănau deloc cu un tril
de privighetoare.

Consecinţa: masculii afoni nu au reuşit să se împerecheze
pentru că femelele fugeau speriate de sunetele lor. Şi aşa a
înţeles cercetătorul că trilul privighetorii este de fapt un cod
genetic care se transmite din generaţie în generaţie şi care
asigură de fapt perpetuarea speciei.

Noi, oamenii, avem de învăţat de la privighetoare felul în
care se asigură viitorul copiilor.

Privighetoarea are trei săptămâni să-şi înveţe puii cântecul
supravieţuirii, noi oamenii avem la dispoziţie câţiva ani să
implantăm în inimile copiilor noştri acele valori care-i fac să fie
oameni adevăraţi, CREŞTINI AUTENTICI.
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Cinci minute

O mamă avea un băiat foarte silitor, student la universitate,
de unde-i aducea cele mai frumoase rezultate. A venit un război
şi băiatul a fost chemat să plece pe front. Fiindcă era un om
integru, s-a dovedit a fi un erou. Şi-a dat viaţa pentru patrie.
Mamei i s-au trimis veşti despre eroismul său şi felicitări pentru
creşterea bună a băiatului. Mama s-a rugat lui Dumnezeu să-i
trimită măcar o dată băiatul în vis, ca să-l mai vadă. O singură
dată. Rugăciunea i-a fost ascultată şi i-a promis că îi va fi trimis,
putând să retrăiască împreună cinci minute din viaţa lor trecută.
A fost însă atenţionată: „Gândeşte-te bine, care cinci minute din
viaţa lui şi a ta vrei să le alegi pentru aceasta? El va veni să
retrăiţi împreună acele minute pe care le alegi acum.
Gândeşte-te bine. Vrei sa vină ca student la universitate, cu
frumoasele rezultate care te bucurau atâta? Va fi fost aceea
bucuria ta cea mai mare, şi ai vrea s-o repeţi? Vrei poate să-ţi
vină îmbrăcat ostaş ca pe front, încununat cu laudele
comandanţilor lui, înainte de a muri şi aureolat de eroism?
Femeia a stat şi s-a gândit, şi a răspuns: „Nu! Dacă ar fi posibil
să-mi fie redat copilul pentru a retrăi cinci minute, aş vrea ca ele
să fie din copilăria lui. Fiindcă îmi aduc aminte de o întâmplare
de când era copil. Era în gradină şi a făcut o greşeală. Când am
ieşit din casă şi am văzut greşeala pe care a făcut-o, şi eram
gata să-l pedepsesc, a alergat către mine plângând şi mi-a cerut
iertare. Dar a făcut-o cu atâta sinceritate, cu atâta încredere că
eu îl voi ierta, s-a lipit de mine cu atâta dragoste, cu atâta părere
de rău că m-a supărat, încât nu numai că l-am iertat, dar minutele
acelea au fost cele mai frumoase din viaţa mea. Pe acelea nu
pot să le uit şi dacă e posibil, pe acelea aş vrea să le retrăiesc”.

Iată că pentru această mamă mai mult a contat smerenia şi
dragostea fiului său, decât succesele din facultate sau eroismul
de pe front.

SMERENIA şi DRAGOSTEA sunt cele două aripi ale
creştinului care îl duc sigur la MÂNTUIRE.

Să ne ajute Dumnezeu să le dobândim şi noi pe acestea!
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Fructele cele roşii

Un tată a plecat cu copilul său să se plimbe spre o pădure.
Trec pe sub un măr şi copilul cere: „Tată dă-mi şi mie un măr”.
Şi tatăl culege un măr şi i-l dă. Merg mai departe, şi copilul vede
o floare frumoasă. Şi spune: „Tată vreau şi eu una din florile
acelea”. Şi tatăl rupe o floare frumoasă şi i-o dă. Mai încolo
copilul vede un tufiş cu fructe roşii, foarte atrăgătoare, şi cere:
„Tată dă-mi şi mie din fructele acelea roşii”. Şi tatăl îi răspunse:
„Nu, pe acestea nu pot fiule să ţi le dau”. Şi copilul începe să
plângă, fiindcă fructele roşii erau frumoase, şi le bănuia
gustoase. Şi plânge. Nu înţelege de ce până acum i s-au dat de
toate, dar aceste fructe roşii i se refuză. Se întoarce nemulţumit
acasă, întristat. Tatăl nu i-a explicat de ce nu i-a satisfăcut
dorinţa. Era prea mic ca să înţeleagă. Poate va fi încercat, dar
copilul n-a înţeles şi a plâns mai departe, dorindu-şi fructele roşii
aşa cum erau, pentru că erau frumoase. Tatăl nu-i dăduse acele
fructe, pentru că erau otrăvitoare, ceea ce copilul nici nu ştia,
nici nu înţelegea. Tatăl a apărat viaţa fiului, iar plânsul se va
transforma în vorbe de mulţumire când copilul va creşte.

Acum înţelegem de ce Dumnezeu nu ne împlineşte unele
cereri...

Rugăciunea pentru ploaie

A fost oarecând, în părţile Ciprului, secetă multă vreme şi
episcopul ţării se ruga mult lui Dumnezeu pentru aceasta, ca să
le dea lor Domnul mila Sa de sus, ca să se pogoare ploaie pe
pământ.

Şi s-a făcut glas din cer, zicându-i lui: „Să mergi, după
Utrenie, la cutare poartă a cetăţii şi pe care vei vedea intrând
mai întâi, aceluia să-i spui ca să se roage şi va veni vouă ploaie”.
Deci, a făcut aşa episcopul, a ieşit cu clerul său şi a şezut la
poarta cetăţii şi, iată, intră un bătrân, ducând o sarcină de lemne
de vândut. Şi sculându-se, episcopul l-a oprit pe el. Şi îndată a
lepădat bătrânul sarcina de lemne din spate şi s-a închinat
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episcopului, zicând: „Iartă-mă, stăpâne!”, şi cerea blagoslovenie
de la episcop.

