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RADU IFTINOIU

„Nimeni să nu dispreţuiască tinereţile tale, ci fă-te pildă
credincioşilor cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea, cu
duhul, cu credinţa, cu curăţia” (1 Timotei 4:12)



Glasul florilor

Închin această poezie tuturor creştinilor care poartă nume de flori, dar şi
celor care sunt la suflet precum florile de primăvară.

Se vesteşte peste codri că al iernii bold se curmă,
Iar de astăzi, primăvara a ajuns din nou la cârmă.
Razele fierbinţi de soare, auzind că-i primăvară,
Se reped într-o năvală peste-a iernii plăpumioară.

Bucuriile zăpezii, fără să se-mpotrivească,
Lasă-n voie primăvara, peste lume să domnească.
Veselia învierii se revarsă-n tonuri vii
Peste flori şi rămurele, peste codri şi câmpii.

Revenind din nou la viaţă, toate florile de-afară
Pregătesc pe-a lumii scenă un concert de primăvară.
La acest măreţ spectacol, floricele mii şi mii
Îşi anunţă iar prezenţa, cu măiestre melodii.
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Vin din vale ghioceii cu zăpadă pe trăsură
Ca să cânte, în tăcere, cei dintâi, o uvertură;
Vin în urmă toporaşii hotărâţi să cânte iară,
La slăvita înviere, în parfum de primăvară.

Vin în grabă liliecii, zambiluţele, salcâmii;
Vin frumoasele narcise de pe-ntreg cuprinsul lumii.
Toată floarea cea vestită a întregului pământ,
Vrea s-aducă azi, pe scenă, Creatorului un cânt.

Rând pe rând pe scenă urcă mii de flori, frumos gătite,
Inundând văzduhul straşnic, cu parfumuri diferite.
Revărsând în jur mireasmă, unele din ele cântă,
Iară altele, prin straie, ochiul dulce ţi-l încântă.

Ghioceii, într-un suflet, cântă Oda bucuriei,
Iar un cor de violete, Simfonia modestiei;
Sus, pe scenă, liliacul cântă despre tinereţe,
Iar magnolia vorbeşte despre-a florilor nobleţe.

Trandafirii te încântă cu dragi versuri de iubire,
Gălbenelele zic dulce despre dor şi fericire,
Laurii vorbesc de faimă, crinii albi de puritate,
Iar trifoiul dă o pildă tandră de loialitate.

Albăstreaua te uimeşte cu a ei delicateţe,
Iar ferigile zic stihuri parfumate cu francheţe;
Bradul tuturor vorbeşte, cu mult dar, de veşnicie,
Iar măslinul cântă vrednic Imnul păcii, cu tărie.

Şi aşa, cu-a sa mireasmă, sau hăinuţă hărăzită,
Fiecare floricică vesel cântă sau recită,
Aducându-şi fiecare mulţumirea şi obolul
Pentru Cel ce le-a dat viaţă, pentru Tatăl Creatorul.
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Fără tobe, fără zbucium, glasul florilor răsună
Şi încing o horă mare, împletite-ntr-o cunună.
Festivalul lor se-ntinde până-ntr-un târziu de toamnă,
Iar a lor mesaj profetic strigă tare şi ne-ndeamnă:

Lume, lume trecătoare fii ca noi în astă viaţă,
Un buchet de floricele cu iubire şi speranţă,
Căci precum noi înviat-am, din a iernii noapte grea,
Tot aşa şi omenirea, negreşit va învia!
......
Ce frumoasă este lumea florilor şi-a ei simţire,
Care este pentru oameni pildă vie de trăire,
Căci nu vezi la ele ură, nu vezi hulă, nu vezi ceartă,
Nici nu se invidiază, nici nu se mândresc vreodată!

Chiar de sunt, câteodată, năpădite de ciulini,
Ele înfloresc voioase şi sub spini, sau mărăcini.
Din a lor mireasmă, ele împrumută cu plăcere
Şi acelor ce fac umbră şi-s pricină de durere.

Numai tu om fără minte şi grozav căzut din har,
Nu poţi suferi harisma fratelui, primită-n dar,
Sau de-o ai, altă durere, căci cu dânsa te mândreşti,
Iar pe cei lipsiţi de daruri, repede îi osândeşti.

Nu ai vrea ca, tu, de astăzi, să devii o scumpă floare?
Căci şi tu ai nişte daruri, ce nu-s puse în valoare.
Fii mireasmă pentru semeni, fii la fapte cu tupeu
Şi fă haină luminoasă, haina sufletului tău!

Peştică Bibănescu

Peştică Bibănescu, un peşte dolofan,
Născut în Marea Neagră abia acum un an,
Distins şi venerabil, cu nobile purtări,
Având înalte studii făcute-n alte mări,
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Pe unde studiase cu zel filozofia
Şi alte noi ştiinţe, precum psihologia,
Simţindu-se celebru şi ager orator,
Vorbea ades cu patos prostuţului popor.
Erau acolo crapul, şalăul şi rechinul,
Plătica şi scrumbia, nisetrul şi morunul,
Carasul şi balena, chefalul şi păstruga,
Avatul, somnul, linul, obletul, caracuda;
Şi de-alde pierde vară, şi de-alde cască gură,
Veniră toţi să afle o nouă-nvăţătură.
În astă conferinţă, solemn, domnia sa,
Mişcând vioi din coadă, grăi, zicând aşa:
Pioasă adunare de peşti neînvăţaţi,
Ce n-aţi ieşit în lume ca să vă luminaţi,
Ce stăruiţi în teze şi-n dogme învechite,
Pe care lumea nouă le vede ruginite.
Voi neavând cultură, vă pierdeţi în tradiţii
Şi credeţi în religii, şi-n rele superstiţii.
Voi credeţi că mai este deasupra altă lume,
Dar spun cercetătorii că astea sunt doar glume.
Nici mintea mea isteaţă nu poate să conceapă
O lume diferită, o lume fără apă.
Eu nu pot să-mi închipui alura altei firi
În care, fără apă, se poate să respiri?
Cum poţi s-alergi prin mare, cum ai putea să-noţi,
De n-ar fi numai apă, iubiţi compatrioţi?
Şi multe ca acestea să ştiţi că am a aflat
La şcolile prin care cu zel am studiat.
Aşa că eu, pe-acolo, aflat-am adevărul
Şi nu e cum s-aude, cum crede prost poporul
Că e şi-o altă viaţă, şi-o lume neştiută,
Necunoscută nouă, de oameni locuită.
Vedeţi-vă de treabă, căci nu există om,
Nu e nici judecată, nu este nici pogrom.
Nici undiţă nu este, şi nici măcar năvod,
Cum auzeam aseară vorbind pe un nerod.
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Nu este nici jăratic, nu e nici iad fierbinte,
De care voi vă temeţi ca nişte fără minte.
Aicea este Raiul şi Iadul, dragă frate!
Tu eşti stăpânitorul şi dumnezeu a toate!
Şi nu vă mai încredeţi în basme şi poveşti,
Şi-n alte bazaconii, şi scornituri popeşti.
De vreţi să fie viaţa uşoară-n astă lume,
Să facem cu grăbire o mare uniune,
În care toată marea să fie-n armonie
Şi să trăiască-n pace o-ntreagă veşnicie.
De vrem să fie bine şi să scăpăm de rău,
De noi depinde totul, tu eşti stăpânul tău.

Şi tot spunând la lume pe unde-a mai umblat,
Cuprins de oboseală, spre casă a plecat.
Gândindu-se cu fală la marea-i isteţime,
Înainta prin apă la mare înălţime,
Şi cugetând că-n mare, ca el, un altul nu-i
Şi că la înălţime e, sigur, locul lui.
Bazându-se pe sine, bibanul îngâmfat,
De-odată, fără veste, în plasă a picat.
L-a aşteptat la pândă pescarul cel flămând,
Ce, mulţumit de pradă, voios şi surâzând,
Aprinse-n grabă focul, să-l pună pe jăratic
Pe înţeleptul mării, pe marele zănatic.

Abia acum Peştică văzu că-i altă lume,
Şi tot ce-au spus părinţii e drept, şi n-au fost glume.
Acum îşi dete seama că a căzut în sus
Şi falsa lui ştiinţă pe jaruri l-a adus.

Aşa e şi cu omul, cel ce la cap se-mpute:
Ca peştele sfârşeşte, în focul cel mai iute.
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Iisuse, Fiul meu iubit !

Al Patimilor timp sosind,
Iisus, Păstorul nostru blând,
Spre Ierusalim mergea,
Spre Crucea de pe Golgota.

Pe cale, Maica Sa venind,
Cu pas domol şi suspinând,
Pe Fiul său L-a-mbrăţişat
Şi ca o mamă L-a-ntrebat:

- Dar unde mergi aşa grăbit
Iisuse, Fiul meu iubit?
Unde-ai plecat cu atât alai?
Ce tainică dorinţă ai?

- Măicuţa Mea, ce m-ai născut
Şi cu iubire m-ai crescut,
Spre Golgota eu merg de zor,
Pentru poporul Meu să mor.

- Iisuse, Fiul meu iubit,
De Tatăl Sfânt nedespărţit,
Duminică unde vei fi?
Pe unde vei călători?

- Intra-voi în Ierusalim,
Ca regele, pe un asin.
Poporul meu, cu Osana
Şi flori, mă va întâmpina.

- Iisuse, Fiul meu cel Sfânt,
Un călător pe-acest pământ,
Luni ce le vei mai predica?
Şi cum te vor întâmpina?

- Luni, grabnic, o, Măicuţa Mea,
Spre templu mă voi îndrepta
Şi un blestem am să slobod
Smochinului fără de rod.

- Iisuse, veşnic călător,
Ce eşti mereu între popor,
Marţi ce îi vei mai învăţa,
Ce-nvăţătură le-oi mai da?

- 9 -



- De Judecată le-oi vorbi
Şi-o pildă lor le voi rosti:
Cu cinci fecioare de neam bun
Şi alte cinci cu trai nebun.

- Iisuse, blândul meu copil,
Ce ai venit la noi umil,
Dar miercuri unde vei mai fi?
Vrăjmaşii ce vor unelti?

- Atunci voi fi, Măicuţa mea,
De cel ce mă va săruta,
De ucenicul cel pierdut,
Pe treizeci de-arginţi vândut.

- Iisuse, Fiul meu plăcut,
Din Tatăl Sfânt, din cer, născut,
Joi ce se va mai întâmpla ?
Cu cine, spune-mi, vei cina?

- În Joia Mare, Maica Mea,
Cu ucenicii voi cina.
Ei vor gusta cu dor, mereu,
Din sângele şi trupul Meu.

- Iisuse,-al lumii Împărat,
Cel ce de toţi te-ai îndurat,
Dar vineri unde vei mai fi?
Poporul ce-ţi va pregăti?

- Măicuţă Sfântă,-n astă zi
Pe cruce mă vor răstigni.
Între tâlhari, poporul Meu
Va răstigni pe Dumnezeu.

- Iisuse, Dumnezeul meu,
Ce lumii ierţi păcatul greu,
Dar sâmbătă cum vei mai fi
De zici că vineri vei muri?

- Cu trupul în mormânt voi sta,
Pe toţi din iad îi voi salva,
Voi fi şi cu tâlharu-n Rai,
Nedespărţit de-al meu alai.

- După aceea ce va fi?
Mai pot eu, Fiule, trăi?
Căci simt în suflet sabia;
Cum am să-mi duc durerea mea?

- Duminică, Măicuţa Mea,
Biruitor voi învia!
Cântând vei auzi pe toţi:
Hristos a înviat din morţi!
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Sportul rege

Am auzit că aseară (joi, 20.08.2009), echipa de fotbal
Dinamo Bucureşti a disputat un meci cu o echipă străină (nu ştiu
cum se numeşte), iar suporterii dinamovişti, indignaţi de
nereuşita echipei lor, au intrat pe teren şi au provocat dezordine.

Nu vreau să credeţi că sunt împotriva sportului, nici pe
departe, dar ce se întâmplă în sportul numit fotbal, e de
neînchipuit.

Fotbalului i se mai spune şi „sportul rege”. În această
expresie, formată din două cuvinte, numai unul este adevărat,
celălalt nu. Este adevărat că e rege; nu este adevărat că e sport,
ţinând cont de ceea ce se întâmplă în realitate. Este rege pentru
că a pus stăpânire peste minţile şi sufletele unor oameni. Aceşti
oameni nu pot trăi fără fotbal. După câte un meci de fotbal, auzi
pe stradă sau la serviciu, „Hai, Dinamo!”, „Hai, Steaua!”, „Hai,
România”. Pe la colţurile străzilor, în parcuri, în pieţe, oamenii
se strâng cete, cete, şi comentează meciul disputat. Ba uneori,
după nişte întâlniri sportive mai importante (pentru dânşii), după
ce au câştigat „ai noştri”, în plină noapte, oamenii invadează
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străzile, ca să serbeze evenimentul!!! Şi când te gândeşti că
aceşti oameni de fapt sunt creştini, în majoritate ortodocşi (după
botez), ţi se face milă.

Care aţi fost la vreun meci de fotbal, aţi văzut ce se întâmplă
pe stadion: bătăi între jucători, sau jucătorii bat arbitru, înjurături
în teren şi în tribune, scene obscene servite de unii jucători,
ţipete, urlete, fluierături, sirene asurzitoare, petarde ca la război,
aruncate pe teren, uneori morţi şi răniţi. Luptă în toată regula,
cu morţi şi răniţi. Uneori se rup tribunele sau iau foc, dar
suporterii sunt la datorie, chiar dacă afară e caniculă, ploaie sau
ger. Câtă duşmănie între suporteri, căci se încaieră nu numai pe
stadion, ci şi pe stradă. De aceea sunt mobilizate efective
importante ale forţelor de ordine, care cu greu fac faţă
disperaţilor suporteri.

Câţi jucători nu au murit pe teren, datorită efortului excesiv
depus pe teren.

Cu mulţi ani în urmă, la un campionat mondial de fotbal, o
echipă latino-americană a pierdut meciul cu România, datorită
portarului, care nu a apărat cum trebuie. Ajuns în ţara lui, bietul
portar a fost împuşcat de un microbist înrăit din ţara lui, pentru
că i-a făcut de ruşine în faţa lumii…

Am auzit că, de curând, suporterii unei echipe maghiare,
venind în România, au strigat pe cale tot felul de slogane
umilitoare la adresa poporului român. Iată cum se sădeşte ura
între popoare.

Dar nu numai pe stadion se întâmplă lucruri ciudate, ci şi
acasă, în faţa televizorului. Câţi nu s-au îmbolnăvit sau au făcut
infarct, privind la câte un meci. Câte certuri nu sunt în familii din
cauza meciurilor de fotbal, când bărbaţii, fără nici un respect, îşi
lasă soţiile să rezolve toate problemele familiei, ca nişte roabe,
iar ei, cu sticla de vin alături, privesc cu patimă la meci, ţipând şi
urlând, fără să le pese de nimic.

Unul i-a smuls urechile unui prieten cu dinţii, de bucurie că
au dat gol favoriţii lui; altul a trântit şi a spart pentru că nu a învins
echipa lui preferată.

Trecând odată pe lângă un televizor, în jurul căruia erau
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adunaţi mai mulţi tineri, care priveau la un meci de fotbal, atenţia
mi-a fost distrasă de nişte imagini şocante, pentru mine. Unii
dintre spectatorii din tribune purtau coarne şi erau pictaţi pe faţă,
pe chipul pe care ni l-a dăruit Dumnezeu.

Când radioul nu transmite vreun meci, se întrerup uneori
emisiunile programate, chiar de sunt emisiuni creştine, ca să se
anunţe scorul sau finalul unui meci. Ca şi cum ar fi o ştire de
interes naţional.

Nu mai vorbim de câte aranjamente nu se fac, pentru a
câştiga echipa cutare, de arbitri „vânduţi”, de faptul că jucătorii
sunt cumpăraţi şi vânduţi, precum vitele la târg, de meciurile care
sunt programate uneori în timpul Sfintei Liturghii.

La fixarea alegerilor locale de anul trecut, politicienii au ţinut
cont, la fixarea datei alegerilor, de perioada în care s-a
desfăşurat Campionatul European de Fotbal, ca să nu se
suprapună. Şi bine au făcut, pentru că, pentru mulţi oameni, mai
important este fotbalul decât soarta naţiunii.

Aşa că, fotbalul îşi merită pe deplin eticheta de „rege”, nu
pentru că ar fi rege peste celelalte sporturi, ci pentru că este rege
peste sufletele unor oameni. Împătimiţii acestui aşa-zis sport au
făcut din fotbal cu adevărat un idol, căruia i se închină şi îi aduc
jertfe continuu, spre bucuria iadului. Au un microb de care nu pot
scăpa, de aceea îşi zic şi „microbişti”.

Se mai poate numi fotbalul, sport, ţinând cont de toate
acestea? Ce faptă măreaţă se întâmplă pe stadion, de se duc
atâţia oameni să asiste acolo, pe când la biserică vin de zeci şi
sute de ori mai puţin.

Ţinând cont de ce are să vină peste lume (şi au şi venit), de
cipuri, boli, cutremure şi necazuri, oare ce fel de viaţă ar trebui
să avem? Dacă la venirea Sa, Domnul ne va găsi pe stadion sau
în faţa televizorului, oare ce răspuns vom putea da? Însăşi
conştiinţa noastră (viermele neadormit) ne va osândi.

Să ţinem cont şi de aceasta: orice întrecere e păcat, pentru
că e mândrie; fiecare vrea s-arate că e mai bun.

Fotbalul a ajuns o ciumă, o patimă rea, ca şi desfrânarea,
ca şi beţia, ca şi fumatul, de aceea, vă îndemn, o, fraţilor, pe cei
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care vreţi să faceţi mişcare, să faceţi metanii, care puteţi, că e un
sport plăcut lui Dumnezeu şi e de folos şi pentru trup, şi pentru
suflet.

Ziua bărbatului

Este 9 martie, o zi binecunoscută de toată lumea, nu pentru
serbarea Sfinţilor 40 de Mucenici din Sevastia, ci pentru cele 40
sau 44 de pahare care, zice lumea, că trebuie băute.

Marian, îmbrăcat de sărbătoare şi cu o sacoşă în mână, nu
pierde ocazia şi, mai pe seară, îi face o vizită lui naşu’, ca să
serbeze evenimentul.

- Sărut mâna, naşule!
- Să trăieşti, finule! Bine ai venit!
- Vorbeau dimineaţă colegii la serviciu, că astăzi, 9 martie, e

ziua bărbatului. Ieri a fost a femeii, dar azi e a noastră, naşule,
şi se beau 40 de pahare în cinstea celor 40 de mucenici. Aşa e
tradiţia, naşule. Toată lumea face aşa şi m-am gândit…

- Stai un pic, finule, să lămurim lucrurile! S-o luăm pe rând.
Ieri, 8 martie, nu a fost ziua internaţională a femeii. Ţi-am mai zis
eu altă dată ce e cu 8 martie. Ziua femeii, a femeii creştine, nu
e pe 8 martie, ci pe 25 martie, de Bunavestire sau în Duminica
a treia după Sfintele Paşti – Duminica Femeilor Mironosiţe. Iar cu
40 sau 44 de pahare, cum zice lumea, să ştii finule că e mare
păcat să bei aşa de mult. Citeam undeva că primul pahar e al
Domnului, al doilea, al omului, iar al treilea, să mă ierţi, e al
porcului. Asta e învăţătura sănătoasă a Părinţilor.

- Cum, naşule, numai două…!? Păi, eu beau mai mult, dar
n-am nimic.

- S-o crezi tu, finule, că n-ai nimic!
- Naşule, beau, dar nu mă-mbăt! Ştiţi vorba aceea: „Nu e

beţiv cine bea, ci cel ce se îmbată”. Înţelepciunea poporului,
naşule… Şi-apoi nu scrie la Psaltire că „vinul veseleşte inima
omului”?

- Acolo este vorba despre altceva, finule. Vinul capătă
valenţe simbolice, metaforice. Sfântul Isaac Sirul zice că:
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“Iubirea este vinul care veseleşte inima omului”. Noi pomenim
cuvintele acestea de fiecare dată când spunem Psalmul 103 şi
zicem despre vin că: “veseleşte inima omului”, că Dumnezeu a
făcut pâinea care întăreşte inima omului, untdelemnul care-i
luminează faţa şi, cum spuneam, vinul care veseleşte inima
omului. Şi ne gândim la vinul adevărat. Dar Sfântul Isaac Sirul
spune că vinul care veseleşte inima omului este dragostea lui
Dumnezeu şi dragostea omului faţă de aproapele. Şi spune
Sfântul Isaac Sirul că din vinul acesta, care veseleşte inima
omului, din dragostea aceasta, au băut desfrânaţii şi s-au
ruşinat, au băut păcătoşii şi au uitat calea rătăcirii lor, au băut
beţivii şi-au început să postească, au băut bogaţii, şi au dorit
sărăcia, au băut săracii şi s-au îmbogăţit de nădejde, au băut
cei simpli, cei neînvăţaţi, şi au devenit înţelepţi.

- Da, naşule, dar şi în Epistola către Coloseni a Sfântului
Apostol Pavel scrie: “Nimeni deci să nu vă judece pentru
mâncare sau băutură...”

- Aici iar e vorba despre altceva, despre a nu judeca.
Măi, finule, tu eşti un băiat sincer şi nu ai faţă de mine

rezerve. Ia spune-mi, dar sincer, cum te simţi, după ce bei
trei-patru pahare?

- Naşule, sincer, cum vă să spun…, mă simt mai DEŞTEPT.
Simt că devin un expert în orice subiect de discuţie. Simt nevoia
să împart cunoştinţele mele tuturor celor din jur şi doresc ca ei
să mă asculte. Simt că întotdeauna am dreptate, iar prietenul de
pahar, nu ştie nimic. Mă simt mai inteligent. Însă discuţia cu cei
din jur e mai interesantă atunci când şi ei au băut tot la fel ca
mine.

- Dar după ce bei cinci-şase pahare?
- Simt că sunt cea mai ATRACTIVĂ persoană din întregul

anturaj şi că toţi mă admiră. Sunt convins că toţi ar vrea să
discute cu mine, pentru că sunt cel mai deştept, aşa încât pot
discuta despre orice subiect.

- Dar dacă se întâmplă să bei şapte-opt pahare?
- Acesta este stadiul când mă simt cel mai BOGAT om din

întreg anturajul. Cumpăr băutură pentru toţi, deoarece simt că
- 15 -



buzunarul meu e plin de bani. Fac pariuri pe orice, fiindcă simt
că voi câştiga oricum. Şi chiar dacă nu câştig, nu contează; îmi
permit pentru cât mă simt de bogat.

- Dar după nouă-zece pahare?
- După ce beau nouă-zece pahare, simt că mă pot lupta cu

oricine, oricând. Adică devin INVINCIBIL, imbatabil, de neînvins.
În stadiul acesta pot provoca pe oricine. Nu mi-e teamă că pot
pierde lupta, deoarece sunt cel mai DEŞTEPT, cel mai BOGAT
şi cel mai ATRACTIV în comparaţie cu ceilalţi.

- Ţi s-a întâmplat să bei mai mult de zece pahare?
- S-a mai întâmplat, naşule.
- Şi cum e?
- Naşule, după ce beau mai mult de zece pahare, mă simt

INVIZIBIL. Din acest moment pot face orice. Pot să dansez pe
masă, pentru că sunt sigur că nimeni nu mă observă; pot să
jignesc pe toată lumea, că nimeni nu se va certa cu mine. Mă
simt invizibil.

- Şi zici că nu te îmbeţi?
- Nu, naşule!
- Uite ce e finule: cele mai multe certuri, bătăi, scandaluri,

crime se întâmplă la beţie, când omul îşi pierde controlul nervilor
şi judecata. Atunci se dezlănţuie bestia din el. Când Noe a
plantat prima vie de pe pământ, spune o legendă, s-a apropiat
Satana şi a intrat în discuţie cu el.

- Ce faci, Noe?
- Plantez o vie.
- Dar la ce e bună?
- Strugurii ei sunt dulci, iar vinul stors din ei înveseleşte inima

omului.
- Vreau să te ajut şi eu.
- Bine.
Şi au ieşit în ţarină. Înainte de a se apuca de treabă, Satana

a adus un somn adânc asupra lui Noe. Şi în timp ce acesta
dormea, Satana a adus trei animale: un leu, o maimuţă şi un
porc. Le-a tăiat şi cu sângele lor a stropit ogorul. Viţa plantată a
sorbit sângele animalelor şi de aici cele trei păcate pe care le
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face omul la beţie, simbolizate prin cele trei animale: leul
simbolizează mânia; maimuţa simbolizează dansul,
maimuţăreala; porcul… ce să mai spun... omul beat se
manifestă ca şi porcul, nu mai e nevoie de explicaţii.

- Apropo de beţie, naşule. Ce crezi că mă-ntrebă ăla micu’
într-o seară, după ce băusem şi eu un şpriţ. Eram un pic relaxat
şi năzdrăvanul vine la mine şi zice:

- Tăticule, ce înseamnă să fii beat?
Şi eu îi răspund:
- Vezi sticlele alea două de bere din bufet? Unul beat, vede

patru…
- Păi acolo, tăticule, nu e decât o singură sticlă.
La vârsta lui, naşule, încă nu ştie să numere, dar vezi ce

întrebări la el…!
Ei, naşule, se face târziu. Cum facem cu tradiţia, cu cele 40

de pahare? Am venit şi eu, vorba aia, ca la naşu’, cu o
damigeană. E de la mine de la ţară, de butuc.

- Încercăm, măi, finule, dar eu nu ştiu cum e cu 40 de pahare.
N-ai vrea să încercăm cu 40 de „potire”? Noi folosim „potirul”.

- Da, naşule, dar aveţi potire!?
- Avem, finule, câte vrei! Sunt lucrate la calculator!
- Ce spui, naşule! Numai americanii proiectează totul pe

calculator.
- Ce zici, finule, încercăm 40 de „potire”? Ai să poţi să te ţii

după mine?
- Glumeşti, naşule! Eu sunt mai tânăr şi cred că o să te

întrec!
- Bine, finule! Dacă nu terminăm în noaptea asta, continuăm

în zilele următoare, până se fac 40 de „potire”.
- Gata, naşule, hai că mi s-a uscat gura de când vorbim.
- Steluţaaa! strigă naşul pe naşa, adu Acatistul Maicii

Domnului „Potirul nesecat”, izbăvitoarea de beţie! Vezi că e la
mine pe raft!
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D ZILELE
.. SĂPTĂMÂNII

Ghicitoarea D1

Este ziua învierii,
Ziua sfânt-a liberării,
Când Hristos a înviat
din mormântu-ntunecat.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea D2

În această zi, copile,
Lazăr, mort de patru zile,
A fost lesne înviat
De Acel ce l-a creat.

(Răspunsul la pagina nr.30)

Ghicitoarea D3

Zi de doliu pe pământ.
Este ziua ceea când,
Domnul nostru bun şi dulce
Răstignit a fost pe cruce.

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea D4

În ce zi, copii cuminţi,
Doar pe treizeci de-arginţi
Iuda, zis şi vânzătorul,
L-a vândut pe Salvatorul ?

(Răspunsul la pagina nr.31 )

Ghicitoarea D5

Ziua-n care, spre apus,
Ucenicilor, Iisus,
(Strânşi la Cina cea de taină)
Le împarte sfânta hrană.

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea D6

Zi din Săptămâna Mare,
Când, la denie-n cântare,
Se aminteşte, repetat,
De smochinul blestemat.

(Răspunsul la pagina nr. 31)
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Ghicitoarea D7

Zi din Săptămâna Mare,
Când se face predicare
Despre cinci fecioare bune
Şi de alte cinci nebune.

(Răspunsul la pagina nr. 32)

E CELE
.. ŞAPTE LAUDE

Ghicitoarea E1

După nume, bunăoară,
Este slujba cea de seară,
Când creştinii se închină,
Intonând "Lumină lină".

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea E2

Slujba care e de faţă
Este cea de dimineaţă,
Când cântăm doxologia
(Şi urmează Liturghia).

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea E3

Slujba asta-i, ia aminte,
Tânguirea Maicii Sfinte,
Ce l-a plâns pe Fiul Sfânt
După punerea-n mormânt.

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea E4

Este slujba cea de noapte,
Cu o mare-nsemnătate:
E ne-ndeamnă, cu putere,
Pe noi, toţi, la priveghere.

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea E5

Este ceasul când Iisus
De ostaşi, legat, e dus
La Caiafa şi la Ana,
Puşi la cale de satana.

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea E6

E momentul când Iisus
Pentru moarte e propus
Şi mai e şi ceasul când
Datu-ni-s-a Duhul Sfânt.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea E7

Slujba asta strigă tare
Despre crima cea mai mare,
Când Iisus scuipat, rănit,
E pe cruce răstignit.

(Răspunsul la pagina nr. 34)

Ghicitoarea E8

Este ceasul când, pe cruce,
Domnul nostru bun şi dulce
Îşi dă duhul său cel sfânt
Şi se-ndreaptă spre mormânt.

(Răspunsul la pagina nr. 34)



Cine-i vinovat?

Tu te plângi mereu, măi frate,
Că nevasta ta e rea,
Că nu spală, că nu coase,
Că găteşte când vrea ea...

Eu te-ndemn să te opreşti
Şi să cugeţi cu dreptate:
Bine faci că o vorbeşti,
Sau te faci de râs, măi frate?

Nu cumva tu dovedeşti
Că eşti şi neghiob niţel?
Căci nevasta - ţi-aminteşti? -
Ţi-ai ales-o... singurel.

“Sfinţi” contemporani

Sfinţii cât au fost de sfinţi,
De curaţi şi de frumoşi,
Spovedeau pe la părinţi
Că sunt primii păcătoşi.

Dar acum ce-am auzit?
Că sunt unii, dragă frate,
Care spun la spovedit:
“Eu, părinte, n-am păcate!“

Aceşti oameni “preacuraţi”
Sunt, desigur, “sfinţi”, e clar,
Şi ei trebuie notaţi,
Toţi, cu... roşu-n calendar.
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Vorba multă

Vorba multă-ţi otrăveşte
Sufletul ca un balaur,
Căci pe mulţi îi osândeşte;
Dar tăcerea e de aur.

Omu-nvaţă să vorbească
Într-un an, de obicei,
După regula firească,
Sau cel mult în doi, sau trei.

Pentru a-nvăţa să tacă,
Însă omul se căzneşte
Uneori chiar viaţa toată
Şi e rar când reuşeşte.

Nu te uita

Pe aproapele, măi frate,
Zice Domnu-atât de bine,
Să-l iubeşti, cum zice-n Carte,
Precum te iubeşti pe tine.

Însă o ispită, frate,
Stăpâneşte peste tine,
Căci alergi prin alte sate
Să ajuţi pe orişicine.

Nu e rău, dar... nu uita
Să mai faci şi-o rugăciune,
Să-ţi ajuţi şi casa ta,
Să te-ajuţi, deci, şi pe tine.

Gardul şi gazele

Preotul paroh Costică
Face de trei ani apel
Ca să strâng-o sumă mică
Pentru gard, că-i vai de el.

Prea puţini enoriaşi
Au dat bani pentru lucrare.
Mulţi au zis că sunt săraci
Sau că leafa nu-i prea mare.

Însă, când în parohie
S-a adus gazul metan,
Cei luptaţi de sărăcie
Iute au găsit un ban...

Doliu modern

Lumea asta rea, deşartă,
Totul a modernizat,
Chiar şi doliul ce se poartă
Pentru cel ce-a răposat.

Căci vezi doamne-ndoliate
Cu veşminte străvezii,
Cu croieli întortocheate,
Cu zorzoane şi tichii.

Ba mai mult, sunt şi rujate,
Şi vopsite ca atare,
Exprimând, cum nu se poate,
Că jelesc cu... jale mare.
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Neregulă

Doi învăţători de-ntrebi,
Dacă e păcat cutare,
Când e bine s-ajunezi,
Când la peşte-i dezlegare,

Uneori te va surprinde,
Căci nu ambii spun la fel:
Unul spune: “Păi, depinde...”,
Altul spune că-i altfel.

Şi atunci, bietul creştin
Cum să facă, cum e bine?
Derutat fiind deplin,
V-a alege ce-i convine.

Ce să caute la slujbă

Dacă-ntrebi cumva vreun frate:
Mergi Duminica la slujbă?
O să-ţi spună că nu poate,
Că e istovit de trudă.

Şi te-asigură, apoi,
Că-i de viţă preoţească,
Că e dintr-un neam de soi,
Că e văr cu Popa Şapcă,

Că întrece în credinţă
Pe oricare a lui rudă,
N-a pus foc şi,-n consecinţă,
Ce să caute la slujbă...

Legea

Legea e un gard vânjos
Pentru noi şi lumea toată.
Ea ne este de folos,
De e-n spirit aplicată.

Însă-n literă de este
Aplicată riguros,
Ea omoară, nu zideşte,
Nu mai este de folos.

Nu uita acest dicton
Minunat, şi-l înţelege:
„Legea este pentru om
Şi nu omul pentru lege“.

Răşina

Cultul ortodox, se ştie,
Are în manifestare
Şi cădirea cu tămâie
În pridvoare sau altare.

Când tămâia e tămâie
Parfumată şi sfinţită,
Ea produce bucurie
Şi e slujba mai trăită.

Când tămâia e... răşină
Cumpărată de la piaţă,
Mulţi se-neacă şi suspină
De atâta fum şi ceaţă.
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Cu părul coadă

De acasă dacă pleci
Ai să întâlneşti pe stradă,
Şi pe unde-ai vrea să treci,
Mulţi bărbaţi cu părul coadă.

Asta e-o batjocorire
O insultă, socotesc,
Ce-i adusă cu voire
Portului călugăresc

Cine vrea ca să imite
Pe monahi şi portul lor,
Să imite, ferm şi iute,
Şi... trăirea dumnealor.

Pomul cu fructe

Pomul încărcat cu fructe
E lovit şi împroşcat
Cu ciomege şi cu pietre,
Pentru rodul lui bogat.

Dar tăcut,şi cu răbdare,
Pomul, rupt şi zdrenţăros,
Nu răspunde ca atare,
Ci cu rodul lui gustos.

Se cuvine ca şi omul,
Înzestrat cu daruri multe,
Să răspundă ca şi pomul,
Dacă e bătut, cu... “fructe”.

Fiindcă n-au postit

Ca să fie eficace,
Spun cei ce-s duhovniceşti,
Spovedania se face
Ori de câte ori greşeşti.

A nu ţine post, de pildă,
E păcat, te-ai lăcomit,
Şi el trebuie în grabă
La duhovnic spovedit.

Dar să vezi ispită mare!
Mulţi nu merg la spovedit,
Ca să capete iertare,
Pentru că... nu au postit.

Banchetul

Când se termină vreo şcoală
Sau serviciul, azi, frecvent,
E o modă (sau o boală),
Căci se-ncheie cu banchet.

Aparent, nu ar fi rău,
Dar banchet înseamnă, frate,
Să-l jigneşti pe Dumnezeu
Bând, jucând, făcând păcate.

Eu îţi zic să fii atent,
Căci, la terminarea vieţii,
Eşti chemat la alt banchet:
La “banchetul”... Judecăţii.
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“Popa”

Preotul, de-i bun, sau rău,
Trebuie mult respectat
Ca păstor, căci Dumnezeu
Cu Duh Sfânt l-a îmbrăcat.

Unii când îl întâlnesc
Drept în faţă pe şosele,
Se înclină şi rostesc:
“Sărut mâna, părinţele!“

Însă-n spate, ştii matale,
Când vorbesc de preot..., hopa!,
Cel ce a trecut pe cale,
“Părinţelu’”, este... “popa”.

Porecliţi creştini

Ca să fii un brav creştin,
Se cuvine ca, vârtos,
Să urmezi dârz şi deplin
Domnului Iisus Hristos.

Câţi creştini mai sunt pe lume?
Câţi urmează lui Hristos?
Câţi sunt demni de scumpul nume
De creştin evlavios?

Recunoaştem întristaţi,
Că au mai rămas puţini,
Iar din cei ce-s botezaţi
Mulţi sunt... porecliţi creştini.

Frăţiori şi surioare

Dacă zicem “Tatăl nostru”
Păi, atunci, nu suntem oare
Copilaşii unui Tată,
Frăţiori şi surioare?

Însă cei mai mulţi din lume,
Nu-şi zic “frate”, “surioară”,
Ci zic “coană”, “măi vecine”,
Sau “madam”, sau “domnişoară”.

Doar sectanţi-şi mai zic “fraţi”
Ortodocşii, ştii prea bine,
Nefiind apropiaţi,
Nu-şi mai zic, căci l-e ruşine...

Confuzie

După buna cuviinţă,
Tot creştinul e dator
Să îndemne la credinţă
Pe cel ce-i neştiutor.

Dar să vezi şi să nu crezi:
De încerci să spui cuiva
Că-i păcat ca să fumezi,
Că-i păcat a avorta...

Mulţi rămân uimiţi, şocaţi,
Când aud astfel de veşti
Şi te-ntreabă cam miraţi:
“Da’ din care sectă eşti?“
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Mama şi copiii

Poţi să ai mai mulţi copii,
Mai mulţi fraţi, surori, ba, chiar
Poţi să ai şi trei soţii,
Însă mame, una doar.