Apoi şi episcopul, asemenea, s-a închinat lui zicând: „Ava,
pentru Domnul, roagă-te ca să ne trimită Domnul mila Sa şi să
fie acum pe pământ ploaie”. Iar bătrânul pe sine se numea a fi
netrebnic şi păcătos. Dar dacă l-a silit pe el episcopul ca să se
roage, bătrânul, plecându-si genunchii, s-a rugat şi s-a pogorât
îndată ploaie.

Încă, iarăşi, episcopul a rugat pe bătrân, zicând: „Ai
dragoste, pentru noi, părinte, şi ne spune viaţa ta, pentru folosul
nostru, ca şi noi să-ţi urmăm”. Şi a zis bătrânul: „Iartă-mă,
stăpâne, că eu sunt păcătos şi în deşarte zile m-am născut şi
nimic nu am de folos cu care sufletul meu să se mângâie. Ci,
iată, precum mă vezi pe mine, ies din cetate şi-mi adun o sarcină
de lemne şi, vânzând-o, îmi cumpăr pâinea pe care o mănânc şi
cu aceasta îmi dobândesc mie hrana cea de peste zi. Iar alta
n-am nimic şi dorm la biserică şi iarăşi ieşind, acelaşi lucru îl fac.
Iar, de va fi frig sau ninsoare, o zi sau două, petrec flămând şi
laud pe Dumnezeu, până ce iarăşi se face senin şi pot ieşi să tai
lemne”.

Si aşa, nu puţin folos a primit episcopul împreună cu clerul
său. Şi toţi au proslăvit pe Dumnezeu de osteneala bătrânului şi
i-au zis lui: Cu adevărat, tu ai plinit Scriptura care zice: «Străin
sunt eu pe pământ». Deci, l-a luat pe el episcopul şi l-a hrănit,
dându-i lui odihnă, până ce s-a mutat la Domnul.[3]

Bisericoşii

Se povesteşte că un diavol era foarte îngrijorat pentru că un
om, pe care îl avea în primire ca să-l pregătească pentru iad,
începuse să meargă la biserică. Atunci diavolul i-a scris o
scrisoare lui Satan cel Mare, întrebându-l ce să facă. Acesta i-a
răspuns să nu se neliniştească, dar să se ţină mereu de omul lui.
Chiar şi în biserică. „Fă-l să se preocupe de lucruri mărunte”, l-a
sfătuit Satan cel Mare. „Fă-l să gândească, de pildă, că
paraclisierul e un făţarnic, că epitropul e un hoţ, că unul are
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pantofii scâlciaţi, că vreo doamnă e îmbrăcată cam excentric, că
preotul n-are voce frumoasă, şi aşa mai departe. Stai de vorbă
cu el tot timpul, prin gânduri, fă-l să se plictisească. În felul
acesta nu se va mai concentra la rugăciune şi nu se va folosi cu
nimic de la slujbă... Noi avem mulţi din ăştia prin biserici. Ba mai
mult, ei se cred bisericoşi şi îi privesc de sus pe cei care nu vin
la biserică... Aşa că stai liniştit şi lucrează precum ţi-am zis, că
o să avem roadă bogată... Periculoşi pentru noi sunt cei care vin
de dimineaţă la biserică, îmbrăcaţi cuviincios, şi îşi plâng
păcatele, care trăiesc slujba şi stau smeriţi pe locul lor, care se
hotărăsc să se îndrepte. Pe ăştia însuşi Hristos şi Maria îi
acoperă şi nu te poţi apropia de ei. Noi să ne ocupăm de ceilalţi,
aşa cum ţi-am spus”.

Cum lucrează Dumnezeu

În apele oceanului s-a scufundat un vapor. A scăpat cu viaţă
un singur călător. Folosind o barcă de salvare, s-a lăsat în voia
valurilor, în voia lui Dumnezeu. Nu putea şti dacă vâslind, se
apropie sau se depărtează de o posibilă insulă, pe care nu o
vedea nicăieri. Într-un târziu barca a ajuns la un ţărm. Era
noapte. A tras barca la mal şi a pornit cu grijă spre interior. Nu
ştia ce era: o insulă, un continent. A făcut un foc de vreascuri şi
ierburi, l-a întreţinut mereu până dimineaţa când, la lumina zilei,
a constatat că era pe o insulă nelocuită. Părea a fi populată
totuşi de animale sălbatice. Şi-a construit o colibă şi grija lui cea
mai mare a fost să nu lase focul să i se stingă nici ziua, nici
noaptea. A locuit acolo ani în şir. Se ruga lui Dumnezeu să-l
descopere vreo corabie care ar trece pe acolo, dar se vedea că
zona nu era navigabilă. Într-o noapte, după ce alergase să
prindă ceva vânat, obosit, a adormit un somn greu. S-a stârnit un
vânt puternic şi focul lui mic, alcătuit din jar acoperit cu cenuşa
dobândită de-a lungul anilor, răscolit, i-a aprins coliba,
transformând-o într-o vâlvătaie. A sărit ca ars, a încercat să
stingă flăcările, dar coliba a ars toată, ridicând spre înălţimi o
lumină mare. Spera să-şi oprească la urmă atâta foc din toată
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lemnăria ce ardea, cât să-l ajute să-şi aibă măcar focul mai
departe, pentru că chibrituri nu mai avea de mult. Se ruga lui
Dumnezeu să-l ajute să-şi salveze măcar atât. Dar spre
nenorocirea lui, vântul fu urmat de o ploaie torenţială
extraordinară care îl stinsese până la ultimul cărbune aprins,
lăsându-l în întuneric şi disperare. Nu mai ştia ce i se va
întâmpla. Nu mai avea nimic. Totul era pierdut. Se părea ca
rugăciunile nu-i fuseseră ascultate. După ce stătu ploaia, adormi
pe un pat de vreascuri, cu ochii în lacrimi. Dimineaţa se petrecu
însă un fapt cu totul neaşteptat. Îl treziră din somn voci de
oameni care strigau: „E cineva pe aici?” Se ridică şi răspunse
strigând cât îl ţinea gura: „Da, aici!” Se întâlniră. Erau nişte
marinari. „Am văzut focul pe care l-ai aprins astă-noapte. Ne-am
imaginat că este un apel. Am lăsat vaporul în apele navigabile şi
am venit cu o şalupă. Eşti desigur naufragiat. Ştiam că insula e
nelocuită”. Omul izbucni în lacrimi. El crezuse că focul fusese
ultima nenorocire pe care i-o trimisese Dumnezeu, şi iată că
Dumnezeu îi aprinsese focul ca să poată fi văzut şi salvat!