De aceea, se cuvine
Ca tot omul ortodox
Mult să cugete în sine
La un jalnic paradox:

Multe mame nasc şi cresc
Mulţi copii, dar ţineţi seamă,
Ei, în schimb, nu reuşesc
Să-ngrijească de o mamă.

Clovnii şi femeile

Pentru a produce râs,
Clovnii de la circ, ştiţi bine,
Cei dintâi, ei, au adus
O urâtă modă-n lume.

Căci pe gură, ochi şi faţă
Sunt spoiţi, vopsiţi, pictaţi;
Hainele, ca de paiaţă;
Cu nădragi strimţi şi vărgaţi.

Moda asta deşucheată,
Ce la circ produce haz,
E identic copiată
De... femeile de azi.

Unire

De când schisma ne-a lovit,
Generând pe rând efecte,
Creştinismul s-a-mpărţit
În confesiuni şi secte.

Toţi părinţii ecumenici
Vor unire-ntre biserici,
Afirmând că-ntre catolici
Şi-ntre ortodocşi nu-s piedici.

Dar eu zic că-ntâi de toate
Bine-ar fi, dacă se poate,
Ca unirea să se facă
Între... ortodocşi, măi frate!

Secetă

Dacă secetă era,
Altădată, tot poporul,
Cu icoane-n câmp ieşea;
Şi ploua Mântuitorul.

Astăzi oamenii se plâng,
Revoltaţi şi cu tupeu,
Că de ce de-atâta timp
Nu le plouă Dumnezeu?

Cum să plouă Dumnezeu
Dacă lumea nu îl roagă
Cu credinţă, căci nu-i greu,
Şi-ar ploua... o lună-ntreagă.
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Casa Domnului

Vezi în câte-o parohie
Case mândre şi curate
Cu gard nou, cu pomi şi vie,
Şi la modă mobilate.

Dar biserica-i altfel:
E crăpată, nepictată,
Gardu-i şubred, vai de el,
Iar clopotniţa stricată.

Faptul ăsta jalnic spune
Clar: creştinii de acum
Se iubesc mai mult pe sine,
Iar pe Domnul... nicidecum.

Mor de foame!

Oamenii au mare frică
De a nu muri de foame
Şi de-aceea, ei, mănâncă
Multă carne şi rar poame.

Îi auzi zicând pe unii:
“Mor de foame, mor de sete!“;
Cel mai mult se plâng grăsunii,
Ce o ţin tot în ospeţe.

Culmea este că din oameni,
Şi e lucru de mirare,
Cei mai mulţi nu mor de foame,
Ci, invers, de... îmbuibare.

Idolul Noroc

Un părinte-n mânăstire
La creştini vorbea cu foc,
Fiind meşter în vorbire,
Despre idolul Noroc.

Şi le-a spus: “Cucernici fraţi,
Acest idol era rău
Şi să nu mai pronunţaţi
Numele acestui zeu!“

O creştină de la munte,
Mulţumind, a zis pe loc:
De-am aflat astea, părinte,
Am avut mare... noroc!

Nu e voie!

În biserică păşeşte
Un bărbat, cam pe la Crez;
Peste tot, sfios, priveşte,
Căci n-a fost de la botez.

Vrând să meargă la icoană,
Unul strigă: “Stai aşa!“,
Altul strigă: “Nu e voie!“,
Altul zice: “Vino-n coa’!“.

Şi văzând că tot greşeşte,
Că nu ştie-a se mişca,
Se tot scuză, se-nroşeşte,
Dar pe-aici... nici c-o mai da.
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Nu amâna!

Un creştin aşa-mi promite:
“Cum la pensie-am să ies,
Am să vin, iubite frate,
La biserică mai des!“

Dar i-am spus ce-am auzit
Că se cere la dosare
Celor ce au împlinit
Vârsta de pensionare.

Ca să fii pensionar,
Azi din ce în ce mai des
Ţi se cere la dosar,
Şi... biletul de deces.

Averea duhovnicească

Un prieten l-a-ntrebat
Pe un mare bogătaş,
Ce trăia într-un palat,
Nu departe de oraş:

- Cam ce sumă ai cucoane?
Căci te ştiu om gospodar...
- Am atâtea milioane...
- Nu te cred! Atâta doar?

- Cât săracilor le-am dat,
Doar atât am, te asigur;
Sunt în Cer la Împărat,
Căci de restul..., nu sunt sigur.

Mulţumire

Un sărac, cu mulţi copii,
Iată ce mi-a zis o dată:
“Mulţi mă-ntreabă, grijulii:
Cum de te descurci, măi frate?

Va să zică, ei ştiu bine
Că nu-mi este-aşa uşor,
Totuşi, nimenea nu vine
Ca să-mi dea şi ajutor.

Mulţumesc lui Dumnezeu!
Le răspund, eu, ca atare,
Iară vouă,-n gândul meu,
Mulţumesc de... întrebare!“

Creştini de paradă

Un păgân, născut, crescut
În credinţa lui păgână,
A aflat, mai de curând,
De religia creştină.

Şi uimit de-nvăţătura
Domnului Iisus Hristos,
Colindat-a ţări creştine
Ca să capete folos.

Dar în loc să vadă sfinţi,
Buni creştini, ce fac dovadă,
A văzut că... cei mai mulţi,
Sunt creştini... doar de paradă.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

CELE ŞAPTE SFINTE TAINE
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ORIZONTAL:

1. SFÂNTĂ TAINĂ - SFÂNTĂ TAINĂ.
2. Ispitit - Om.
3. Succesiune - Năvală - Spus în pripă!
4. A înşela - SFÂNTĂ TAINĂ.
5. Hotărâre - Paisie Velicicovski.
6. Sfârşitul lui Iancu! - Vas metalic (pl.)
7. SFÂNTĂ TAINĂ - Conifer.
8. Cel - A crea din nou - Vasile Alecsandri.
9. Douăzeci de lei - Începutul erei! - Holdă.
10. Pictează icoane - Greci antici.
11. SFÂNTĂ TAINĂ.

VERTICAL:

1. Poveste - Intervale (art.)
2. Dezgustător - Rele! - Concediu medical!
3. Scadenţe - Stâlp.
4. Emoţionat la înceut! - A încununa.
5. Divinitate păgână (pl.) - Ocrotitor.
6. Naşi - Ioan Casian - Start final!
7. SFÂNTĂ TAINĂ.
8. Binevoitor (fem.) - Abatere.
9. Ţesătură - Notă muzicală.
10. Eli! - Pere! - Calm.
11. Investit în funcţie - Bălai.
10. SFÂNTĂ TAINĂ

(Dezlegarea careului “CELE ŞAPTE SFINTE TAINE” o găsiţi la
pagina 81)
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„Tainele sunt viaţa în Hristos”
(Sf. Nicolae Cabasila)



Ghicitoarea D1
Duminică

Duminica, singura zi a
săptămânii care poartă un nume
creştin (Dies Dominica - Ziua
Domnului), este ziua când
Domnul Iisus Hristos a înviat din
morţi, eliberând neamul
omenesc din robia iadului, este
ziua Pogorârii Duhului Sfânt,
este ziua când Dumnezeu a
făcut lumina (Ziua Soarelui).

Ghicitoarea D2
Sâmbătă

Această zi era dedicată de
romani zeului şi planetei Saturn.

În Sfânta şi Marea Sâmbătă
prăznuim îngroparea
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos şi pogorârea la iad, prin
care neamul nostru fiind chemat
din stricăciune a fost mutat spre
viaţă veşnică.

Ghicitoarea D3
Vineri

Această zi era dedicată de
romani zeiţei Venera şi planetei
Venus.

În Sfânta şi Marea Vineri se
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prăznuiesc sfintele şi
mântuitoarele şi înfricoşătoarele
Patimi ale Domnului şi
Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Se mai face încă
pomenire şi de mărturisirea
mântuitoare făcută pe cruce de
tâlharul recunoscător, care a
fost răstignit împreună cu El. 

Ghicitoarea D4
Miercuri

Această zi era dedicată de
romani zeului şi planetei Mercur.

În Sfânta şi Marea Miercuri,
dumnezeieştii Părinţi au hotărât
să se pomenească femeia cea
păcătoasă care a uns cu mir pe
Domnul, pentru că aceasta s-a
întâmplat cu puţin înainte de
mântuitoarea Patimă. 

Ghicitoarea D5
Joi

Această zi era dedicată de

romani planetei Jupiter.
În Sfânta şi Marea Joi,

dumnezeieştii Părinţi, urmând
predaniilor dumnezeieştilor
Apostoli şi Sfintelor Evanghelii,
ne-au predat să prăznuim patru
lucruri: sfânta spălare a
picioarelor, Cina cea de taină,
adică predarea înfricoşătoarelor
Taine, rugăciunea cea mai
presus de fire din Ghetsimani şi
vânzarea Domnului. 

Ghicitoarea D6
Luni

În mitologia romană această
zi era dedicată Lunii, singurul
satelit natural al Pământului.

În Sfânta şi Marea Luni se
face pomenire de fericitul Iosif
cel prea frumos care este o
preînchipuire a Domnului
Hristos, care a ţinut să
împlinească întru toate voia
Părintelui Ceresc şi să ne fie
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nouă pildă de urmat. Tot în
această zi se face pomenire şi
de smochinul care s-a uscat prin
blestemul Domnului. 

Ghicitoarea D7
Marţi

În mitologia romană această
zi era dedicată planetei Marte.

În Sfânta şi Marea Marţi se
face pomenire de pilda celor
zece fecioare: cinci înţelepte şi
cinci neînţelepte. 

Ghicitoarea E1
Vecernia

Vecernia este a şasea laudă
din zi şi simbolizează momentul
pogorârii Mântuitorului de pe
cruce şi punerea Lui în mormânt
nou, de către Iosif şi Nicodim.
Mai este şi momentul sfânt al
Cinei celei de Taină.

Ghicitoarea E2
Utrenia

A doua laudă, care se face la
miezul nopţii, este Utrenia,
urmată de Ceasul întâi.  

Utrenia este timpul când l-au
prins pe Mântuitorul în grădina
Ghetsimani, Iuda cu cei o mie
de ostaşi cu suliţe şi când toţi
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apostolii L-au părăsit şi au fugit,
iar El a rămas singur în mâinile
celor fără de lege. 

Ghicitoarea E3
Miezonoptica

Miezonoptica este prima
laudă din cele şapte.
Simbolizează şi ne aduce
aminte nouă de rugăciunea
Mântuitorului din grădina
Ghetsimani, când s-a rugat şi
s-au făcut sudorile lui ca
picăturile de sânge.

Ghicitoarea E4
Ceasul întâi

Ceasul întâi face parte din a
doua laudă, care se face la
miezul nopţii, după Utrenie.

Ceasul întâi este momentul
când L-au dus pe Hristos la Ana
şi la Caiafa, după ce L-au prins.

Ghicitoarea E5
Ceasul al treilea

Lauda a treia a Bisericii lui
Hristos este Ceasul al treilea. El
simbolizează atât momentul
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condamnării la moarte a
Domnului, cât şi pogorârea
Sfântului Duh în chip de limbi de
foc peste Sfinţii Apostoli. 

Ghicitoarea E6
Ceasul al şaselea

Ceasul al şaselea este a
patra laudă a Bisericii lui Hristos
şi corespunde cu momentul
răstignirii Mântuitorului pe
crucea de pe Golgota, între cei
doi tâlhari.

Ghicitoarea E7
Ceasul al nouălea

Ceasul al nouălea este a
cincia laudă a Bisericii şi
închipuie momentul înfricoşat în
care Mântuitorul îşi dă duhul pe
cruce, când a zis: “Săvârşitu-s-a!
Doamne, în mâinile Tale îmi dau
duhul Meu”.

Ghicitoarea E8
Pavecerniţa

Pavecerniţa este a şaptea
laudă a zilei şi simbolizează
tânguirea Maicii Domnului, când
a plâns după ce L-a pus pe
Mântuitorul în mormânt.
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Aceste pilde şi istoriare sunt culese, în mare parte, din
spaţiul virtual, iar pe altele le-am citit prin cărţi sau le-am auzit de
la preoţi, călugări sau mireni.

Pentru unele am specificat şi provenienţa (sursa), pentru
altele, preluate de pe forumuri, bloguri sau alte locuri, nu,
deoarece nu am găsit-o.

La unele pilde şi istorioare am făcut şi un mic comentariu,
din dorinţa de a face legătura cu realitatea din viaţa
contemporană. Pe cele culese de la alte confesiuni sau religii, cu
conţinut moral sănătos, le-am adaptat, după puţina mea
pricepere, pentru a fi accesibile creştinului ortodox.

Tot acest material, publicat şi pe blogul personal -
www.popasduhovnicesc.ro, l-am strâns pe parcursul mai multor
ani, din dragoste pentru obştea creştinească.

Dumnezeu să-i răsplătească pe toţi cei care m-au sprijinit,
direct sau indirect, în alcătuirea lucrării de faţă!

În genunchi

Un om spărgea piatră dintr-o stâncă. Lucra în arşiţă, plin de
sudoare şi aplecat în genunchi. Un creştin trecând pe acolo zise:



- Ce bine ar fi să pot sparge şi eu tot aşa inimile cele de
piatră ale ascultătorilor mei...

- Ca să reuşesc să sparg piatra, eu stau în genunchi -
răspunse muncitorul. Lucraţi şi dumneavoastră în genunchi şi
atunci cu siguranţă veţi avea reuşită!

Ce idee!!! Haideţi să încercam şi noi!

Încercaţi...

Unui credincios i s-a arătat diavolul, într-o noapte, în chip de
înger luminat şi i-a zis:

- Eu sunt Arhanghelul Gavriil şi sunt trimis la tine să îţi aduc
cuvânt de laudă pentru viaţa ta cea curată şi ferită de orice
păcat...

Dar credinciosul simţind ispita, răspunse:
- Sfinte Arhanghele, ia seama că ai greşit adresa! Vei fi fost

trimis poate la un altul, căci eu sunt un biet păcătos; eu sunt cel
mai păcătos şi ticălos om din lume... Diavolul, auzind acestea,
scrâşni din dinţi şi o rupse la fugă, pentru că smerenia îl arde şi
nu se poate apropia de omul smerit.

Încercaţi şi veţi vedea…

Un pas mai sus

Într-o bună zi, măgarul unui ţăran căzu într-o fântână.
Nefericitul animal se puse pe zbierat, ore întregi, în timp ce
ţăranul căuta să vadă ce e de făcut. Până la urmă, ţăranul se
gândi că măgarul şi-aşa era bătrân, iar fântâna, oricum secată,
tot trebuia să fie acoperită odată şi-odată, aşa că nu mai merită
osteneala de a-l scoate pe măgar din adâncul fântânei. Astfel
ţăranul îşi chemă vecinii, că să-i dea o mână de ajutor. Fiecare
dintre ei apucară câte o lopată şi începură să arunce de zor
pământ înăuntrul fântânei. Măgarul pricepu de îndată ce i se
pregătea şi se puse şi mai abitir pe zbierat. Dar, spre mirarea
tuturor, după câteva lopeţi bune de pământ, măgarul se potoli şi
tăcu. Ţăranul privi în adâncul fântânei şi rămase uluit de ce văzu.
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Cu fiecare lopată de pământ, măgarul cel bătrân făcea ceva
neaşteptat: se scutura de pământ şi păşea deasupra lui. În
curând, toata lumea fu martoră cu surprindere cum măgarul,
ajuns până la gura fântânei, sări peste ghizduri şi ieşi
fremătând…

Viaţa va arunca poate şi peste tine cu „pământ“ şi cu tot felul
de greutăţi… Secretul pentru a ieşi din „fântână“ este să te
scuturi de acest pământ şi să foloseşti această ocazie pentru a
urca un pas mai sus. Totul este să nu ne dăm bătuţi, s-avem
nădejde în Dumnezeu.

Hoţia

Din vremea păgânilor ne-a rămas următoarea fabulă
instructivă: o barză, privind din cuibul ei, a văzut un altar păgân
cu carne pentru jertfă. Şi-a luat avânt şi a furat o bucată de
carne, pe care a dus-o puişorilor săi din cuib. Lacomă, a coborât
a doua oară să mai fure o bucată. Însă, pe când zbura deasupra
altarului, a văzut că cuibul este în flăcări. Când a dus prima
bucată de carne nu a observat că avea lipită un cărbune aprins.
Astfel, i-au murit puii.

Tot aşa se întâmplă şi cu cel care ţine pe nedrept un lucru
care nu-i aparţine; lucrurile lui se vor pierde mai devreme sau
mai târziu.[1]

O lecţie

O bună lecţie s-a gândit să dea zgârciţilor şi lacomilor un
creştin.

Într-o dimineaţă lipi pe poarta grădinii sale un afiş în care
scria: „DONEZ ACEASTĂ GRĂDINA UNUI OM CARE ESTE
DEPLIN FERICIT“.

Un bogat zgârcit şi lacom, citind afişul, se grăbi să se
prezinte în nădejdea că, fiind bogat, e şi fericit, şi o va câştiga.

- Eşti fericit? - Îl întreabă proprietarul grădinii.
- Da, sunt fericit.
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- Nu-i adevărat, căci dacă ai fi fericit n-ai mai avea nici o
dorinţă şi n-ai mai umbla după grădini.

Apropo, v-ar fi de folos această grădină?

Smerenia călugărului

Se povesteşte că în Muntele Sfânt a venit odată diavolul la
avva Ioachim şi i-a zis:

- Eu sunt Satana şi îmi plac oamenii mândri şi ei sunt ai mei.
Tu eşti mândru şi aşa te voi lua cu mine.

Atunci avva Ioachim i-a răspuns:
- Bine ai venit, căci eu sunt cel mai rău dintre toţi.
Atunci, auzind diavolul aceste cuvinte, s-a făcut nevăzut,

datorită smereniei călugărului.[2]

Bunătatea lui Dumnezeu

Un călugăr, care trecând printr-un sat al Egiptului, a văzut o
fată foarte frumoasă, fiica unui popă idolesc şi deodată s-a
aprins de dragoste pentru ea. Atunci s-a dus la tatăl ei şi i-a
cerut-o de soţie. Iar el răspunzând i-a zis: „Nu pot să ţi-o dau
până nu întreb pe dumnezeul meu!“ Dumnezeul lui era diavolul,
care stătea într-un idol. Mergând tatăl fetei l-a întrebat pe
diavolul care locuia în acel idol, la care se închina el, zicându-i:

- Iată un călugăr a venit şi-mi cere pe fiica mea de soţie!
Oare s-o dau pe ea?! Şi a răspuns diavolul:

- Întreabă-l pe el dacă se leapădă de Dumnezeul lui, de
botez şi de cinul călugăresc.

Întorcându-se popa către călugăr, i-a zis lui:
- Te lepezi de Dumnezeul tău, de botez şi de cinul

călugăresc? Iar el s-a făgăduit că se leapădă. Îndată când a zis
că se leapădă a văzut că a ieşit din gura lui şi a zburat la cer un
porumbel frumos, alb, curat. Era Duhul Sfânt. Atunci s-a dus
popa la diavol şi i-a zis:

- Iată s-a făgăduit!, dar diavolul i-a răspuns:
- Nu! Nu! Nu-i da fata de soţie că Dumnezeul lui nu s-a

- 38 -



depărtat de la dânsul, ci încă îi ajută lui. Şi venind iarăşi
spurcatul de popă, a zis călugărului:

- Nu pot să ţi-o dau pe fiica mea pentru că Dumnezeul tău
este cu tine şi încă iţi ajută ţie!

Auzind călugărul unele ca acestea, s-a uimit şi a zis întru
sine: „O, ticălosul de mine, câte bunătăţi am primit eu de la
Dumnezeu şi m-am depărtat de Dânsul, de botez, de călugărie,
iar El tot îmi ajută mie şi nu s-a depărtat încă de la mine! Oare
nu sunt eu dator să alerg la ajutorul Lui şi să nădăjduiesc tot la
bunătatea Lui?!“ Atunci plecând în pustie s-a dus la un duhovnic
bătrân şi i-a povestit toată întâmplarea. Duhovnicul l-a oprit în
peşteră spunându-i să postească trei săptămâni; în acest timp
se ruga şi bătrânul duhovnic şi călugărul cu postire. După o
săptămână l-a întrebat duhovnicul său dacă a văzut ceva, iar el
a răspuns:

- Am văzut un porumbel sus, la înălţimea cerului, în dreapta
capului meu!

- Ia aminte şi roagă-te, fiule! I-a zis duhovnicul. La a doua
săptămână a văzut călugărul că porumbelul se apropia de capul
lui, iar la a treia săptămână de post şi rugăciune a văzut că a
venit porumbelul şi a stat deasupra capului lui şi când a întins
mâna să-l prindă, porumbelul a intrat în gura lui. Auzind acestea,
duhovnicul i-a mulţumit lui Dumnezeu că a primit pocăinţa
călugărului.

Iată cât de milostiv este Dumnezeu cu noi şi cât de mult
doreşte mântuirea noastră. Noi, ca şi călugărul acesta, ne facem
vinovaţi de multe ori de întristarea Duhului Sfânt prin păcate şi
vicii rele, de stingerea şi neglijarea acestor daruri ale Duhului
Sfânt.[5]

Greşeala

În timp ce mergea pe drum, un călător a văzut într-o grădină
un pom frumos, de crengile căruia atârnau nişte mere mari şi
roşii, de-ţi lăsa gura apă. Văzând omul că nu-i nimeni prin
preajmă, ce s-a gândit? Bine ar fi dacă ar gusta şi el câteva, aşa,
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de poftă!
Dar cum să facă? Până la pom trebuia să treacă de un gard

înalt şi de o mare băltoacă. A stat el ce-a stat, s-a sucit, s-a
învârtit, dar, nemaiavând răbdare, şi-a zis: Fie ce-o fi! şi a-nceput
să se caţăre pe gard. Cu greu, a reuşit să ajungă în curte, dar
supărat nevoie mare, fiindcă într-un ghimpe din gard îşi agăţase
haina şi o rupsese. Acu, ce să mai facă!

Nu mai putea schimba nimic. Ba, mai mult, grăbindu-se, a
uitat de băltoaca plină cu noroi şi s-a afundat în mâl.

Când, în sfârşit, a ajuns sub pomul cu pricina, a luat câteva
mere, dar, uitându-se la ele cum arată, şi-a spus:

- E drept că am obţinut eu ce-am vrut, dar a meritat oare?
Haina mea cea bună e ruptă, încălţările şi pantalonii murdari...

Cum stătea el aşa şi îşi plângea singur de milă, apare în
curte stăpânul casei. Când l-a văzut pe călător cum arată, i-a
spus:

- Bine, omule, trebuia să te munceşti atâta pentru câteva
mere? Uite ce-ai păţit! Ca să nu mai spun că nu înţeleg de ce-ai
încercat să le iei pe furiş? Dacă băteai la mine în poartă şi mi-ai
fi cerut câteva mere, eu ţi-aş fi dat cu drag. Acum, haide în casă
să te speli şi să te odihneşti şi apoi îţi vei vedea de drum!

Tare bucuros şi mulţumit a fost călătorul, văzând bunătatea
gazdei sale, dar, în acelaşi timp, şi-a promis sieşi că altădată nu
va mai fi atât de nesăbuit.

În viaţă, nu este important doar să obţii, ci şi cum obţii! Sunt
oameni care vor să aibă mai mult şi, atunci, muncesc fără tihnă.
Alţii, însă, fură, gândindu-se mereu cum să fugă de muncă şi să
înşele. Aceştia, păcătoşii, singuri se înşală, fiindcă nu este totul
să ai un lucru; contează şi cum l-ai obţinut!

O primire meritată

Un ţăran, om bun la suflet, avea obiceiul să spună tuturor:
- Vedeţi cum e lumea asta? Cei mari au de toate şi sunt

primiţi oriunde cu mare pompă, în timp ce pe noi, cei simpli,
nimeni nu ne bagă în seamă. Cum de este posibil aşa ceva, cum

- 40 -



de se poate una ca asta? Vom ajunge noi pe lumea cealaltă şi
vom vedea cum o fi şi acolo...

Azi aşa, mâine aşa, până când, omul nostru a visat, într-o
noapte, ceva nemaipomenit: se făcea că murise şi ajunsese la
Poarta Raiului. Acolo, ce să vezi, veselie multă, îngeri adunaţi
să-l întâmpine pe noul sosit, bucurie mare! Omului nu-i venea
să-şi creadă ochilor. Atâtea pregătiri doar pentru el, un simplu
creştin. Oricum, era fericit că urma să intre în rai, nici n-ar fi
sperat şi la o asemenea primire. Dar, când să intre pe poarta
aceea minunată, înconjurat de tot acel alai, un înger se apropie
de ţăranul nostru şi îi spuse:

- Omule, nu poţi intra pe aici, du-te ceva mai încolo şi vei
găsi o portiţă mai mică, păzită de un înger. Intră pe acolo şi, mai
târziu, ne vom revedea în grădinile minunate ale Raiului.

- Atunci pentru cine sunt toate aceste pregătiri? a mai
întrebat omul mirat.

- Ei, aşteptăm pe un boier care a murit odată cu tine şi care,
din clipă în clipă, trebuie să ajungă aici. Pentru venirea lui este
sărbătoare şi ne pregătim să-l întâmpinăm cum se cuvine.

- Bine, îngerule, dar cum se poate una ca asta? Cât am trăit
în lume, am văzut nedreptăţi multe, dar şi aici, cum de e cu
putinţă? De ce el, fiindcă este boier, trebuie primit cu atâta fast?
Contează că el are bogăţii şi eu nu?

- Omule, pentru a te mântui nu contează ce ai avut, fie că ai
fost sărac, fie bogat, ci ceea ce ai făcut cu tot ce Dumnezeu ţi-a
dăruit. Dacă ai fost sărac şi ai ştiut să împarţi şi celorlalţi din
puţinul de care ai avut parte, te vei mântui negreşit. Dacă ai fost
bogat, cu atât mai mult ai fi putut dărui cu drag celor mai necăjiţi
decât tine. Fie că eşti sărac sau bogat, important este să rămâi
om.

- Dar atunci, dacă şi eu şi boierul vom intra în rai, pentru ce
este venirea lui aşa o sărbătoare?

- Omule, creştini ca tine, vin aici în fiecare zi, cu miile şi sunt
bine primiţi cu toţii. Dar un boier, ehei, de când n-a mai ajuns şi
aici, în rai...
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Sărac sau bogat, oricine poate fi bun şi darnic, din atât cât
are. Cel bogat, însă, cu atât mai mult ar trebui să dea milostenie.
Şi fiecare din noi este bogat, în felul său, căci oricând putem găsi
pe cineva mai sărman decât noi, pe care să îl ajutăm. Dacă vom
fi egoişti şi zgârciţi, ce folos vom avea? Cine a văzut vreodată un
om rău sau zgârcit care să fie fericit?

Cum poţi fi strălucitor

Într-un sat trăia un ţăran care avea mult pământ. Braţe de
muncă însă nu avea, deoarece trăia singur. Doar un vecin mai
venea pe la el din când în când, dar nu pentru a-l ajuta, ci mai
degrabă pentru a-l ţine de vorbă. Mult timp a stat pe gânduri ce
să facă pentru a-şi lucra pământul cât mai uşor, mai bine şi mai
repede. Deodată îi veni o idee: „Ce-ar fi dacă aş cumpăra un
plug şi un cuţit de plug?! Grozavă idee!“ Se duse deci la un fierar
şi comandă un plug şi un cuţit de plug. Aici îi veni încă o idee: „Şi
ce-ar fi să cumpăr două cuţite de plug. Cine ştie, poate voi avea
nevoie de al doilea mai târziu?!“ Ţăranul îşi cumpără tot ce-şi
propusese să cumpere şi se întoarse acasă.

În drum spre casă, ţăranul îl întâlni pe vecinul său. Văzându-i
lucrurile, vecinul îl întrebă: „De la cine ai cumpărat acest plug şi
aceste cuţite de plug, atât de noi şi lucioase?“ Ţăranul îi
răspunse, după care fiecare îşi continuă drumul său. Ajungând
acasă, ţăranul atârnă un cuţit de plug pe perete, iar pe celălalt îl
montă imediat la plug. Apoi se duse la arat. Zilnic lucra cu acest
plug.

După câteva săptămâni, pe când ţăranul abia ajuns acasă
de la câmp se odihnea, vecinul său se gândi să-i facă o vizită.
Veni şi după un schimb de cuvinte, aruncă o privire asupra
cuţitului montat la plug. Era ca şi o oglindă, aşa de curat şi
strălucitor era. Dar văzu pe perete şi un alt cuţit pe care ţăranul
îl cumpărase în aceeaşi zi. Acesta era închis la culoare; era deja
ruginit. Atunci vecinul îl întrebă pe ţăran: „Ei, cum se face că
aceste două cuţite de plug arată aşa de diferit, doar le-ai luat
împreună? Atunci ambele arătau la fel de frumoase. Acum însă
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cuţitul de plug, pe care l-ai folosit deja mai peste tot, chiar şi în
mizeriile de tot felul, arată frumos, de parcă ar fi o oglindă, iar
cuţitul pe care l-ai atârnat pe perete şi care nu a fost scos afară
deloc, a ruginit“. Ţăranul îi răspunse:

„Cine stă şi leneveşte
Iute-iute rugineşte,
Însă cine se jertfeşte,
Ca un soare străluceşte“.

Material pentru casă

Se spune că o doamnă bogată, ce jucase un rol important pe
pământ, ca oricare alt muritor, plecă din lumea aceasta după o
viaţă plină de griji pământeşti, trudă şi stres, şi ajunge în cer.
Acolo o primi Sfântul Petru şi-i arătă o vilă măreaţă: „Aici este
locuinţa slujitoarei dumneavoastră“. Atunci doamna se gândea în
sinea ei: „Dacă slujitoarea mea are o locuinţă aşa de frumoasă
şi măreaţă, atunci ce voi primi eu?“ Imediat după aceasta,
Sfântul Petru îi arătă o altă casă, mai mică şi foarte
sărăcăcioasă, şi-i spuse: „Acolo este locuinţa dumneavoastră“.
Supărată, doamna îi spuse: „Dar în această locuinţă aşa de mică
nu pot locui“. Atunci Sfântul Petru îi răspunse: „Îmi pare rău,
doamnă, dar cu materialul pe care ni l-aţi trimis de pe pământ,
n-am putut construi ceva mai bun“.

Să ne grăbim şi să ne străduim să trimitem la cer cât mai
mult „material“ şi de bună calitate, pentru casa veşniciei noastre,
ca nişte slugi vrednice; măcar câte o „cărămidă“ în fiecare zi.

Ogorul

Trăia odată un om care avea trei fii pe care îi iubea foarte
mult. Nu era bogat, dar câştigând ceva bani din munca sa
cinstită, pe lângă altele, reuşi să-şi cumpere şi un mic ogor. Când
a ajuns la adânci bătrâneţi, îşi spuse el: „Oare căruia dintre copiii
mei să-i las ogorul? Am să-l las aceluia care se va dovedi mai
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înţelept, iar celorlalţi le voi lăsa restul proprietăţii mele“.
Şi i-a pus la încercare. I-a chemat pe toţi trei lângă patul său,

din care nu se mai putea scula, şi le-a zis: „Iată, vă dau câte
zece lei la fiecare. Casa noastră are o singură cameră şi e goală.
Cine reuşeşte să umple mai mult camera cu lucruri cumpărate
cu aceşti bani, acela va primi ca moştenire ogorul“. Toţi trei au
plecat după cumpărături. Fiul mai mare a cumpărat un snop de
paie; al doilea un săculeţ cu pene şi fulgi. Fiul mai mic a
cumpărat o lumânare şi o cutie de chibrituri.

A doua zi, toţi trei feciorii s-au adunat în camera bătrânului
aducând fiecare ce cumpărase. Cel mai mare a împrăştiat
snopul de paie, dar abia a umplut un colţ de cameră. Al doilea a
împrăştiat penele şi fulgii, dar abia a umplut un sfert de cameră.
Tatăl era foarte nemulţumit. În sfârşit, copilul cel mai mic se
aşeză în mijlocul odăii, scăpără chibritul, aprinse lumânarea şi
lumina ei umplu toată încăperea. Tatăl a fost foarte impresionat
de această lumină. De aceea i-a lăsat lui moştenire ogorul,
întrucât se dovedise a fi cel mai înţelept.

Aşa să facem şi noi, dacă vrem să moştenim „ogorul“ Tatălui.
Să aprindem cât mai des lumânarea şi căndeluţa, dar şi inima cu
flacăra credinţei şi focul rugăciunii, şi să umplem de lumină nu
numai locuinţa noastră, ci şi odăile întunecate ale altora. „Aşa
să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa încât să
vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl vostru
Cel din ceruri“ (Mt. 5,16). Amin!

Vântul rece

Un cal trăia cu mânzul său într-o vale minunată cu păşuni
verzi, râuri limpezi, umbră răcoroasă a multor copaci.

Dar mânzul era nemulţumit şi se manifesta ca şi oamenii
care au de toate. De aceea toată ziua lenevea şi nu făcea decât
ceea ce-i aducea plăcere: dormea, deşi nu era obosit; mânca
tot timpul, fără a-i fi foame; bea fără a-i fi sete şi petrecea ca şi
oamenii îmbuibaţi. Cu toate acestea, dispreţuia valea. „Tată,
dacă trebuie să mai trăiesc aici, sigur mă voi îmbolnăvi. Iarba
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nu-mi mai place, aerul este aşa de sufocant, râul este murdar.
Trebuie să plecăm de aici!“

Aşa că au plecat de acolo. S-au urcat pe cărăruşe abrupte
spre coama muntelui. Aici vântul rece bătea tare şi aproape că
nu mai găseai petic de iarbă. A doua zi, mânzul părea epuizat şi
fără vlagă din cauza foamei. A treia zi, nu-şi mai putea mişca
picioarele.

„Este timpul să plecăm de aici“, spuse tatăl şi-l conduse pe
fiul său în vale pe un alt drum. Sosiră acolo abia noaptea.
Simţind sub picioarele sale iarba fragedă şi proaspătă, mânzul
necheză cu bucurie: „Tată, rămânem aici. Niciodată nu am
mâncat o iarbă aşa de frumos mirositoare şi aşa de gustoasă!“
În acel moment se înălţau zorii dimineţii şi mânzul observă că
tocmai în această vale au trăit şi mai înainte. De ruşine, nu mai
îndrăznea să privească la tatăl său.

Nu ştiu dacă pe la dumneavoastră sunt astfel de mânji, dar
pe la noi e valea plină. Unii s-au întors de curând fiindcă n-au
suportat „vântul rece al munţilor occidentali“, mai rece decât
„crivăţul“.

În loc de aplauze

Un mare scriitor spaniol, Lope de Vega, se afla pe patul de
moarte. Viaţa i se derula înaintea ochilor ca un film. A avut multe
succese şi întreaga sa viaţă a fost copleşită de multe aplauze.
I-a entuziasmat şi încântat pe oameni cu cele peste o mie de
piese de teatru. Trăise doar pentru succes. Oare n-ar fi trebuit să
fie mulţumit acum la sfârşitul unei vieţi aşa de rodnice?

Când se apropie ceasul din urmă, privi deodată lucrurile
altfel. I s-au deschis ochii conştiinţei. Cugetul a început să-l
mustre cu asprime şi era tare agitat, pentru că nu se îngrijise
mai mult de suflet. Dar medicul care-l îngrijea îi spuse plin de
admiraţie: Puteţi să muriţi fericit. Lumea nu vă va uita niciodată.
Veţi intra în istorie.

„Domnule doctor, îi spuse muribundul, abia acum înţeleg:
înaintea lui Dumnezeu este mare doar acela care are o inimă
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bună. Cu ce mare bucurie aş da acum toate aplauzele vieţii
mele, dacă pentru acest lucru aş mai putea face măcar o faptă
bună!“.

Cei şase din Calais

În anul 1347, oastea regelui englez Eduard a asediat oraşul
francez Calais. În jurul oraşului, un val ucigător împiedica orice
contact cu exteriorul. Drept urmare, imediat izbucni o foamete
cumplită. Mai întâi muriră cei bătrâni, apoi sugarii. În cele din
urmă slăbiră şi oamenii în putere, astfel încât nimeni nu se mai
putea gândi la o ripostă victorioasă.

Atunci un sol al regelui ceru să intre în oraş. El comunică
prefectului oraşului intenţia regelui: „În următoarele trei zile,
regele are de gând să năvălească în oraş şi să-l incendieze. Cu
toţii veţi muri: bărbaţi, femei, copii“. Locuitorii cetăţii l-au întrebat:
„Nu există chiar nici o cale de salvare?“ „Ba da, răspunse
mesagerul. Dacă şase din bărbaţii voştri de frunte sunt dispuşi
să moară pentru voi, atunci veţi fi salvaţi. Aceştia vor trebui să se
prezinte mâine dimineaţă în lagărul oştirii engleze. Să nu aibă
nimic în picioare, să fie îmbrăcaţi doar cu o cămaşă şi în jurul
gâtului să fie legaţi cu o funie“.

Vestea înfricoşătoare se răspândi în toată cetatea. Toţi cei
10.000 de locuitori se gândeau numai la ei înşişi. Dar şase din
oamenii de frunte spuseră: „Mereu am încercat să slujim cu
fidelitate oamenilor acestei cetăţi cu braţele şi talentele noastre.
Acum suntem dispuşi să ne dăm viaţa pentru întreaga cetate“.
Cetăţenii oraşului au îngenuncheat plângând şi s-au rugat pentru
aceşti voluntari.