Bătrânul şi vrăbiile

Un om ajunse la bătrâneţi adânci. Copiii săi îl tot necăjeau
zilnic, ca să împartă între dânşii averea lui, căci dânşii, în
schimb, îl vor îngriji cât mai bine până la sfârşitul vieţii sale. La
aceste cuvinte şi îndemnuri dese, bătrânul le zise că le va împlini
dorinţa, dar să aştepte până la primăvară. Venind vremea
aceasta, copiii îi aduseră aminte de făgăduială. Bătrânul luă
atunci dintr-un cuib de vrăbii, din şură, puii mititei ai unei perechi
şi-i vârî într-o cuşcă aşezată în fereastra odăii sale. Nu trecu
multă vreme şi iată că, la strigătul puilor închişi, veni perechea
bătrâna, tată şi mamă, cu mâncare în cioc pentru odraslele lor.
Bătrânul îşi chemă fiii şi, arătându-le cele ce se petreceau între
păsări, le zice: „Când vor putea zbura mititeii aceştia am să vă
spun hotărât ce-i cu moştenirea. Trecu aşa mai multă vreme.
Puişorii căpătară pene, crescură mai mari şi săreau în cuşcă
încoace şi încolo, câtă vreme bătrâna pereche le tot aducea
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regulat hrana trebuincioasă. Când puişorii puteau acum zbura,
prinse bătrânul în laţ şi perechea bătrână de păsări. Chemă din
nou copiii la sine, le povesti ce a făcut, deschise cuşca şi lăsând
puii să zboare afară, vârî în locul lor vrăbiile bătrâne. Să vedem
acum, zise moşneagul, dacă puii vor îngriji de părinţii lor cu
aceeaşi dragoste şi jertfă, cu care părinţii au îngrijit de dânşii.
Cu toate că fiii râdeau de încercarea ciudată a bătrânului lor tată,
erau şi ei curioşi să vadă ce se va-întâmpla. Trecură ceasuri
întregi, ba zile, şi nici un pui nu se mai întoarse să-ngrijească de
părinţii săi închişi în cuşcă. Vedeţi - zise atunci bătrânul către
copiii săi, dacă această pereche de păsări ar rămâne pe seama
puilor, numaidecât ar muri de foame! Cam aşa e şi între noi,
deoarece tare mă tem că, dându-vă vouă averea mea, nici unul
nu-şi va aduce, apoi aminte de mine.

Sinceritate

Într-o zi, distinsul autor dramatic francez Molière întâlni un
cerşetor, căruia îi dădu un ban, fără a se uita ce fel de ban îi
dăduse. Însă abia făcuse câţiva paşi şi cerşetorul alergând în
urma lui zise: „Domnule, v-aţi înşelat şi mi-aţi dat un galben de
aur; poftim luaţi-l înapoi.” „Păstrează-l prietene, îi răspunse
Molière, bătându-l pe umeri, şi pentru cinstea ta îţi mai dăruiesc
unul”.

Smerenie falsă

La o mânăstire, un călugăr îi tot mărturisea stareţului cu
toată convingerea: „Părinte stareţ, sunt păcătos, nu sunt în stare
de nimic, sunt mai rău decât ceilalţi”. Părea un smerit cu
semnele desăvârşirii. Stareţul îl ţinea de foarte bun călugăr şi la
arătare chiar era. Până într-o zi, când stareţului i-a venit în gând
să-l pună la o mică încercare. Venind din nou tânărul călugăr la
el, i-a spus: „Am auzit că nu prea îţi faci datoria, şi fraţii vorbesc
că dormi prea mult, mănânci pe ascuns, lipseşti de la pravilă”. Şi
odată i-a sărit ţandăra: „Cum adică? Eu nu îmi fac datoria? Cum
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adică? Sunt eu mai păcătos decât dânşii?” Stareţul l-a întrebat
pe loc: „Parcă aşa spuneai înainte, că eşti păcătos! Voiai să-ţi
araţi un chip al smereniei pe care nu-l aveai, ca să ţi-l ascunzi pe
cel adevărat, al mândriei. Du-te! Nu eşti smerit, ci pur şi simplu
păcătos. Smerit e cel care îşi recunoaşte slăbiciunile. Şi să mai
ştii că smerenia devine virtute, când îndreaptă slăbiciunile, nu
când doar le afirmă şi le cocoloşeşte! Şi smerit nu e cel care zice
despre sine că e smerit, ci acela care rabdă cu smerenie şi
adevărul şi neadevărul spus de alţii despre sine“.

Să ne gândim la bradul nostru

Credincioşii unei parohii se hotărâră odată să-şi construiască
o nouă biserică. În parohie trăia şi un boier bogat, care, între
altele, stăpânea o pădure întinsă. Oamenii se gândiră să ceară
şi ajutorul aceluia, în special să-l roage să le dea lemn de
construcţie pentru lăcaşul lui Dumnezeu.

O delegaţie de săteni se duse la proprietar, pe care îl aflară
chiar în pădure.