A doua zi dis-de-dimineaţă, cei şase au mers în lagărul
regelui. El îi privi cu dispreţ. În apropierea lor un călău stătea
deja pregătit cu sabia în mână pentru a-i decapita. Atunci sosi
regina, se aruncă la picioarele regelui şi mijloci pentru aceşti
oameni: „Menajează acest oraş şi pe aceşti oameni pentru că
au fost dispuşi să-şi dea viaţa pentru ceilalţi“. După lungi
tărăgăneli, regele îşi schimbă gândul. El cruţă cetatea şi viaţa
acestor şase voluntari.
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Oare şi la noi, cei ce ne conduc destinele, sunt gata să-şi
dea viaţa pentru popor?

Să-l rugăm pe Dumnezeu să-şi întoarcă faţa către noi şi să
ne dea conducători creştini, cu frică de Dumnezeu, gata pentru
jertfă. De întoarcerea şi alegerea noastră depinde soarta
noastră. Şi de ne vom schimba în bine, regina noastră
(Maica Domnului), va mijloci la Regele Regilor (Iisus Hristos) să
cruţe cetatea (grădina sa). Amin!

Dresorul

O veche istorioară povesteşte despre un pustnic care se tot
scuza înaintea pelerinilor că are cam mult de lucru, că e tare
ocupat... Oamenii se mirau, căci îl ştiau că are o viaţă sfântă şi
nu este absorbit de cele materiale, de aceea îl întrebă cu ce se
ocupă. Pustnicul le răspunse: „Am de îmblânzit doi şoimi, de
dresat doi vulturi, să stăpânesc doi iepuri, să am grijă de un
şarpe, să încarc un măgar, să pun şaua pe cai şi să dresez un
leu“. „Într-adevăr, spuseră oamenii, ai mult de lucru. Timpul îţi
este încărcat. Dar unde îţi sunt animalele de care vorbeşti, căci
nu vedem pe lângă chilia sfinţiei tale nimic din toate acestea?“
Pustnicul le explică într-un mod foarte simplu, ca să înţeleagă
cu toţii, căci aşa ceva aveau şi ei acasă. De altfel şi noi avem în
grijă astfel de „jivine“.

„Cei doi şoimi sunt ochii noştri care se reped asupra oricărui
lucru, câteodată sunt ca nişte săgeţi care se înfig ici-colo şi aşa
rămân. Uneori este greu să le îmblânzeşti.

Cei doi vulturi sunt mâinile noastre care apucă, şi ceea ce
prind nu mai lasă liber. Câteodată scapă de sub control. Ele ar
putea face altceva, ar putea mângâia, ajuta, deschide...

Cei doi iepuri sunt picioarele noastre care merg, lovesc,
ologesc şi ne fac să rătăcim.

Cel mai greu lucru de stăpânit însă se află în spatele dinţilor
noştri: limba (şarpele). Cineva spunea că cei 32 de dinţi sunt
neputincioşi în faţa unei singure limbi. Ea ar putea însă să
mângâie, să spună lucruri frumoase, să-l slăvească pe
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Dumnezeu, să spună adevărul...
Şi apoi avem de încărcat un măgar: trupul nostru. Cât de des

nu se aseamănă cu un astfel de animal! Totdeauna i se pare că
e prea încărcat şi se împotriveşte, face năravuri, refuză, este
încăpăţânat ca un măgar. Şi totuşi avem nevoie de el.

Apoi mai avem de dresat un leu. Despre leu se spune că
este regele animalelor, aşa cum inima este centrala puterii,
reşedinţa curajului şi a tuturor sentimentelor nobile, dar poate fi
şi celula germenului urii şi al revoltei. „Căci din inimă ies: gânduri
rele, ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii
mincinoase, hule“. (Mt. 15,19)

…dar să mai ai pe lângă acestea şi un „ţap“ puturos sau un
„porc“ leneş şi lacom, care să guiţe toată ziua de sete şi foame…

Scurtarea crucii

Se spune că odată oamenii mergeau spre ţara fericirii
veşnice, pe un drum anevoios, cu crucile lor în spate şi se
osteneau ducând aceste poveri. La un moment dat, unul,
crezând că are o cruce prea grea şi prea lungă, luă un fierăstrău
şi o scurtă. După un lung pelerinaj ajunseră cu toţii la marginea
unei prăpăstii, peste care se zăreau bucuriile dorite de ei. Nici un
pod nu ducea în ţara care promitea veşnica fericire şi apropierea
de Dumnezeu. După o scurtă ezitare îşi puseră cu toţii crucile
peste prăpastie, făcând o punte de pe un mal pe altul. Şi iată că
tocmai se potriveau. Şi aşa au trecut în ţara minunată. Acela însă
care-şi retezase o bucată din cruce, stătea aici dezamăgit şi
disperat, căci crucea lui, pe care o scurtase mai înainte, nu mai
ajungea pe celălalt mal. Şi, spune legenda, că stă şi acum şi
plânge, privind spre ţara fericirii veşnice, regretând greşeala ce
a făcut-o de a nu-şi duce până la capăt crucea, aşa cum era ea.

Aşadar, crucea suferinţei, crucea pagubelor, crucea umilinţei,
crucea nedreptăţilor şi oricare ar fi ea, ne va fi punte către
Împărăţia lui Dumnezeu, dacă o vom duce-o cu smerenie şi fără
cârtire, căci ştie Stăpânul ce cruce i se potriveşte fiecăruia.
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Să ne ridicăm atunci când cădem

Un duhovnic trebuia odată să ţină o predică într-un
penitenciar. Zile întregi s-a tot frământat, căci nu ştia despre ce
să le vorbească puşcăriaşilor pentru a le mişca inimile. În sfârşit,
sosi ziua şi, cum intră în sală, care era foarte friguroasă, observă
feţe ironice. În timp ce urca la amvon, se ruga în taină spre a-l
lumina Duhul Sfânt. La penultima treaptă, preotul se împiedică
şi se rostogoli. Auditoriul izbucni în hohote de râs. Pe moment,
preotul simţi o mare durere şi ruşine. Totuşi, sări deodată în
picioare şi, şchiopătând, urcă din nou vioi treptele. Adresându-se
celor din faţa sa, le spuse cu zâmbetul pe buze: „Dragii mei,
tocmai pentru asta am venit la voi. Voiam să vă arăt că putem să
ne ridicăm atunci când cădem!“.

Funia

Un om, mergând la duhovnicul său, îi spuse că are ceva pe
conştiinţă şi voieşte să se spovedească.

- Lucrul acesta, zise el, mă apasă pe suflet zi şi noapte,
părinte, şi nu am deloc odihnă.

- Dar ce este, ce-ai mai păţit fiule? întrebă cu blândeţe
preotul.

- Nu îndrăznesc să spun, părinte, este prea greu!
- Trebuie totuşi să te mărturiseşti, căci altfel nu vei avea

odihnă şi pace.
- Am furat!!!
- Ce anume ai furat?
- O funie, părinte!
- Dacă e aşa, zise preotul, du funia înapoi la cel de la care

ai luat-o, cere-i iertare, spunându-i că-ţi pare rău de ce ai făcut,
şi totul va fi bine.

După câteva zile, hoţul veni din nou şi-i spuse preotului că tot
nu-şi redobândeşte liniştea sufletească.

Preotul îi zise atunci:
- Poate, fiule, că nu mi-ai spus tot. Poate că mi-ai spus
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adevărul pe jumătate.
- Aşa este, părinte!
- Atunci spune-mi adevărul întreg despre funia aceea!
- Apăi, continuă omul mărturisirea, am omis, părinte, să vă

spun că la capătul funiei era o vacă.

Să cerem iertare

Se spune că odată Dumnezeu a îngăduit diavolului să vină
în Faţa Sa şi să-I spună câte vede şi câte află el prin lume.

După ce i-a spus lui Dumnezeu despre una şi despre alta,
după ce i-a pârât bine pe creştini, iată că îndrăzneşte să-I spună:

- Doamne, creştinii Tăi Te supără necontenit şi Tu îi ierţi
mereu, iar eu nu Te-am supărat decât o dată şi pe mine nu mă
ierţi...

Atunci Dumnezeu i-a răspuns:
- E adevărat că oamenii Mă supără necontenit, dar tot

adevărat este că ei îşi cer şi iertare. Tu Mi-ai cerut vreodată
iertare?

Ruşinat, diavolul a pierit atunci din faţa lui Dumnezeu.

Ne întrebăm, ce va fi cu oamenii care nu pot să ceară iertare,
nici lui Dumnezeu, nici semenilor lor? Cu cine se aseamănă ei
oare?

Calea necredincioşilor

Era un necredincios care, mergând cu căruţa în pădure la
lemne, întâlni pe un oarecare Vasile, om cu frică de Dumnezeu,
căruia îi zise în bătaie de joc: „Auzi mă, Vasile, departe e iadul,
căci aş vrea să ajung acolo până la ora 12 şi tu, cu cărţile tale,
trebuie să ştii!“ Omul nostru îi răspunse cutremurat: „Dumnezeu
să te ferească de calea aceasta, Ioane! Că, de, să ştii, de acolo
nu mai vii niciodată cu sufletul. Dar să ştii că, dacă ai să mori în
necredinţa aceasta, ai să vezi tu la moarte cam cât este până la
iad“.
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Batjocoritorul se duse în pădure şi se apucă să taie un copac
mare. Copacul căzu, însă, peste el şi, pe loc, îl omorî. Exact la
ora 12 ajunsese în iad, aşa cum a dorit, pentru că astfel de
necredincioşi şi batjocoritori ajung, fără nici o judecată, drept în
iad, ca şi cei spânzuraţi şi cei care îşi iau viaţa singuri.

Mare pericol e necredinţa şi batjocura necredincioşilor.
Aceştia sunt vrăjmaşi ai lui Dumnezeu şi grozavă pedeapsă îi
va ajunge.[4]

Iubirea vrăjmaşilor

Odată, Alexandru cel Mare l-a întrebat pe un înţelept:
- Ce trebuie să facă omul să fie asemenea lui Dumnezeu?
- Să facă numai ceea ce Dumnezeu poate face, a răspuns

înţeleptul.
- Şi ce poate face numai Dumnezeu, a întrebat din nou

împăratul.
- Să iubească pe duşmanul Său.

Lucrători în pădure

Doi oameni munceau în aceeaşi pădure tăind lemne. Copacii
erau mari, puternici şi vânjoşi. Cei doi tăietori de lemne îşi
foloseau securile cu aceeaşi măiestrie, dar cu metode diferite:
primul lovea trunchiul cu o măiestrie de neînchipuit, lovitură după
lovitură, fără să se oprească decât câteva clipe pentru a-şi mai
trage răsuflarea.

Cel de-al doilea făcea o mică pauză la fiecare oră.
La apus, primul tăietor de lemne era la jumătatea trunchiului.

Era lac de sudoare şi n-ar mai fi rezistat nici cinci minute în plus.
Al doilea, să vezi şi să nu crezi, terminase! Trebuie spus că lucrul
îl începuseră în acelaşi timp şi cei doi copaci erau la fel!

Primului tăietor de lemne nu-i venea să-şi creadă ochilor!
- Nu mai înţeleg nimic! spuse el. Cum ai reuşit să termini

când te opreai la fiecare oră?
Celălalt zâmbind, zise:
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- Tu ai văzut că mă opream după fiecare oră, dar n-ai văzut
ce făceam pauză! Mă opream ca să mă odihnesc, dar în primul
rând pentru a-mi ascuţi securea.

La fel se întâmplă şi în plan duhovnicesc. Dacă vrem să
avem spor în lucrarea noastră, să „ascuţim“ cât mai bine, şi cât
mai des „uneltele“ duhovniceşti. Să ne facem timp şi să nu ne
lipsească lectura şi meditaţia duhovnicească, postul şi mai ales
trebuie să ascuţim „securea“ rugăciunii, cât mai des. Doar aşa
vom conlucra cu harul pe care Dumnezeu îl revarsă în noi, căci,
spune Sfântul Apostol Pavel: „Dumnezeu este Cel ce lucrează în
voi şi ca să voiţi şi ca să săvârşiţi, după a Lui bunăvoinţă“ (Filipeni
2, 13).

Cucul şi pupăza

O pupăză moţată şi frumoasă în pene (ca unele femei din
zilele noastre), murdărind cuibul, îl lăsă şi plecă în altă parte
să-şi facă un cuib nou.

- Ce faci aici, soro? îi zice cucul.
- Vreau să-mi clădesc un nou cuib, nu se vede?
- Ba se vede, dar, parcă ai mai făcut, în primăvară, unul?
- Am făcut unul şi încă unul şi...degeaba: nu se mai poate

sta în ele de necurăţenie.
- Dar, spune-mi, insistă cucul, năravul a rămas în acele

cuiburi sau îl aduci cu tine? Că dacă vei veni cu nărav cu tot,
degeaba îţi este lucrul. Îl vei umple şi pe acesta de necurăţie, ca
şi pe celelalte, şi nu vei avea parte de el. Învaţă mai întâi să te
lepezi de nărav şi apoi te apucă de treabă.

„Năravul din fire n-are lecuire“.

Iepuraşul

Era odată un iepure, care se plimba prin pădure. Toată viaţa
lui trăise în teamă, teamă faţă de oameni, teamă faţă de celelalte
animale şi, după cum spune legenda, teamă şi faţă de umbra
lui. Mergând el aşa prin pădure cu toate simţurile în alertă, vede
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deodată o pasăre, care stătea sus pe o creangă, fără să pară că
îi pasă de ceva. Iepuraşul atunci, o întrebă, ce face acolo sus.
Pasărea îi răspunse că stă pur şi simplu, bucurându-se de
această zi minunată. Iepuraşului i se păru un vis, una ca asta, şi
spuse că şi-ar dori şi el să poată să ia o pauză din veşnica stare
de veghe în care se afla, şi să stea asemenea acelei păsări.
Pasărea îi spuse că nu vede de ce iepuraşul nu ar putea să stea
şi el ca ea, şi îl îndemnă să facă la fel. Iepuraşul, cedând
insistenţelor păsării, se întinse şi el lângă trunchiul copacului,
închise ochii, şi începu să se bucure de liniştea acelei zile şi de
căldura soarelui care îl învăluia. Dar, trecând pe acolo un vulpoi,
şi văzând iepuraşul care stătea întins în iarbă fără nici o grijă, se
gândi că ar fi păcat să rateze o pradă aşa de uşoară, şi se repezi
şi îl mâncă îndată.

Iepuraşul îi închipuie pe creştinii care îşi doresc mântuirea
sufletului. Aceştia trebuie să fie într-o permanentă stare de
veghe, înarmaţi cu rugăciune neîncetată, cu fapte bune, cu
spovedanie şi împărtăşanie, spre a nu fi surprinşi în dormitare de
vrăjmaşul sufletelor noastre (vulpoiul), dornic de pradă uşoară.

Pasărea închipuie sufletele care au vegheat în viaţă şi care
şi-au luat zborul de aici. Ele se bucură de ziua cea veşnică, de
Soarele Hristos şi nu mai au nicio grijă, nicio teamă, căci acolo
sus, „vulpoiul“ nu mai are nicio putere.

Căruţa goală

Într-o dimineaţă un băiat se plimba prin pădure împreună cu
tatăl său. La un moment dat, tatăl s-a oprit, a stat câteva
secunde ascultând, apoi şi-a întrebat băiatul:

- În afară de cântecul păsărilor, şi de foşnetul frunzelor, ce
mai auzi?

Băiatul, ciulind urechile, îi răspunse:
- Aud zgomotul unei căruţe.
- Aşa este, răspunse tatăl, mai mult decât atât, este o căruţă

goală.
- Cum ştii, tată, că este o căruţă goală? căci încă nu se vede,
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ci doar o auzi.
- Este foarte uşor să-ţi dai seama când o căruţă este goală,

din cauza zgomotului pe care îl face. Cu cât căruţa este mai
goală, cu atât face mai mult zgomot.

Tot aşa este şi în viaţa de zi cu zi. Când vorbim prea mult,
întrerupând conversaţia tuturor, fiind inoportuni şi îngâmfaţi,
simţindu-ne preaputernici şi reducând valoarea oamenilor din
jurul nostru, trebuie să ne amintim de căruţa goală, care, cu cât
este mai goală, cu atât este mai mare şi zgomotul pe care îl face.

Ce înseamnă alb?

Un om, care era orb din naştere, a cerut odată un pahar cu
lapte şi a întrebat pe cel care i l-a adus: „Cum arată laptele?“ I
s-a răspuns: „Laptele este un lichid alb“. Orbul iar a întrebat: „Dar
ce înseamnă alb?“ Omul i-a spus: „Albul este culoarea lebedei“.
Orbul iar a întrebat: „Ce este o lebădă?“ Celălalt i-a răspuns:
„Lebăda este o pasăre cu un gât îndoit“. „Dar ce înseamnă
îndoit?“ l-a întrebat orbul. Omul i-a răspuns: „O să îmi îndoiesc
cotul şi tu îl vei atinge şi vei înţelege ce înseamnă îndoit“. Orbul
a atins cotul îndoit al omului şi a spus: „Aha, acum ştiu cum arată
laptele şi ce înseamnă alb!“

Istorioara, desigur, v-a mişcat puţin, fiindcă sunt convins că,
majoritatea celor ce-mi vizitează site-ul, sunt buni creştini, care
caută mântuirea, cu sensibilitate duhovnicească.

Ce tragedie pentru un om lipsit de vedere şi ce bucurie, ce
dar mare de la Dumnezeu pentru cel care pot contempla creaţia
lui Dumnezeu. Însă, după cum ştim, oamenii nu au numai ochi
trupeşti, ci au şi ochi sufleteşti. Din păcate, mulţi oameni sunt
lipsiţi de vederea sufletească, duhovnicească. Unii se nasc aşa
– orbi din naştere – fără vedere spirituală, din motive ereditare,
din părinţi lipsiţi de vedere duhovnicească. Aceştia, totuşi, au
mari şanse de vindecare, dacă se tratează la „doctori“ iscusiţi.

Alţi oameni, deşi se nasc din părinţi cu vedere sufletească
bună, pe parcurs, din neatenţie, îşi pierd „vederea“.
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Când unui om îi scade vederea trupească, nu stă aşa.
Aleargă la medic, se tratează, îşi procură ochelari şi într-o
oarecare măsură îşi recapătă vederea. Dar când i se
îmbolnăvesc ochii cei sufleteşti, tot amână să meargă la „medic“,
până când orbeşte complet. Şi nici cei din jur nu-l ajută. Dureros
lucru este că unui astfel de orb, oricât i-ai explica ce înseamnă
„alb“, ce înseamnă „lumină“, el nu mai poate pricepe. Unul ca
acesta nu-L mai poate vedea pe Dumnezeu, fiindcă îi lipsesc
ochii sufleteşti. El vede numai şi numai cu ochii trupeşti şi pentru
el totul e numai materie. Grozavă orbire! Acesta este mai de
plâns decât orbul din istorioară, lipsit de vederea trupească.