- Suntem din consiliul parohial şi am venit să te rugăm să ne
ajuţi cu ceva lemn.

- Nu vă dau nimic, zise proprietarul. Pădurea o ţin cu
cheltuiala mare şi n-o irosesc eu pentru popi.

Un bătrân epitrop luă îndrăzneala să stăruie în cererea lor şi
zise:

- Boierule! Dacă nu vrei să dai nimic pentru sfânta biserică,
noi nu te vom mai supăra. Ne-om duce la creştinii săraci, dar
milostivi, şi ne vom împlini gândul nostru. Dar înainte de a ne
despărţi, doresc să cunosc un lucru: Care este bradul dumitale
din pădurea asta?

- Ce brad?, zise proprietarul. Toată pădurea este a mea.
- Aşa este, zise bătrânul. Dar când vei muri, doar de un brad

vei avea nevoie, ba încă nici acela întreg, ci numai de câteva
scânduri din care îţi vor face sicriul.

Delegaţia se depărtă, dar boierul rămase profund mişcat de
cuvintele ce le auzi. A doua zi preotul satului fu înştiinţat de la
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curtea boierului, că oamenii pot veni să-şi ia gratuit din pădure
tot lemnul de care vor avea nevoie pentru construcţia bisericii.

De la cine ne hrănim

Un cal şi un câine au legat o prietenie pe cinste. De aceea
căutau diverse căi de a-şi arăta unul altuia preţuirea. Câinele îi
aducea calului cele mai bune oase pe care le afla, câtă vreme
calul îi lasă câinelui porţia sa de fân.

Aşa de mult ţineau unul la altul încât au murit amândoi de
foame.

Această istorioară e foarte valabilă şi pentru creştinii
dreptmăritori . Nu trebuie să ne împrietenim cu oricine, cu toţi
„câinii“, cu toţi „armăsarii”, nu trebuie să „mâncăm” ce ne oferă
ei, ca să nu păţim ca şi cei doi tovarăşi, ca să nu murim.

Astfel de prieteni, din păcate, au mai toţi creştinii şi nu îşi dau
seama. Aceşti prieteni le oferă zilnic porţia lor de otravă din...
cutia magică, din spatele sticlei monitoarelor.

Să ne împrietenim şi să mâncăm, aşadar, numai de la cei de
o simţire cu noi, ce ne pot oferi hrana cea sfântă şi nepieritoare
şi nu vom mai muri în veci! Amin!

Cine zice, ăla e

Odată, pe înserate, un ţăran se aşeză pe pragul modestei
sale case, bucurându-se de răcoarea serii. În apropiere, şerpuia
un drumeag care ducea spre sat. Un călător, care trecea pe cale,
îl văzu pe ţăranul nostru şi îşi zise în sinea lui: „Omu’ ăsta e cu
siguranţă un mare leneş, cred că stă de pomană toată ziua şi
lâncezeşte pe pragul casei...”

La puţină vreme, apăru un alt trecător. Acesta se gândi:
„Omu’ ăsta cred că e un donjuan. Şade aici ca să se uite după
fetele care trec pe cale, ba poate le mai şi necăjeşte...”

Nu după mult timp, trece pe lângă casa ţăranului un străin
care se îndrepta spre sat. Acesta îşi zise în mintea lui: „Omu’
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ăsta cred că e de bună seamă un om harnic. A trudit toată ziua,
iar acum se bucură de odihna bine meritată...”

Care dintre cei trei avea dreptate? La drept vorbind, nu
putem şti prea multe despre ţăranul aşezat pe pragul casei, însă
putem spune mai multe despre cei trei oameni care se îndreptau
spre sat, după felul lor de a gândi.

Primul era, se pare, un leneş, care îi vedea pe toţi ca fiind
leneşi, asemenea lui.

Al doilea era un om obsedat de aventurile amoroase, căci
mintea lui tot timpul era frământată de aşa ceva.

Iar al treilea era un om muncitor, harnic, care îl înţelegea
foarte bine pe cel de pe pragul casei.

Aici se cam potriveşte vorba ceea: „Cine zice, ăla e”.

Întotdeauna un om mândru îi vede pe ceilalţi mândri, răi şi
păcătoşi.

Un om smerit îi vede pe ceilalţi smeriţi, buni, blânzi.
În multe cazuri, un om gelos este gelos, fiindcă îşi închipuie

că şi tovarăşul lui de viaţă face păcatele lui.
Unul care stă strâmb îi vede pe ceilalţi strâmbi.
Nebunii şi turbaţii îi văd pe cei buni şi evlavioşi, ca fiind

nebuni şi turbaţi. Şi aşa mai departe...

Poarta cerului

Doi călugări citiseră într-o carte veche din biblioteca
mânăstirii că undeva, la capătul pământului, într-un anumit loc,
există o poartă prin care se poate ajunge foarte uşor la cer. Se
hotărâră să plece în căutarea acelui loc şi îşi făgăduiră să nu se
întoarcă înapoi până ce nu aveau să-l găsească. Străbătură
lumea întreaga, înfruntară nenumărate primejdii şi, mai ales,
acceptară toate grelele sacrificii pe care le implica un pelerinaj
în cele patru colţuri ale lumii. N-au fost scutiţi nici de
nenumăratele ispite care pot împiedeca pe oricine să-şi atingă
ţinta. Dar, până la urmă, izbutiră să depăşească toate
încercările.
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Ştiau ei că în acel loc aveau să găsească o poartă la care
era de ajuns să bată şi aveau să se pomenească faţă în faţă cu
Dumnezeu. Şi găsiră acea poartă.

Fără a mai pregeta, cu inima cât un purice, bătură.
Încetişor, poarta se deschise. Tremurând din toate

încheieturile, cei doi călugări intrară şi... se pomeniră în chiliuţa
lor din mânăstire.

O altă poartă, prin care se poate ajunge foarte uşor la cer, o
găseşti şi în cămăruţa mireanului. E în partea de răsărit, la
icoane. Dacă aprinzi candela, o vezi şi mai bine...

Încă nu ai ajuns acasă

Un misionar creştin a propovăduit Evanghelia lui Hristos, cu
multă jertfă şi dragoste, în China. După mulţi ani de osteneală,
se întorcea acasă, în Europa, la bordul unei nave. Tot pe acest
vas călătorea şi un cântăreţ de muzică rock, care stătuse în
China doar două săptămâni.

Când acostară în port, misionarul văzu că pe ţărm e o mare
mulţime de admiratori care aşteptau, dar... îl aşteptau pe
cântăreţ...

- Doamne, nu pot înţelege, murmură misionarul nostru. Eu
am dedicat Chinei patruzeci şi doi de ani din viaţa mea, în vreme
ce el a stat acolo abia două săptămâni şi iată că aici sunt mii de
persoane venite să-i ureze lui bun sosit acasă, câtă vreme
pentru mine nu a venit nimeni.

Noaptea i se arătă Domnul Hristos în vis şi îi răspunse:
- Fiul meu, tu încă nu ai ajuns acasă...

Cum se seacă balta

Era odată un om care avea o baltă pe ţarina lui. Şi s-a gândit
s-o sece. A început a scoate apa cu găleata din ea. Dar truda lui
era zadarnică. Mlaştina continua să existe, cu toate orătăniile
din ea.

Atunci, un gospodar priceput i-a zis:
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- Ca să scapi de ea, seacă-i mai întâi izvoarele.
Şi aşa a făcut. După ce i-a secat izvoarele, balta s-a uscat,

pământul s-a făcut bun de arătură, şi încă din cel mai bun.

Aşa-i şi cu cele ale sufletului. Vrei să seci mlaştina vieţii tale?
Vrei să dai vieţii tale un duh nou? Trebuie mai întâi să seci
izvoarele păcatelor tale: sudalmele, băutura, fumatul, trufia,
lenea, vorbele deşarte, defăimările, pizma şi toate cele
asemenea lor.

Ca peştii în mare

Un creştin spunea unui prieten că el nu înţelege vorbele
Mântuitorului: „Voi să fiţi din lume, dar să nu fiţi ai lumii”.

Atunci, prietenul său, care era un creştin practicant, un om
mai cunoscător al învăţăturii Domnului, i-a răspuns: „Oamenii
pot petrece în lume precum peştii în mare. Cu toate că apa mării
e sărată, peştii nu sunt săraţi ca ea. Aşa şi cu oamenii, ei pot să
trăiască în lume, fără să ia «sărătura» ei, adică păcatele ei”.

Să închidem uşile

Era o bătrână într-un sat, căreia nepoţii îi spuneau
„Închide-uşa”.

Porecla aceasta şi-o căpătase ea astfel:
Ori de câte ori nepoţii ei plecau in oraş, la şcoli sau la cine

ştie ce treabă, ea le spunea: „Dumnezeu să-ţi ajute, nepoate, să
poţi închide uşile bine”.

Iar dacă vreunul o întreba: „Ce uşi, bunico?“, ea îi spunea:
„Pe unde vei merge, bagă bine de seamă să-ţi închizi întâi uşile
urechilor tale la toate şoaptele ispititoare ale satanei. Pe urmă
să-ţi închizi uşile ochilor tăi: să nu citeşti cărţi rele, pline de otravă
şi să nu te duci nicăieri unde inima ta se poate otrăvi cu
priveliştea ochilor. Tot aşa cu uşa gurii. Adu-ţi aminte de vorba
veche: «Pune, Doamne, strajă gurii mele şi uşă de îngrădire
împrejurul buzelor mele». Şi mai adu-ţi aminte de ce-a spus
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Mântuitorul că pentru orice cuvânt nefolositor sau rău, omul va
da socoteală în ziua judecăţii. Dar mai presus de toate, nepoate
dragă, să-ţi închizi bine uşa inimii tale împotriva ispitelor rele. Să
laşi deschise uşile tale numai pentru Dumnezeu... De vei face
aşa, mare ajutor vei avea de la Dumnezeu în viaţă.”

Mânia

Un călugăr, ce trăia într-o mănăstire şi care era din fire
susceptibil şi violent, a luat hotărârea de a trăi în singurătate,
căci, îşi spunea el, dacă nu voi avea pe nimeni să mă
necăjească şi să mă cert, poate se va potoli şi această patimă a
mea.

Dar, pe când stătea el în pustietate, într-o zi, s-a întâmplat ca
ulciorul de apă pe care îl aşezase jos, să se răstoarne. El l-a
umplut din nou, dar pentru că aceasta s-a mai repetat de vreo
trei ori, a luat ulciorul şi, în mânia sa, l-a trântit de pământ,
spărgându-l în bucăţi.

Când şi-a revenit în fire şi recunoscând că mânia îl biruise
din nou, şi-a spus: Iată, acum sunt singur şi totuşi mânia iar m-
a biruit… Iată, mă voi întoarce din nou în mănăstire şi, cu ajutorul
lui Dumnezeu, voi lupta oriunde împotriva patimii acesteia a
mea”.

Vi s-a întâmplat şi dumneavoastră să trântiţi ceva, pentru
că...?

Funia de nisip

Se spune că într-o ţară îndepărtată, tineretul s-a hotărât să-i
ucidă pe toţi bătrânii. „De ce numai bătrânii să fie mari slujitori ai
ţării? Cât au să-şi mai scoată căciula din cap înaintea
bătrânilor?” ziceau cei tineri.