Aşadar, fraţii mei, să ne îngrijim şi ochii cei trupeşti, dar cu
mult mai mult pe ce sufleteşti!

Pentru cei interesaţi, simptomele scăderii vederii sufleteşti
sunt acestea: când te supără „lumina Evangheliei“, când nu vezi
necazurile altora, când nu mai vezi cărarea ce duce spre
bisericuţă, când îi vezi pe cei de lângă tine răi, urâţi şi cu toate
defectele (inclusiv soţia şi fraţii), iar pe tine te vezi în lumină,
când nu mai distingi bine culorile, ajungând să confunzi negrul
cu alb. Şi mai sunt şi altele.

Cele şapte nuiele

Un tată avea şapte fii care, deseori, nu se împăcau, nu se
ajutau. Lucrul acesta îl frământa foarte mult pe acest tată şi nu
ştia cum să procedeze ca să-i facă să înţeleagă că numai uniţi
vor fi puternici în faţa vrăjmaşilor. Tot stând el aşa pe gânduri, îi
veni o idee.

Într-o zi, bătrânul tată îi chemă pe fiii săi laolaltă, le puse
înainte şapte nuiele viguroase, care erau bine legate, şi le spuse:
„Cine va reuşi să rupă acest mănunchi de nuiele, aceluia îi voi
da 100 de talanţi“. Unul după altul îşi încercară dibăcia şi
puterile, dar niciunul nu reuşiră. Neputând rupe mănunchiul de
nuiele, recunoscură cu toţii: „Nu merge, nici nu e posibil!“ „Ba
da, le spuse tatăl, nu este nimic mai uşor!“ Desfăcu legăturile şi
rupse toate nuielele, una după alta, cu cel mai mic efort. „Aşa,
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bineînţeles că este uşor, îi spuseră fiii săi. Aşa şi un copil ar fi
putut să le rupă!“ Tatăl însă le spuse: „Aşa cum este cu aceste
nuiele, la fel este şi cu voi. Atâta timp cât veţi fi împreună, bine
legaţi cu legătura dragostei, veţi trăi cum nu se poate mai bine
şi nimeni nu vă va putea dezbina. Dar dacă legătura înţelegerii
şi dragostei, care vă uneşte, se va rupe, atunci se va întâmpla
şi cu voi ca şi cu nuielele care zac rupte aici înaintea voastră, pe
pământ“.

Omul modern

Un om se rătăci în deşert şi nu mai avea la el nicio provizie
de mâncare şi băutură. Deodată zări înaintea sa nişte palmieri.
Se auzea chiar şi susurul unui râu. Dar el se gândi: „Asta-i doar
o nălucă, o fata morgana. În realitate, aici nu se află nimic. Nu
pot să cred aşa ceva“. Descurajat şi pe jumătate sărit din minţi
se prăbuşi la pământ. Puţin timp după aceea trecură pe acolo doi
beduini şi-l găsiră mort: „Poţi să înţelegi una ca asta? spuse unul
către celălalt. Aşa de aproape de apă, iar smochinele îi cresc
aproape în gură! Cum a fost posibil aşa ceva?“ Şi celălalt îi
răspunse: „Acesta a fost un om modern, un om „raţional“, care
a trecut totul prin logica sa“.

Astfel de oameni sunt mulţi, mai ales în zilele noastre.
Aceştia sunt la un pas de biserică şi totuşi mor sufleteşte
considerând că mai presus de logica lor, nu mai e nimic. Îi auzi
pe câte unii zicând: „Mă doare sufletul pentru cutare sau cutare
lucru...“ şi totuşi afirmă că n-au suflet. Sunt gata să creadă orice
minciună, dar contestă adevărul cu vehemenţă. Câţi nu văd
minunea de la Ierusalim şi totuşi contestă Sfânta Lumină, venind
cu fel de fel de explicaţii ştiinţifice, pe care le cred fără ezitare.
Câţi sunt gata să creadă că Maica Domnului a născut prin
minune, că Pruncul Iisus a venit în lume fără să strice peceţile
fecioriei? Şi minunile au legile lor, pe care numai Dumnezeu le
cunoaşte. Dacă omul cunoaşte doar o parte din legile materiei,
aceasta nu înseamnă că nu mai sunt şi alte legi. De aceea, până
ni se vor deschide şi ochii sufleteşti, ca să vedem dincolo de
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materie, se cade să credem învăţătura Sfinţilor Părinţilor noştri,
care, când se rugau, se ridicau cu trupul un cot de la pământ;
când le era sete, cu rugăciunea, făceau apa marii, apa potabilă;
care vedeau ce se întâmplă la sute de kilometri; care înviau
morţii şi vindecau boli incurabile şi multe altele, sfidând orice
lege a materiei în care stau înţepeniţi oamenii aşa-zişi moderni,
care de fapt, trebuie să o spunem cu toată durerea, sunt oameni
înşelaţi.

Pe drumul vieţii

Un creştin a avut odată o vedenie. Se făcea că ajunsese în
cer. Acolo îl întrebă pe Dumnezeu dacă şi-ar putea revedea
întreaga viaţă, cu momentele de bucurie, dar şi cu cele de
încercare. Dumnezeu îi îngădui. Îi înfăţişă întreaga viaţă, ca pe
un drum, ca şi cum s-ar fi desfăşurat de-a lungul unei plaje de
nisip, iar creştinul se plimba pe plajă. Omul văzu că de-a lungul
drumului erau patru urme de paşi pe nisip şi a înţeles că erau ale
lui şi ale lui Dumnezeu. Şi dat seama că Dumnezeu a fost cu el
tot timpul. Dar, în clipele grele ale vieţii lui, nu mai erau decât
două. Foarte mirat şi chiar mâhnit, îi spuse lui Dumnezeu: „Văd
că tocmai în clipele grele m-ai lăsat singur, căci pe nisip se văd
numai urmele paşilor mei...“. „Ba nu, îi răspunse Dumnezeu, în
clipele grele erau numai urmele paşilor Mei, pentru că atunci te
purtam pe braţe“.

Migdalul

Un migdal crescuse drept şi privea cu mândrie la crengile
sale. Într-o zi, o ciocănitoare poposi pe ramurile acestui migdal.
Îşi puse urechea la coaja copacului şi auzi zgomotele multor
viermişori. Cu ciocul său ascuţit făcu numaidecât o gaură în
tulpină, scoase viermişorii afară şi-i răpuse.

Migdalul se supără. Lui îi plăcea ca în ramurile sale să se
aşeze şi să se odihnească numai papagali multicolori şi alte
păsări încântătoare la vedere şi la auz. Vizita ciocănitoarei deloc
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nu l-a încântat. Pe lângă faptul că era prea sobră la vedere, pe
deasupra îl mai şi înţepa şi-i făcu o gaură în tulpină. De aceea
nu putea s-o suporte şi-a tot ocărât-o, până când ciocănitoarea
zbură în altă parte.

Viermişorii creşteau din ce în ce mai mult, se înmulţiră şi
treptat-treptat distruseră miezul tulpinii. Dar migdalul nu simţi
nimic. Într-o zi veni vântul şi-l trânti la pământ, iar sfârşitul i-a fost
într-un cuptor încins, părăsit de toţi papagalii.

Aşa sunt şi unii oameni, precum migdalul. Nu le place să fie
„înţepaţi“, ci doar lăudaţi. Ei se simt bine în compania
„papagalilor“.

Predica noastră

Un frate, care era ucenicul unui părinte pustnic îmbunătăţit,
i-a zis într-o zi bătrânului său:

- Părinte, astăzi trebuie să mergem în cetatea de la poalele
muntelui pentru cutare treabă şi cu această ocazie le vom şi
predica oamenilor cuvântul lui Dumnezeu, căci ştii că cât sunt de
însetaţi de acesta, având mare evlavie la sfinţia ta.

- Dacă trebuie să mergem, mergem fiule, zise bătrânul.
Au pornit la drum şi, intrând în cetate, au străbătut străduţele

şi pieţele, rugându-se cu mintea şi cu inima şi împărţind
binecuvântări creştinilor pe cale. Ori ce câte ori erau opriţi şi
întrebaţi de cele duhovniceşti, răspundeau cu dragoste şi era
mare bucurie pe unde treceau dânşii.

După ce au rezolvat problemele pentru care veniseră în
cetate, s-au întors spre chilia lor din munte. Pe calea de
întoarcere, mergând ei cu pace, deodată ucenicul tresări şi zise:

- Părinte, am rezolvat noi problemele pentru care am venit în
cetate, dar am uitat să predicăm oamenilor cuvântul lui
Dumnezeu. Puteai să le vorbeşti undeva în piaţă, căci ştii cât
sunt de doritori…

Pe faţa cea luminată a bătrânului apăru un zâmbet şi zise:
- Dar n-am predicat, fiule?
- Nu, părinte!
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Bătrânul se opri puţin şi cu blândeţe în glas îi zise ucenicului:
- Fiule, pe unde am umblat, tot timpul n-am făcut altceva

decât să predicăm. Predica noastră prin cuvânt nu are aşa
putere cum are predica prin prezenţa noastră în mijlocul lor, prin
felul de a fi, prin mers, prin amabilitate, prin bunătate, prin
bucuria sinceră de a-i întâlni pe oameni. Văzându-ne pe noi, ei,
fiind familişti şi încercaţi de greutăţile lumeşti, s-au umilit şi s-au
dus cu mintea la Dumnezeu. Aşadar, s-au folosit mai mult aşa,
prin prezenţa noastră, căci ne-au simţit dragostea, au cugetat
despre noi lucruri înalte şi au mers la casele lor folosiţi sufleteşte
şi mulţi au pus început bun de pocăinţă. Să ne folosim şi noi,
fiule, de umilinţa lor şi să punem şi noi început bun de pocăinţă,
fiindcă nu suntem la înălţimea cinstei pe care ne-au acordat-o
oamenii şi.. vai de noi!

Atâta ştiu despre Hristos...

Un tânăr cu familie, care o bună bucată de timp călcase pe
căi greşite, s-a hotărât să se lepede de lumea păcatelor şi să-i
urmeze lui Hristos. Prietenilor de pahar nu le-a convenit lucrul
acesta şi ori de câte ori îl întâlneau, îl luau în râs. Unul dintre ei,
întâlnindu-l într-o zi, îi zise:

- Deci, ai luat calea bisericii, te-ai convertit la Hristos, aşa-i?
- Da, zise el cu smerenie.
- Atunci trebuie să ştii multe lucruri despre Hristos. Spune-mi,

în ce ţară s-a născut?
- Nu ştiu.
- Câţi ani avea Maria, Maica Domnului, când a fost răstignit

Iisus, fiul ei?
- Nu ştiu.
- Câte predici a ţinut Hristos?
- Nu ştiu.
- Dar ştii foarte puţin şi susţii că te-ai convertit la Hristos!
- Ai dreptate, prietene. Mi-e ruşine că ştiu aşa de puţine

lucruri despre El. Dar un lucru ştiu. Până în urmă cu trei ani eram
un beţiv, aveam datorii mari, familia îmi era ameninţată de
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dezbinare, soţia şi copiii se îngrozeau când mă întorceam seara
acasă. Dar acum am terminat cu beţia, nu mai avem datorii,
suntem o familie fericită. În fiecare seară copiii mă aşteaptă
nerăbdători. Toate acestea le-a făcut Hristos pentru mine. Atâta
lucru ştiu, deocamdată, despre Hristos şi mai ştiu că Măicuţa
Domnului, este grabnic ajutătoare pentru cei care îşi doresc să
vină la Fiul ei! Încearcă şi tu!

Adevăratul păstor

Un trecător întâlni la un lac trei păstori care-şi adăpau oile lor,
dar nu separat, ci la un loc toate turmele. Văzând oile
amestecate, el se întreba: „Cum va putea fiecare să-şi
recunoască animalele, după ce s-au amestecat?“. Dar după ce
animalele s-au adăpat, un păstor luă toiagul şi strigă: „Men-ah!“
(Veniţi după mine!) Şi imediat se formă turma în spatele său.
Apoi al doilea păstor strigă la fel şi oile îl urmară. La fel şi al
treilea.

Atunci trecătorul îl întrebă pe ultimul păstor: „Oare m-ar urma
şi pe mine oile tale, dacă le voi cere să vină după mine?“ Omul
dădu din cap şi spuse: „Nu, niciodată, dar, ca să te convingi,
încearcă!“ Turistul îmbrăcă degrabă cojocul şi căciula păstorului,
luă toiagul şi strigă: „Men-ah!“ Dar nici o oaie nu-l urmă.
Zâmbind, adevăratul păstor îi zise: „Doar dacă un animal este
bolnav îl urmează pe cel necunoscut, altfel...“.

Să luăm aminte!

Greutatea păcatului

Un tânăr, care deseori batjocorea Biserica şi credinţa
creştină, a venit la un preot şi l-a întrebat în zeflemea:

- Aţi putea să-mi spuneţi cât de greu este un păcat? Are
cumva 10-15-20 kg? Vă întreb, căci eu fac mereu păcate, dar nu
simt nicio greutate...

Preotul l-a privit şi apoi i-a răspuns tot printr-o întrebare:
- Dacă pui o greutate de 100 kg peste un mort, spune-mi, va
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simţi el ceva?
- Nimic, bineînţeles, pentru că e mort, a răspuns

batjocoritorul.
- Tot aşa nici tu nu simţi nimic pentru că sufleteşte eşti mort.
Tânărul nu s-a aşteptat la o asemene replică înţeleaptă, care

l-a pus pe gânduri. Din acel moment conştiinţa sa a început să
lucreze, să mediteze.

Oare noi simţim greutatea păcatelor?

Dreapta educaţie

Într-o şcoală de la marginea unui oraş, era un profesor foarte
iubit de copii. Totdeauna, domnul profesor avea grijă de toţi
elevii, încercând să-i înveţe cât mai multe. Dar, într-o zi, copiii
au observat că unul dintre colegii lor fură şi l-au pârât imediat
profesorului. Acesta, însă, nu l-a pedepsit pe făptaş. După
câteva zile, hoţul a furat iar, dar a fost prins imediat. Nici de
această dată, domnul profesor nu l-a pedepsit. Când acelaşi
lucru s-a întâmplat şi a treia oară, câţiva băieţi s-au dus la
profesor să se plângă şi i-au spus:

- Acest coleg al nostru fură mereu. Nu este bine ceea ce se
întâmplă şi vă rugăm să-l daţi imediat afară din şcoală, altfel
plecăm noi.

- N-am să-l dau afară. Dacă vreţi, puteţi pleca toţi ceilalţi, dar
el rămâne.

- Domnule profesor, dar cum este posibil să renunţaţi atât de
uşor la noi toţi, care v-am ascultat mereu?

Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a explicat elevilor săi,
atât de miraţi de această neaşteptată situaţie:

- Voi ştiţi, deja, ce e bine şi ce e rău. Dacă aţi pleca în lume,
cu siguranţă că aţi şti cum să vă purtaţi, nici nu mă îndoiesc!
Dacă, însă, el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face? Asta de ce
nu v-aţi întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? Credeţi că dacă
o să-l dau afară, va fi mai bun? Dacă aici, între noi, el nu ştie
cum e bine să te porţi, ce va face el în lume? Aşa că, indiferent
dacă voi rămâneţi sau plecaţi, el va sta în continuare aici, iar eu
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voi avea grijă să se schimbe şi să devină un om bun. Iar atunci
când va dori şi el acest lucru, cu siguranţă că dintr-un hoţ ocolit
de colegi, va deveni un copil apreciat şi iubit de toţi cei din jurul
său.

Când a aflat despre cele petrecute, impresionat de
bunătatea profesorului său, băieţelul care până atunci furase şi
le pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său a promis că se
lasă de furat. Şi s-a ţinut de cuvânt, fiindcă, aşa cum spusese şi
domnul profesor, de data aceasta el era cel care dorea din tot
sufletul să fie mai bun.

Cuiul lui Pepelea

Se spune că un om şi-a cumpărat o casă de la un oarecare
cu numele Pepelea. Acest Pepelea i-a pus o condiţie
cumpărătorului: să-i dea voie să aibă şi el un cui bătut în casă.
„Că, de – zicea el – casa mea e de la părinţi şi ca amintire vreau
să mai am şi eu acolo măcar un cui!“. „Bine – zise cumpărătorul
– un cui, cu ce mă poate păgubi?“; şi făcură actele, încheind
contractul, iar omul stătea liniştit. După o bucată de vreme, însă,
apăru Pepelea să-şi mai vadă cuiul, zicând că i s-a făcut dor de
tatăl său.

Altă dată, veni Pepelea să vadă cuiul că i s-a făcut dor de
maică-sa, altă dată de bunicu-său şi aşa începu să îi bată şi
noaptea în uşă...

- Păi bine, măi Pepelea, noaptea te apucă pe tine dorul,
să-mi tulburi somnul?!

- Ce te priveşte pe dumneata? răspunse Pepelea. Cuiul este
al meu şi fac ce vreau cu el. Uite, am venit să-mi pun pălăria în
el şi am să mai vin!... şi de atunci, Pepelea venea şi de câte trei
ori pe noapte să-şi pună pălăria în cui.

Într-o noapte veni şi agăţase în cuiul lui o traistă cu murdării;
casa se umplu de miros greu, încât bietul cumpărător fu silit să
iasă afară. Cuiul lui Pepelea i-a pricinuit atâta necaz încât şi-a
părăsit de bunăvoie casa cumpărată şi nu după mult timp, a
murit de această supărare. Pentru un cui omul şi-a pierdut

- 62 -



liniştea, casa şi viaţa. De aici şi vorba: „Să te fereşti de cui străin
în casa ta!“

Cuiul este păcatul, iar Pepelea diavolul...dacă îi laşi numai
un pic de loc în casa sufletului tău, îţi răpeşte şi casa sufletului
şi mântuirea. Când te întorci la Dumnezeu, Pepelea, diavolul,
urmăreşte să-ţi mai laşi un mic păcat, care ţi-a fost mai drag. Şi
dacă nu bagi de seamă şi primeşti cuiul lui Pepelea, ai pierdut
tot, pentru că satana se foloseşte de acest cui zi şi noapte
precum Pepelea.[6]

Cizmarul şi bogatul

A fost odată un cizmar sărac care era mereu vesel. Părea
aşa de fericit, încât de dimineaţă până seara cânta de bucurie.
Mereu se adunau mulţi copii la fereastra casei sale şi-l ascultau
cu atenţie. Uneori se adunau şi păsărelele ca să-l asculte. Lângă
el locuia un bogat. Acesta nu dormea toată noaptea, căci mereu
îşi număra galbenii. Abia dimineaţa se ducea la culcare. Ziua
însă nu putea să doarmă pentru că-l auzea pe cizmar cântând.