Şi, într-o noapte, s-au apucat voinicii de tineri de au ucis pe
toţi bătrânii. Numai un fiu mai cu suflet n-a cutezat să-l ucidă pe
tatăl său, ci l-a luat şi l-a ascuns într-o peşteră, unde nimeni nu-l
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putea găsi.
Nemaifiind bătrâni, a chemat atunci Vodă, în divan şi în toate

slujbele, numai oameni tineri. Din toate bărbile marilor sfetnici ai
lui Vodă, n-ai fi putut lega o bidinea, iar din toate mustăţile
judecătorilor, nu puteai alege măcar un fuioraş.

Dar iată, că ţara aceea era vecină cu un neam duşman, care
ca uliul pândea de mult să pună gheara pe bogăţiile ei.

- „A sosit ceasul”, ziseră cârmuitorii neamului vecin. „Şi-au
ucis bătrânii, e vremea să le ocupăm ţara”.

Dar cum să înceapă cearta? Că, de, chiar când începi o
gâlceavă din senin, tot vrei să creadă lumea că dreptatea e de
partea ta. Şi ce s-au gândit viclenii: „Să cerem înapoi de la tinerii
vecini, funia pe care strămoşii noştri le-au împrumutat-o cândva
strămoşilor tineretului. Iar de nu ne-or da-o în trei zile, le luăm
ţara amanet şi amanetul rămâne pe urmă al nostru pe vecie”.

Dar ce fel de funie voiau viclenii de vecini? „Funia
împrumutată de la strămoşii noştri - ziceau ei - era împletită din
fire de nisip”. „Ei, ce mare lucru”, zise sfetnicii lui Vodă din ţara
tineretului, care nu ştiau nimic despre această funie. „O să le
dăm funia şi o să fim în pace cu vecinii noştri”. Însă nimeni nu
ştia unde se putea găsi această funie.

Ei, şi pentru că n-au găsit-o, ce şi-au zis: „Vom face iute alta”.
Şi, deîndată, pe toate drumurile răsunau tobele şi glasul

crainicilor, care strigau la răscrucile drumurilor, să poftească la
stăpânire toţi meşterii de frânghii, c-o să le iasă câştig mare.

Se adunară mulţi meşteri, cărora tinerii de la stăpânire le
porunciră să facă în trei zile un stânjen de funie din fire de nisip,
că de nu, va fi vai ş-amar de ei.

Şi au început lucrul. Au frământat nisipul, l-au întins, dar funia
nu se putea împleti. Trecu termenul pus de neamul duşman, dar
funie... nimic.

Atunci vecinul viclean porneşte război împotriva tineretului.
„Vai, ce ne facem?” se întrebau cu toţii. „Suntem pierduţi”.
Atunci Vodă cheamă la sfat pe tinerii săi sfetnici şi ţinu sfatul

din zorii zilei până în noaptea adâncă.
Iată, că între sfetnici era şi fiul cel cu suflet bun, care nu şi-a
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ucis tatăl. Frământat şi el de cele ce s-au discutat în divan, a
doua zi merge la peşteră să-i ducă tatălui său schimburile albe
cu miros de levănţică şi de sulfină. Şi-l vede bătrânul tată dus pe
gânduri şi amărât.

- Ce ai fiule?
- Ce să am? Iaca, stăm rău, că uite aşa... uite pe dincolo...
Şi povesti cu de-amănuntul, povestea cu vecinul cel viclean.
- Păi de atâta vă supăraţi, voi, copii? Răspundeţi-i

duşmanului aşa: „Moşii şi strămoşii noştri, când au împrumutat
funia, ce ne cereţi acum înapoi, au zis strămoşilor voştri: tăiaţi din
funie un capăt să vă rămână de probă, de model. Aşa că, daţi-ne
capătul de funie, ca după el să facem funia întreagă”.

Cârmuirea tânără făcu după sfatul bătrânului, iar vecinul cel
viclean de la hotar, ruşinat, strigă: „Tot mai au un bătrân, care
să-i sfătuiască. Că de n-ar avea nici un bătrân, ar fi amar de ei”.

Şi vecinul, ruşinat, n-a mai zis nimic.
Şi iată de unde s-a născut vorba că, dacă un sat nu are un

bătrân, să şi-l cumpere, dacă vrea să nu piară.

Porcii din casă

Un propovăduitor al Evangheliei, vorbind despre curăţenia
vieţii sufleteşti, îşi întrebă ascultătorii:

- Aveţi acasă porci?
- Avem.
- Dar o casă aşa, mai curată, unde primiţi prietenii şi oaspeţii,

aveţi?
- Avem.
- D-apoi umblă porcii dumneavoastră prin casa aceasta?
- Nuuuu!
- Ei bine, să ştiţi că lucrul acesta se petrece în casa voastră

cea sufletească. „Voi sunteţi casa Duhului Sfânt” – zice Scriptura
(I Corinteni 3, 16). Dar în casa aceasta băgaţi de seamă că umblă
porcii patimilor urâte, ca: beţia, desfrânarea, zavistia şi altele.
Toţi cei ce trăiţi în patimi rele aveţi o casă a sufletului în care
umblă „porcii”. Daţi-i afară, fraţilor!
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Adevăratele comori

Trei prieteni se întorceau de la târg, după ce făcuseră treabă
bună, vânzând-şi fiecare toate produsele. Ajunseră într-un sat
tocmai când băteau clopotele pentru Sfânta Liturghie. Atunci
unul dintre ei zise:

- Se cade să ne oprim la Sfânta Liturghie, ca să ne rugăm şi
să-I mulţumim Bunului Dumnezeu pentru binefacerile pe care
le-a făcut cu noi.

Ceilalţi doi însă, s-au împotrivit, zicând că trebuie să se
grăbească pentru a ajunge mai devreme acasă, pentru a putea
termina treburile, iar la Biserică vor merge altă dată. Aşadar, unul
a intrat în Biserică, iar ceilalţi doi s-au grăbit spre casă. Dar
aceştia n-au mers prea mult şi când au ajuns la marginea unei
păduri, o ceată de oameni răi i-au prins, le-au luat toţi banii şi
i-au legat de nişte copaci.