Într-o zi îi veni o idee, un gând îi şopti la ureche cum să-l
facă pe cizmar să nu mai cânte. Îl invită la el şi, spre marea sa
surprindere, îi dărui săracului o pungă cu galbeni. Când cizmarul
ajunse acasă, deschise punga. Niciodată nu văzuse atâţia
galbeni. Începu să-i numere cu grijă, iar copiii priveau cu atenţie
la el. Erau aşa de mulţi încât cizmarului îi era frică acum să-i nu-i
fure cineva. De aceea, noaptea îi lua cu sine în pat. Dar şi acolo
se gândea la ei şi nu putea să adoarmă. Atunci duse punga cu
galbeni în pod, dar nu era sigur nici de acest loc.

Dis-de-dimineaţă se sculă şi luă galbenii şi-i duse în coteţul
cu găini. Dar nici cu acest loc nu era prea mulţumit şi, după un
anumit timp, săpă o groapă şi îngropă punga cu galbeni în
pământ. Ştiindu-se bogat, nu mai dormea, nu mai muncea şi nici
nu mai cânta, ci era tot timpul cu gândul la comoara sa. Din
această cauză era neliniştit, palid şi frământat de gânduri. Nici
păsărelele şi nici copiii nu mai veneau să-l viziteze. Aşadar,
cizmarul ajunsese tare nefericit. Ce să facă?
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Într-una din zile, cizmarul luă punga cu galbeni şi-i duse
înapoi bogatului. „Ia, te rog, galbenii înapoi, spuse el. Grijile
pentru ei m-au îmbolnăvit şi nici prietenii mei nu mai vor să ştie
nimic despre mine. Vreau să fiu din nou un cizmar sărac, cum
am fost odinioară“.

De atunci fericirea intră din nou în casa cizmarului.
Şi când te gândeşti câţi oameni vor să devină bogaţi...

Pentru cei cu... urechi bune

Un orb bâjbâia pe străzile unui oraş şi era tare necăjit că nu
nimerea acasă. Auzind că prin apropiere, pe lângă dânsul,
cineva trece încet, îl rugă pe acesta să îl conducă la casa unde
locuia. Trecătorul, însă, era un olog, care abia se târa în cârje şi
zise: „Frate, nu te pot duce acasă, căci şi eu abia îmi port trupul.
Am ieşit să-mi cumpăr pâine, dar cred că o să mă culc nemâncat
în seara asta, fiindcă e târziu şi până ajung eu, se închide
magazinul“. Atunci orbul îi spuse: „Urcă-te în spinare la mine!“ Şi
s-a urcat ologul în spatele orbului, care, având picioare bune,
umbla cu el în spinare, încotro îi spunea cel beteag de picioare,
căci ologul avea ochi buni...

Au mers mai întâi la magazin, ca să cumpere pâine pentru
cel beteag de picioare, după care au ajuns şi la casa orbului,
discutând pe cale despre cei ţintuiţi la pat şi cu probleme mai
grave decât ale lor, mulţumind lui Dumnezeu că nu sunt ca
aceia...

Ce „afacere“ minunată! Un orb şi un olog s-au cuplat, şi de
voie, şi de nevoie, ca să-şi facă viaţa mai uşoară. Câte necazuri
şi dureri nu ar dispărea din lume, dacă oamenii s-ar ajuta unii
pe alţii, în acelaşi chip!

Din păcate cei mai mulţi orbi nu sunt cei fără vedere
trupească, ci sunt cei fără vedere sufletească. Aceştia rătăcesc
în întunericul orbirii lor, fără să-şi găsească dorita „casă“. Dacă
noi avem vederea mai bună, să-i ajutăm să ajungă „acasă“, chiar
dacă şi noi mai şchiopătăm şi ne târâm cu greu pe calea
mântuirii.
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Un buchet de flori

Într-o celulă de închisoare a fost împins într-o zi un nou
deţinut. Era tuns zero, murdar şi slab. La început nu l-a
recunoscut nimeni, dar după câteva clipe cineva a exclamat:
„Acesta este căpitanul X“. El fusese unul din cei mai cruzi călăi.
Arestase, bătuse şi torturase pe mulţi dintre cei cu care acum
împărţea celula închisorii. Toţi s-au adunat în jurul său şi l-au
întrebat cum de a ajuns să fie închis. Cu lacrimi pe obraji, el le
povesti: „Cu câteva luni în urmă, în timp ce şedeam în birou, un
băiat de 12-13 ani a intrat ţinând în mână un buchet de flori, pe
care mi l-a întins, spunând: „Domnule căpitan, dumneavoastră
i-aţi închis pe părinţii mei. Astăzi este aniversarea zilei de
naştere a mămicii. În fiecare an, în această zi îi aduceam flori.
Din cauza dumneavoastră nu o mai am azi pe mămica lângă
mine, ca să-i fac această bucurie, dar ea m-a învăţat să
răsplătesc răul cu bine. De aceea m-am gândit să ofer acest
buchet soţiei dumneavoastră, adică mamei copiilor
dumneavoastră, pentru că şi dânsa, fiind mamă, se va bucura la
fel cum s-ar fi bucurat mămica mea“.

A fost prea mult pentru mine – zise căpitanul. M-a mişcat
până la lacrimi gestul copilului. Sunt şi eu un om. L-am îmbrăţişat
pe copil, iar de atunci nu am mai putut tortura pe nimeni şi astfel
mi-am pierdut serviciul şi poziţia. Recunosc şi-mi pare rău pentru
cruzimea mea şi mă bucur că sunt aici, ca să pot repara astfel
puţin din răul săvârşit“.

Pace şi dreptate

După cum ştiţi, pacea şi dreptatea, aici pe pământ, nu se
prea întâlnesc. Ori e pace, ori e dreptate. Pace însemnând,
desigur, şi prietenie. Dar iată cum a rezolvat problema un
judecător dintr-un mic orăşel de provincie, căruia i-a venit spre
judecată un caz ciudat. Inculpatul era tocmai prietenul lui cel mai
bun. Era reclamat de cineva într-o cauză oarecare, pasibilă la
condamnare cu amendă de la cinci la zece mii de franci.
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Cunoscând prietenia lor, tot oraşul era curios să vadă cum va
rezolva judecătorul cazul. Sala de judecată a devenit
neîncăpătoare pentru numărul mare de asistenţi. Marea
majoritate era de partea reclamantului care, li se părea tuturor,
avea dreptate. Ştiau însă şi de prietenia judecătorului cu
inculpatul. Spre surprinderea tuturor, judecătorul a fost foarte
aspru. Sau, mai bine zis, s-a străduit să fie drept, imparţial, aşa
cum îi şade bine unui judecător. La sfârşit, deşi ar fi putut să-i
dea inculpatului minimul de amendă, de cinci mii de franci,
precum avea dreptul după lege - între cinci şi zece mii - sau
măcar o sumă intermediară, l-a amendat cu zece mii de franci.
Cei din sală au întâmpinat sentinţa cu aprecieri asupra
obiectivităţii judecătorului, dar prietenul său s-a supărat. El ar fi
dorit să fie chiar achitat, dar judecătorul l-a declarat vinovat şi
ca atare, i-a aplicat maximum de pedeapsă prevăzută în lege. La
plecare nu s-au mai întâlnit. Peste câteva zile cel pedepsit s-a
dus la bancă să plătească amenda. Funcţionarul deschise un
registru, se uită atent, după care îi spune:

- Eram sigur că memoria nu mă înşeală. Amenda e plătită.
Doar aţi trimis pe cineva ieri şi a plătit-o. Nu veţi fi vrând s-o plătiţi
de două ori!

- N-am trimis pe nimeni. Cred că e o greşeală!
- Nu e nici o greşeală, domnule, banii au fost aduşi de

domnul judecător, spunând că l-aţi trimis dumneavoastră!
Aşa s-a făcut şi dreptate şi pace (bunătate). Şi prietenia

dintre cei doi a fost salvată. Căci ea nu putea dura sprijinită pe
nedreptate!

Zgomotul arginţilor

Un tată bătrân, care agonisise în viaţă destul de multă avere,
ce s-a gândit? S-o împartă copiilor săi cât mai trăieşte, contând
bineînţeles pe dragostea lor de fii, că vor avea grijă de el până
la moarte. Aceştia i-au promis. După ce s-au văzut însă în
stăpânirea tuturor bunurilor, l-au luat pe bătrân, l-au închis în cea
mai întunecată, în cea mai proastă, în cea mai mirositoare
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cameră, dându-i din când în când doar câte un blid de mâncare.
Ce s-a gândit atunci bătrânelul? Şi-a confecţionat o ladă, pe

care a băgat-o sub pat. S-a dus la un vechi prieten căruia i-a
spus cu durere cum îl tratează copiii după ce le-a dat totul, şi l-a
rugat: „Împrumută-mi un sac cu monede de argint şi mâine ţi-l
aduc înapoi“. Acela i-a împrumutat banii. Bătrânul a venit acasă
şi a început să-şi numere argintii cu mare zgomot, aşa încât fiii,
aflaţi în aceeaşi casă, să audă. Au privit prin gaura cheii şi au
văzut că bătrânul are foarte mulţi bani. L-au văzut şi cum i-a pus
în lada respectivă, cum a încuiat-o şi cum a pus-o sub pat.

Din ziua aceea, sufletele copiilor s-au transformat ca prin
minune. Şi-au adus aminte că bătrânul era tatăl lor şi au început
să se poarte cu el cu cea mai mare grijă.

Acum, în afară de ceea ce primiseră, mai sperau să
primească şi banii de argint şi pentru aceasta trebuiau să intre
în graţiile bătrânului. De fapt, bătrânul a doua zi a dus banii
înapoi prietenului său. Peste câteva luni s-a împrumutat din nou
pentru o zi, şi iar a făcut zgomot cu ei. Copiii au devenit şi mai
atenţi cu el. Într-o zi bătrânul tată a murit, după ce s-a bucurat de
toată atenţia copiilor în ultimii ani ai vieţii.

S-au hotărât să amâne deschiderea lăzii cu comoara până
după înmormântare, când vor rămâne singuri şi vor fi toţi de faţă.
L-au îngropat cu bucurie după care, venind acasă, au căutat
cheile, le-au găsit şi au descuiat lada. În lada n-au găsit, însă,
decât un baston de care era legată o hârtie pe care scria: „Cu un
baston ca acesta să fie bătut părintele care îşi va da averea fiilor
înainte de vreme!“

Îngerul Ierbii

Peste tot ce a creat, Dumnezeu a rânduit un înger care să
vegheze. Unul veghează copacii, altul păsările, altul florile şi aşa
mai departe. Chiar şi iarba pe care călcăm a fost dată în grija
unui înger.

Dar Îngerul Ierbii şi-a zis: „Celorlalţi îngeri Dumnezeu le-a
dat lucruri importante în supraveghere. Mie mi-a dat iarba cea cu
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totul lipsită de importanţă. N-am să mă ocup deloc de ea. Poate
să crească şi singură. Şi, într-adevăr, nu s-a ocupat de ea deloc.

Într-o zi, Îngerul Copacilor s-a dus la Dumnezeu
plângându-se că mor copacii din grădinile oamenilor şi din
păduri, pentru că iarba care întreţine umezeala e toată uscată.
În altă zi s-a dus Îngerul Florilor, plângându-se că florile nu pot
creşte pe câmpuri pentru că nu există iarbă care să păstreze
rouă pentru ele. În cele din urmă a venit omul, plângându-se:
„Doamne, mor animalele în gospodarii pentru că nu mai avem
iarbă să le hrănim. Ia-mă de pe pământ, Doamne! Altădată
pământul era frumos, dar acum arată ca un deşert...“

Atunci Dumnezeu, chemându-l la Sine pe Îngerul Ierbii, l-a
întrebat: „Ţi-am dat o sarcină mică sau mare, Îngere al ierbii?“
Dându-şi seama că Dumnezeu i-a cunoscut gândurile, a
îngenuncheat şi a zis: „ Nu trebuia să spun ce am spus. Acum
îmi dau seama că sarcina pe care mi-ai dat-o era mai mare
decât eram eu vrednic s-o primesc. Iartă-mă! De acum acolo îmi
voi face datoria şi lumea va fi frumoasă din nou. Îmi dau seama
acum că nimic în lume nu e lipsit de importanţă şi fără rost“. Şi
iarba îngrijită făcu să crească din nou copacii, să înflorească din
nou florile şi să-şi răspândească mirosul peste lume.

Pentru „nou-născuţi“

Un pelerin a intrat odată într-o mănăstire şi după cuvenita
închinare, l-a întrebat pe un călugăr ce i-a ieşit în cale ce vârsta
are. „Doi ani“, îi răspunse. „Doi ani?“ se miră pelerinul; „Doi ani,
ai auzit bine“, zise iarăşi cel întrebat. Tare se miră pelerinul, căci
acel călugăr avea cel puţin cincizeci... În mijlocul curţii întâlni un
alt călugăr, ceva mai vârstnic, şi i se adresă în acelaşi chip ca
primului: „Părinte, iertaţi-mi întrebarea, ce vârsta aveţi? „Cinci“-
se auzi răspunsul... „Cinci?“ „Da, da, cinci“, întări părintele...
Pelerinul nostru căzu pe gânduri... Măi, unde am nimerit eu?
Dacă aici nu-i mănăstire, ci azil de nebuni? Şi se apropie de
poartă în intenţia de a pleca repede, să nu păţească ceva. Lângă
poarta stătea un călugăr bătrân de tot. Spre a face o verificare
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a bănuielii, pelerinul îl întreba pe bătrân: „Ce vârsta aveţi,
părinte?“ „Zece ani, fiule!“... E clar, îşi zise călătorul, şi-şi iuţi paşii
spre prag... Din urmă se auzi, însă, un glas: „Călătorule, nu fugi,
aici nu-i azil de nebuni cum te-ai speriat! Aici e mănăstire, iar eu
sunt stareţul. Părinţii ţi-au mărturisit vârsta lor duhovnicească,
anii lor întru Domnul... de când socot ei că s-au născut pentru
Hristos“. Abia acum pelerinul a înţeles!

Aşadar, adevărata vârstă a unui om o reprezintă anii de când
s-a întors la Dumnezeu, de când frecventează biserica, de când
săvârşeşte faptele credinţei, începând cu spovedania. Deşi sunt
puţini aceşti ani, totuşi ei sunt cei mai frumoşi. Ceilalţi ani ai vieţii
unui om, petrecuţi departe de Dumnezeu, sunt nuli, morţi,
pierduţi şi nu se iau în calcul în contabilitatea duhovnicească.

Oare noi ce vârstă avem? Sau... nici nu ne-am născut...

Pentru cei ce vor să meargă în Rai

O parabolă spune că în Împărăţia Cerurilor nu se intră singur.
Se zice că un tânăr urcase o scară lungă de la pământ la cer

şi când a ajuns acolo a bătut la uşa Raiului. „Cine e acolo?“, a
întrebat o voce de dincolo. „Eu“, răspunse tânărul cu voce tare,
încrezător în sine şi în performanţa sa. „Cu cine eşti?“, l-a
întrebat din nou vocea dinlăuntru. „Cu nimeni. Sunt singur.
Deschideţi-mi, vă rog“. „Îmi pare foarte rău“, răspunse îngerul
care păzea uşa, căci el era interlocutorul dinlăuntru. „Nu-ţi pot
deschide, pentru că avem poruncă să nu deschidem celor ce vin
aici singuri, fără să aducă pe cineva cu ei, cărora le-au salvat
sufletele“. Şi tânărul a trebuit să coboare din nou pe pământ.
Acum ştia ce are de făcut.

E bine, aşadar, atunci când ne înălţăm (cu mintea) la Rai, să
ne aducem aminte de această parabolă. E penibil să urci până
acolo şi să fii întors (înapoi); ar şi fi o osteneală inutilă. Aţi văzut
că îngerii fac ascultare şi nu merge ca la noi, pe pământ, pe ochi
frumoşi sau relaţii; nu intri, hotărât! Să învăţăm din păţaniile
altora!
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Să exersăm continuu

Un pianist discuta cu unul din prietenii săi cei mai apropiaţi.
Vorbind printre altele despre muzică, pianistul îi spuse: „Dacă
nu exersez o zi, simt din plin lucrul acesta, dar numai eu observ.
Dacă nu exersez două zile, observă şi prietenii mei. Dacă nu
exersez trei zile, observă şi publicul“. La acestea, prietenul, care
era un bun creştin şi apreciat pentru viaţa lui exemplară, îi spuse
pianistului: „Şi mie mi se întâmplă la fel cu rugăciunea. Dacă nu
mă rog o zi, observă cu siguranţă Dumnezeu. Dacă nu mă rog
două zile, observ eu însumi. Dacă nu mă rog trei zile, simt şi cei
din jurul meu“.

Apropo, la dumneavoastră cum e?

Pentru cei cu suflet

Un ţăran de pe alte meleaguri, obosit şi flămând, veni la un
han în care erau deja mulţi musafiri, printre care şi câţiva oameni
de la oraş, din „lumea bună“. Ţăranul se aşeză la masă şi
comandă ceva de mâncare. Cum primi mâncarea, îşi făcu
frumos câteva cruci şi rosti în şoaptă „Tatăl nostru“. Oamenii din
han l-au luat în râs, iar unul dintre ei l-a întrebat: „La voi aşa se
procedează când se mănâncă? Toţi fac la fel, toţi se roagă?“
Ţăranul, care între timp începuse să mănânce liniştit, îi răspunse
tânărului: „A, nu, nici la noi nu se roagă toţi“. Zeflemistul îl întrebă
mai departe: „Atunci cine nu se roagă?“ „Păi, spuse ţăranul, de
exemplu boul, măgarul şi porcul meu se aşează la mâncare fără
să se roage“. Şi ţăranul mâncă în continuare cu pace, căci în
han se făcu o linişte ca de mormânt, nimeni nemaiîndrăznind
să-l mai întrebe ceva.

Eu nu prea îi dau dreptate nici ţăranului. De unde ştie el că
măgarul sau porcul sau fiarele sălbatice nu se roagă? Oare ce
zice Psalmul 103: „Puii leilor mugesc ca să apuce şi să ceară
de la Dumnezeu mâncarea lor“. Oare ce zice Psalmul 148:
„Lăudaţi pe Domnul toţi cei de pe pământ, balaurii şi toate
adâncurile; focul, grindina, zăpada, gheaţa, viforul, toate
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îndepliniţi cuvântul Lui; munţii şi toate dealurile, pomii cei roditori
şi toţi cedrii; fiarele şi toate animalele, târâtoarele şi păsările cele
zburătoare“.

Cred că unii oamenii au ajuns mai prejos decât animalele,
care nu fac aşa-zisele păcate „dobitoceşti“ de care dobitoacele
habar nu au, cum ar fi: avorturile, părăsirea puilor, luxul, plăcerile
trupeşti împotriva firii etc. Şi când te gândeşti că animalele nu au
suflet şi nu sunt chemate la mântuire…

Un leac pentru „prinţese“

A fost odată un împărat care avea o fiică înţeleaptă şi foarte
frumoasă.