Când veni ce-l de-al treilea, îi găsi pe cei doi puţincredincioşi
legaţi cobză şi văitându-se că li s-a furat tot avutul pe care l-au
avut asupra lor.

Cel credincios, care şi-a dăruit din timpul său pentru
rugăciune şi la Sfânta Liturghie, a mulţumit lui Dumnezeu pentru
că la ocrotit de răutăţi şi le-a zis cu blândă dojană celorlalţi doi:

- Dacă nu vă grăbeaţi şi aţi fi rămas la Sfânta Liturghie să ne
rugăm împreună, vă apăra şi pe voi Milostivul Dumnezeu. Dar…
voi vă îngrijiţi numai de comorile de pe pământ şi aţi uitat de
comorile cereşti, pe care hoţii nu le pot fura şi rugina nu le poate
ataca.

Din acel moment, cei doi au luat hotărârea decisivă de a nu
mai ocoli biserica şi frumoasa Slujbă a Sfintei Liturghii.

Ioan Milostivul

Un om bogat din Alexandria, ştiind că Sfântul Ioan Milostivul,
patriarhul Bisericii de acolo, avea o pătură proastă pe patul său,
a cumpărat un covor scump din Persia şi i l-a trimis bunului
păstor.
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Acesta l-a primit, însă toată noaptea nu a reuşit să închidă un
ochi frământat de un gând: „Câţi nenorociţi, poate, nu au unde
să doarmă, şi eu dorm pe lucruri de mare preţ…”

A doua zi, el a vândut covorul şi banii obţinuţi pe el i-a
împărţit săracilor.

Când bogatul a trecut prin piaţa oraşului, a văzut covorul pus
la vânzare. Atunci el l-a cumpărat şi i l-a trimis din nou Sfântului
Părinte, cu o sumă mare de bani, ca sfântul să îi poată ajuta pe
cei nevoiaşi.

Dar Sfântul Ioan Milostivul tot nu a dormit pe el. L-a vândut
din nou, şi din banii obţinuţi pe acesta împreună cu cei primiţi de
la bogătaş, a înălţat un azil pentru cei nevoiaşi.

Relaţiile cu oamenii fără evlavie

Să nu vă pese prea mult şi să nu vă întristaţi că n-aveţi
legături strânse cu vecinii voştri care n-au evlavie faţă de
Dumnezeu. Este bine şi folositor să comunicăm cu fraţii cu care
ne potrivim la suflet, cu creştinii credincioşi, ca să ne ajutăm unii
pe alţii pe calea mântuirii. Comuniunea şi conlucrarea noastră cu
oamenii lumeşti să se limiteze doar la aspectele necesare vieţii.
Şi în situaţia aceasta, dacă ne vătămăm sufleteşte, să
întrerupem orice relaţie cu ei.[4]

Zis-a cel nebun...

Un preot se afla odată la masă, la un parastas. Tot acolo
erau şi câteva persoane certate cu biserica şi slujbele ei, care
discutau gălăgios. La un moment dat un bărbat, mai aprins în
discuţie, lovi cu pumnul în masă spunând că Dumnezeu nu
există şi că El este invenţia popilor şi arătă cu degetul spre preot.

Unii au început să râdă, alţii se indignau de asemenea faptă.
Preotul se sculă de la locul lui, se duse la cel care afirmase că
Dumnezeu nu există şi-i zise:

- Dragă domnule, ceea ce spui dumneata nu este ceva nou,
pentru că lucrul acesta se află scris chiar în Sfânta Scriptură...
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- Cum aşa? întrebă acela mirat. Asta n-am ştiut-o şi n-am
auzit-o până acum de la nici un preot.

- Dacă nu crezi, am să-ţi arăt, continuă preotul, scoţând din
buzunar Noul Testament cu psalmi, şi citi versetul întâi din
psalmul XIII:

„Zis-a cel nebun în inima sa: «Nu este Dumnezeu»”.
Vezi, adăugă preotul, asemenea nebuni erau şi pe vremea

regelui David, dar erau mai modeşti, pentru că gândeau
asemenea nelegiuiri numai în mintea lor, în inima lor, nu strigau
în gura mare, cum faci dumneata…

Beduinul

O poveste arabă spune că un beduin, traversând deşertul
pe cămilă, a întâlnit un om care i-a cerut să-l ia şi pe el până la
prima localitate.

Omul milos, l-a urcat pe străin pe cămila lui şi au mers
împreună. La un moment dat, străinul, cu o mişcare bruscă, l-a
aruncat jos de pe animal pe binefăcător şi a dat pinteni cămilei
dispărând.

Beduinul a strigat după hoţ: „Nu-mi pare rău că mi-ai furat
animalul pentru că mai am multe cămile. Îmi pare rău, însă, că
ai făcut în aşa fel încât, de acum înainte o să-mi fie mai greu de
a ajuta un om întâlnit pe cale.”

Adevărul e că orice furt sau înşelare face mai mult decât o
pagubă materială. Alimentează teama oamenilor de a fi
generoşi.

Cui acordăm mai multă atenţie

Oare cât timp din zi acordăm noi trupului şi cât sufletului?
Dacă suntem sinceri cu noi, vom recunoaşte că acordăm

mai mult timp trupului decât sufletului.
Un grup de europeni a pornit într-o expediţie prin Tibet

ghidaţi de un şerpaş. Oamenii îşi făcuseră un plan: cât au de
mers pe zi, cât să se odihnească, şi se străduiau să-l respecte.
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După mai multe zile de ritm alert, ghidul tibetan al
europenilor se opri dintr-o dată, se aşeză pe o piatră şi rămase
aşa cu ochii închişi mai mult de o oră.

Membrii expediţiei cerură explicaţii. Şerpaşul stătea
nemişcat ca şi cum nu auzea nimic. Europenii trecură la
ameninţări, că n-or să-l mai plătească. Tibetanul nu era afectat.

După o vreme, se ridică şi porni mai departe fără să spună
nimic. Se puseră toţi în mişcare, dar după câţiva paşi, unul dintre
europeni îl întrebă: „De ce te-ai oprit şi ce te-a făcut să reiei
urcuşul?”

Şerpaşul răspunse: „Trupurile noastre au mers prea repede.
Aveam nevoie să ne oprim ca să ne ajungă din urmă şi sufletele.
Altfel, călătoria noastră riscă să nu aibă sorţi de izbândă.”

Adevărul e că toţi avem nevoie să ne oprim din când în când
din zbaterea pentru cele materiale, ca să nu pierdem pe drum
sufletul.

Pantoful

Odată, când a urcat într-un tren, în ultimul moment, înainte
să plece, un mare om politic, în grabă, a pierdut un pantof. Trenul
era în mişcare şi nu mai avea cum să-l recupereze.

Atunci, şi l-a scos şi pe celălalt şi l-a aruncat din tren.
Tovarăşii săi de drum erau nedumeriţi de ce a făcut asta. Şi
acesta le-a răspuns: „Sigur vreun sărman va găsi pantoful pe
care l-am pierdut. Dar ce să facă doar cu unul? Pentru aceasta
l-am aruncat şi pe al doilea. O sa aibă de-acum o pereche de
care poate să se folosească.”

Aşa sunt oamenii generoşi, se gândesc întotdeauna la alţii.

Pilda vieţii

Un misionar creştin s-a dus în India ca să propovăduiască
adevărul Evangheliei. Având nevoie de un om de serviciu, a
intrat în vorbă cu un localnic ce era disponibil pentru a intra în
slujba străinului. Indianul era însă un foarte devotat adept al
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religiei budiste. Din cauza asta şovăia de a primi oferta
misionarului.

- Aş intra bucuros în serviciul dumitale, zicea el, dar mă tem
că vei încerca să mă faci creştin.

- N-ai nici o frică, răspunse misionarul. Îţi promit că îţi voi
respecta convingerile religioase şi n-am să-ţi vorbesc nimic
despre Dumnezeul meu Iisus Hristos.

Omul se ţinu de cuvânt. Dar după un an de zile indianul, cel
angajat în serviciu, veni la stăpânul său şi-i zise:

- Iubite stăpâne! Ceea ce ai făgăduit ai respectat. Tot anul de
când te slujesc nu mi-ai vorbit nimic despre Hristos. Dar, ceea ce
n-au auzit urechile mele, au văzut ochii mei. Ţi-am observat
bunătatea, mila, felul cum te-ai rugat şi te-ai comportat cu
oamenii. Viaţa dumitale a fost pentru mine o Evanghelie vie,
permanentă. Sunt acum deplin convins de adevărul credinţei ce
o propovăduieşti aici în India şi de aceea doresc să mă fac şi eu
creştin.

Dragostea pentru aproapele

Un frate a întrebat pe un duhovnic zicând: „Părinte, trăiesc
la un loc doi nevoitori în viaţa călugărească. Unul din ei şade în
chilia sa şi posteşte cu mare înfrânare, zile întregi nemâncând
nimic. Celalalt se mai înfruptă din bucate, dar slujeşte bolnavilor
cu osârdie. A cărui faptă este mai plăcută lui Dumnezeu?”

Răspuns-a bătrânul şi a zis: „Cel ce posteşte cu străşnicie,
dar nu are dragoste de aproapele, acela măcar de s-ar spânzura
de nările lui, nu poate fi asemenea celui ce slujeşte
bolnavilor’‘.[5]

Drepţii şi păcătoşii

Se spune că, într-o cetate, o parte din oameni erau drepţi, iar
ceilalţi erau păcătoşi.

Drepţii făceau fel de fel de fapte bune: mergeau la biserică,
ajutau săracii, făceau rugăciuni, posteau, se spovedeau, se
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împărtăşeau cu Sfintele Taine şi nici nu voiau să intre în vorbă
cu cei care nu ţineau calea cea dreaptă. În schimb, păcătoşii se
ţineau numai de rele, îi găseai prin cârciumi şi baruri, se purtau
după moda lumii acesteia, mai ales femeile; tămâia lor era fumul
de ţigară şi o ţineau numai în petreceri, fără să se gândească la
mântuirea sufletului.

La vremea hotărâtă de Dumnezeu, au murit, rând pe rând,
şi drepţii, dar şi păcătoşii.

Păcătoşii, pentru că au luat în râs mântuirea sufletului, s-au
dus, desigur, în iad, pentru că acolo şi-au dorit. Însă marea le-a
fost mirarea când au văzut că şi drepţii erau tot în iad. Şi atunci
i-au întrebat pe cei drepţi: „Cum de vă aflaţi voi aici, căci pe
pământ păreaţi ca nişte îngeri, şi făceaţi fel de fel de fapte bune,
şi cu noi nu v-aţi unit niciodată?”. Şi le-au răspuns drepţii: „Aşa
este, am făcut multe fapte bune pe pământ, şi multă nevoinţă, şi
multe rugăciuni, dar pentru că v-am judecat pe voi, văzându-vă
că faceţi păcate, pentru aceasta suntem şi noi aici. N-am ţinut
cont de cuvântul Domnului, care spune: «Nu judecaţi, ca să nu
fiţi judecaţi»”.

Cea mai strălucită victorie

- Care este cea mai strălucită victorie din istoria lumii, l-a
întrebat odată un om pe un vestit general?

- Niciuna, a răspuns generalul.
- Cum aşa, a întrebat din nou omul?
- Nu avem nicio victorie; aşteptăm una singură: când lumea

nu se va mai bate! Atunci oamenii vor învinge în ei răutatea şi
cruzimea, şi aceasta va fi cea mai strălucită victorie.
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