Prinţesa suferea însă de o boală nemaiîntâlnită: Pe măsură
ce creştea, mâinile şi picioarele-i slăbeau, în timp ce auzul şi
văzul i se împuţinau.

Mulţime de doctori încercaseră s-o vindece, dar în zadar. Din
această cauză împăratul era foarte supărat. Văzând că doctorii
nu pot nimic, s-a dus şi la un părinte pustnic, din partea locului,
şi i-a spus necazul lui. După ce l-a ascultat, bătrânul a înţeles
despre ce este vorba şi i-a spus că o să vină la curte peste
câteva zile cu leacul tămăduitor.

După câteva zile bătrânul îşi luă ucenicul şi sosi la curtea
împărătească, după ce poposi câteva ceasuri în satul din
apropiere.

Cum sosi, toţi curtenii se grăbiră să-l roage să vină în ajutorul
prinţesei bolnave.

Apropiindu-se de patul bolnavei, bătrânul îi dădu fiicei
împăratului un coşuleţ de nuiele cu capac, şi-i spuse: „Ia-l şi ai
grijă de el. Te va vindeca.“

Auzind de vindecare, nerăbdătoare şi plină de bucurie,
prinţesa deschise capacul, dar ceea ce văzu o umplu de uimire
şi de tristeţe: În coşuleţ, zăcea un copil, doborât de boală, mai
suferind decât ea. Era un copil orfan, pe care bătrânul l-a luat din
satul din apropiere, neavând cine să-l crească, cine să-l
îngrijească.
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Prinţesa îşi lăsă sufletul cuprins de compătimire şi, în ciuda
neputinţelor sale, luă copilul în braţe şi începu să-l îngrijească.

Trecură luni, iar prinţesa nu avea ochi decât pentru copil. Îl
hrănea, îl mângâia, îi zâmbea, îi cânta, îl veghea nopţile, îi
vorbea cu duioşie, chiar dacă toate acestea îi pricinuiau o mare
oboseală. Acestea o făcură să uite de boala ei.

După câţiva ani, se petrecu ceva de necrezut: Într-o
dimineaţă, copilul începu să zâmbească şi să meargă. Prinţesa
îl lua în braţe si începu să dănţuiască veselă cu el, râzând şi
cântând, simţindu-se uşoară şi arătând nespus de frumoasă
cum nu mai fusese de multă vreme. Fără să-şi dea seama, se
vindecase şi ea. Leacul bătrânului i-a vindecat pe amândoi.
Jertfelnicia, mila şi dragostea au învins boala.

Adevăraţii creştini sunt aceia care dobândesc dăruind şi se
mântuiesc mântuind.

Dând curs bănuielii

O bătrânică, adusă de spate, mergea cu greutate prin parcul
unui oraş. Drumul ei trecea pe lângă un teren de joacă. Mulţi
copii se jucau acolo. Cei mai mulţi dintre ei alergau desculţi după
o minge nărăvaşe, care mai mereu părăsea terenul de joacă. În
apropiere, un educator stătea şi-i supraveghea.

Bătrâna se uită la copii şi deodată se aplecă, luă un obiect
de jos şi-l ascunse în şorţul ei. Supraveghetorul vede scena şi,
ajungând grăbit la dânsa, o întrebă: „Ce aţi ascuns în şorţul
dumneavoastră?“ Bătrâna femeie, fiind luată prin surprindere,
nu a putut să răspundă imediat. Supraveghetorul bănui că ea ar
fi găsit un portofel pe care nu voia să-l înapoieze. De aceea o
ameninţă: „Dacă nu-mi spuneţi ce aveţi în şorţ, vă voi duce la
poliţie“. Alţii, care se strânseseră pe margine, au şi jignit-o,
zicându-i: „Arată, babă hoaţă, ce ai în şorţ, nu te mai codi...“

Atunci bătrâna deschise cu mâinile ei tremurânde încet şorţul
şi-i arătă supraveghetorului un ciob de sticlă. Uimit, omul o
întrebă: „Ce vreţi să faceţi cu acesta?“ Femeia răspunse:
„Iertaţi-mă! L-am luat de jos pentru ca aceşti copii desculţi să nu
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calce în el şi să se taie“. Şi a plecat în ale ei, târându-şi încet
picioarele, fără să supere pe cineva cu vreun cuvânt nepotrivit.

„Hoţul crede că toţi fură“. (Proverb)

„Cel ce iscodeşte păcatele altora sau judecă din bănuieli pe
fratele său, încă nu a pus început pocăinţei“. (Sfântul Maxim
Mărturisitorul)

Ravagiile invidiei (1)

Mustafa, fiul tiranului sultan Soliman, s-a întors odată
victorios dintr-o campanie împotriva perşilor, iar poporul i-a ieşit
înainte cu ovaţii şi l-a dus cu mare triumf în oraş. Faptul acesta
aşa de mult l-a înfuriat pe Soliman, tatăl său, încât invidia a
omorât în el orice sentiment părintesc. Şi, doborât de invidie,
porunci ca fiul său, Mustafa, să fie sugrumat şi aruncat sub
picioarele ienicerilor.

„Invidia este cel mai nedrept şi cel mai drept păcat. Este
nedrept pentru că atacă pe cei nevinovaţi şi drept pentru că
ataca şi pe cei care o posedă“.[7]

Ravagiile invidiei (2)

Se spune că în cetatea elinilor un împărat a voit să încerce
firea invidiosului şi a iubitorului de argint. Deci, a poruncit
împăratul să-i aducă la sine pe aceştia doi şi le-a zis lor: ,,Să
ceară unul dintre voi orice dar voieşte de la mine şi eu îl voi da
bucuros, iar celui de al doilea îi voi dubla darul.“

Au început, aşadar, amândoi vreme îndelungată a se gândi,
nevrând să ceară nici unul, ca să nu i-a celălalt dublu. Atunci,
văzând împăratul că niciunul nu cere, a poruncit invidiosului să
ceară el primul, iar acesta, după ce a chibzuit bine, a cerut a să-i
scoată lui un ochi pentru ca să-i scoată celuilalt amândoi ochii.

Iată, fraţilor, invidiosul a preferat să rămână fără de un ochi,
decât să ceară un lucru de o valoare oarecare şi să ia celălalt
dublu.
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Săvârşirea oricărui păcat, aduce omului o înşelătoare
dulceaţă sau vreun folos amăgitor vremelnic, dar invidia ce
aduce?

Ravagiile invidiei (3)

În Grecia antică, pe timpul împăratului Teodosie, într-o cetate
locuia Evdochia, o fecioară tânără, frumoasă la chip, smerită şi
foarte înţeleaptă. Aceste calităţi au plăcut împăratului, care
hotărăşte să ia de soţie pe Evdochia, trăind astfel în pace şi în
bună înţelegere.

Dar diavolul, căruia nu-i place pacea în familiile
binecredincioase, iată că a început a lucra şi în sânul acestei
familii. Şi astfel, o slugă a satanei, văzând fericirea lor, din invidie
a pârât pe Evdochia, cum că păcătuieşte în ascuns cu Paulin,
bărbat cinstit şi foarte învăţat, care adesea vorbea cu ea,
uimind-o pe aceasta cu înţelepciunea sa.

Într-o zi, împăratul dăruieşte credincioasei sale soţii un măr
foarte mare şi frumos. Aceasta, ştiind că Paulin este bolnav, s-a
gândit să-i trimită acestuia mărul, pentru a-l mângâia în boala
sa, care îl ţintuia la pat. În acest timp, împăratul s-a dus să-l vadă
şi el pe Paulin, dar, vai!, a văzut acolo mărul. În acel moment
diavolul puse stăpânire pe el prin păcatul geloziei şi al invidiei.
A poruncit ca Paulin să fie ucis, iar Evdochia a fost izgonită de
la curte şi surghiunită la Ierusalim.

Iată un împărat, mire tânăr, vesel în dragostea soţiei sale,
acum cu totul ieşit din fire, plin de mânie şi de amărăciune! Cine
a făcut atâta rău? Invidia, fraţilor!

Iată-l pe Paulin învăţatul, omorât pe nedrept! Cine a făcut
atâta rău? Invidia!

Iată o împărăteasă despărţită de bărbatul ei, izgonită din
scaunul ei, curată cu adevărat, care plânge toată viaţa ei! Cine
a făcut atâta rău? Invidia!

O, câte rele poate să pricinuiască oamenilor invidia fraţilor!
Cel ce are o patimă ca aceasta mai este vrednic oare să se
numească om sau creştin?
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Senatorul şi hotelierul

Despre un anume senator francez Renauld, se povesteşte
următorul fapt:

Ajungând pentru prima dată la Paris, ca senator, trase la un
hotel, unde îşi luă o cameră, plătind costul înainte:150 de franci.

Hotelierul l-a întrebat dacă doreşte chitanţă.
- Nu, îi răspunse Renauld, nu e nevoie, Dumnezeu vede

totul.
- Credeţi în Dumnezeu? întrebă hotelierul.
- Sigur. Dar dumneata?
- Nu, domnule, eu nu cred.
- Ei, atunci, zise senatorul, dă-mi chitanţă...

Aşa este. Cei ce nu cred în Dumnezeu sunt capabili de orice,
dar mai periculoşi sunt cei care declară că au credinţă, însă
faptele îi contrazic.

Cum vorbim cu şoriceii

Se spune că era odată un om care se ruga mult lui
Dumnezeu. Îi plăcea să stea de vorbă cu Dumnezeu în faţa
icoanelor. Nu uita să aprindă candela, să tămâie prin casă. Dar,
într-o zi, pe când stătea el în genunchi şi se ruga, înconjurat de
multe cărţi pentru pravilă, un şoricel a ieşit dintr-o gaură, s-a
apropiat de el şi a început să-i ronţăie talpa încălţămintei. Omul
a făcut ochii mari şi a strigat furios la şoricel:

- De ce mă deranjezi de la rugăciune?
- Mi-e foame, a răspuns şoricelul.
- Pleacă de aici, jivină scârboasă! a strigat omul. Acum

vorbesc cu Dumnezeu, mă rog!
- Cum poţi să vorbeşti frumos cu Dumnezeu, i-a răspuns

şoricelul, dacă nu ştii să vorbeşti frumos cu un şoricel
neputincios?

Aşadar, dacă vrem să ne asculte Dumnezeu rugăciunea, să
fim atenţi cum vorbim cu şoriceii, iar dacă nu avem şoricei prin
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preajmă, să fim atenţi cum vorbim cu semenii, căci aceştia, dacă
le vom vorbi urât, ne vor veni în gând la rugăciune şi nu ne vor
da pace.

„Cum poţi iubi pe Dumnezeu pe care nu-L vezi, dacă nu
iubeşti pe aproapele pe care îl vezi?“ (1 Ioan 4, 20)

Sparge idolul!

Un misionar creştin adusese la credinţă pe un păgân, care
se închina la idoli. Acesta nu vrea, însă, cu nici un chip, să
spargă un idol la care se închinase toată viaţa şi la care ţinea în
mod deosebit. Bietul creştin misionar îl sfătuia să spargă idolul
şi îi zicea:

- Iubitul meu, sparge acest dumnezeu mincinos şi să nu-ţi
pară rău, că Dumnezeu îţi va da o mare bucurie, şi ai să fii fericit
atât în lumea aceasta cât şi în cealaltă.

Într-o zi păgânul s-a hotărât să spargă idolul. A luat toporul
şi l-a lovit cu putere, dar, ce să-i vadă ochii?! Idolul acela era plin
cu bani de aur. Strămoşii lui ascunseseră, pe timpuri, în el o
comoară şi, astfel, nimicirea lui aduse un trai fericit bietului
păgân, care era sărac. S-a întărit şi mai mult în credinţă, s-a
botezat şi a început să facă fapte bune, devenind un bun creştin,
având mulţumire sufletească şi câştigând împărăţia cerului.

Iată, frate creştine, ia aminte, poate şi tu ai un idol la care ţii
mult şi te închini lui de multă vreme; un idol de plăceri, de patimi
rele şi îţi închipui că nu poţi trăi fără acest idol la care te-ai
închinat o viaţă întreagă. Poate iubeşti patima beţiei, de unde
pleacă toate relele. Sparge idolul acesta, frate, sparge-l, că vei
găsi Împărăţia lui Dumnezeu!“[3]

Chipul mamei

Într-o şcoală din Germania, la ora de desen, un copil începu
să plângă. Colega lui îl înştiinţă pe învăţătorul clasei şi,
numaidecât, acesta îl întrebă pe micuţ de ce plânge. Din cauza
lacrimilor, copilul la început nici nu putea să vorbească. Sughiţa
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şi îşi ştergea ochii cu mânuţele. Totuşi învăţătorul insistă iubitor:
„Ce te doare?“ Micuţul prinse curaj şi-i spuse: „Am uitat cum
arată mama mea“. Copiii, desigur, începură să râdă. Dar
învăţătorul îl înţelese pe copil şi-i spuse cu iubire: „Ah! Ai uitat
chipul mămicii tale. Bineînţeles că e ceva rău. Du-te imediat
acasă şi uită-te din nou la mămica ta!“ Copilul merse acasă şi nu
după mult timp se întoarse, luă creionul în mână şi începu
numaidecât să deseneze bucuros.

E posibil să se întâmple la fel şi cu noi: când suntem
supăraţi, când nu putem zâmbi, când nu putem să lucrăm, să
colorăm, să cântăm, când ne lipseşte voioşia, dragostea, e semn
că am uitat cum arată mămica noastră şi avem motive să
plângem.

Preotul şi medicii

Într-un compartiment de tren, mergeau, într-o zi, un preot şi
doi medici.

Medicii, care erau cam neduşi la biserică, văzând pe preot,
au început a vorbi batjocoritor despre cele sfinte, despre
credinţă, despre preoţi, aruncând tot felul de cuvinte hulitoare la
adresa slujitorilor Bisericii, din care se vedea limpede că ei nu
cunosc deloc lucrurile asupra cărora vorbeau atât de slobod, ci
le spuneau doar din auzite. Preotul, văzându-le rătăcirea şi
aflând din vorbirea lor că sunt medici, ca să-i ajute, vru să le dea
o lecţie. Prinzând prilejul, începu discuţia cu ei şi, într-o clipă
prielnică, aduse vorba despre medicină.

Atunci, părintele începu a spune tot felul de lucruri
batjocoritoare şi neadevărate despre medicină şi despre medici.

Doctorii se scandalizară, zicând:
- Bine, părinte, dar cum e cu putinţă ca dumneata să vorbeşti

aşa de greşit despre medicină, când nu ştii ce-i aceea, nefiind,
ca noi, zi de zi în mijlocul problemelor? Noi suntem medici şi
suntem cei mai în măsură, cei mai autorizaţi, să vorbim despre
medicină.

Preotul zâmbi uşor şi le răspunse:
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- N-am făcut decât exact ceea ce aţi făcut şi dumneavoastră.
Doctorii nu înţelegeau. Preotul continuă:
- Am ascultat ce discutaţi puţin mai înainte. Tot atât de

neştiutori şi de greşiţi eraţi şi dumneavoastră cu privire la cele
sfinte, şi cu toate acestea vorbeaţi aşa de lesne... Asemenea am
făcut şi eu despre medicină, ca tocmai să vă vedeţi greşeala.

La început s-au supărat ei un pic, văzându-se răniţi în
orgoliu, dar după aceea şi-au dat seama că preoţii sunt oameni
înţelepţi şi s-au împrietenit cu slujitorul lui Dumnezeu,
promiţându-i că de acum îl vor vizita mai des la biserică.

Spre deosebire de înţelepciunea lumească, „înţelepciunea
cea de sus întâi este curată, apoi paşnică, îngăduitoare,
ascultătoare, plină de milă şi de roade bune, neîndoielnică şi
nefăţarnică“ (Iacov 3, 17).

Să-l rugăm pe Bunul Dumnezeu, fraţilor, în tot timpul şi în tot
locul, să ne dea înţelepciunea cea de sus, mai mult decât
înţelepciunea lumii acesteia!

Cel mai bun mecanic

Un om conducea maşina pe un drum lung şi foarte
singuratic, când, deodată, motorul a început să se „înece“ până
când s-a oprit. Omul a coborât, s-a uitat la motor să vadă ce
avea. Gândea că în curând va găsi defecţiunea maşinii sale; o
cunoştea bine căci o avea demult. Totuşi, într-un târziu, şi-a dat
seama că nu reuşea să descopere ce se întâmplase cu motorul.
În acel moment, a apărut o altă maşină din care a coborât un
bărbat care s-a oferit să-l ajute. Cel cu maşina defectă a zis:
„Cum să vă spun…, asta e maşina mea din totdeauna, o ştiu ca
în palmă. Nu cred că dumneavoastră, fără a fi stăpânul ei, puteţi
să izbutiţi mai mult decât mine“. Celălalt bărbat a insistat
schiţând un zâmbet, până ce, în final, primul zise: „Bine,
încercaţi, dar nu cred că o să reuşiţi, căci asta e maşina mea“.
Cel de-al doilea s-a pus pe treabă şi în câteva minute a găsit
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defecţiunea maşinii şi a reuşit s-o pornească. Primul bărbat a
rămas uimit şi l-a întrebat: „Cum aţi putut să reparaţi defecţiunea
maşinii mele?“ Cel de-al doilea i-a răspuns: „Ştiţi, numele meu
este Felix Wankel. Eu am inventat motorul rotativ pe care-l are
maşina dumneavoastră“.

De atâtea ori zicem: „Aceasta este viaţa mea, aceasta e
casa mea, aceasta este familia mea... Lăsaţi-mă pe mine, numai
eu pot rezolva problema!“ Lovindu-ne de probleme şi de zile
grele, credem că nimeni nu ne poate ajuta pentru că „este vorba
de viaţa mea“.

Dar... Cine ne-a dăruit viaţa? Nu Dumnezeu? Cel ce este
autorul vieţii, oare nu ne-o poate şi schimba? Cel ce ne-a clădit
pe noi, oare nu ne poate şi repara, la vreme de boală, de necaz.
Ba da. Dar daca noi nu Îi cerem ajutorul Lui, nu Îl rugăm, nu Îi
chemăm numele, zicându-i: „Tatăl nostru…„. Nu numai că omul
nu-i cere ajutorul lui Dumnezeu, dar mulţi îşi permit chiar să Îl şi
înjure. „Înţelegeţi, dar, cei neînţelepţi din popor, şi cei nebuni,
înţelepţiţi-vă odată! Cel ce a sădit urechea, oare, nu aude? Cel
ce a zidit ochiul, oare, nu priveşte? Cel ce pedepseşte
neamurile, oare, nu va certa? Cel ce învaţă pe om cunoştinţa,
Domnul, cunoaşte gândurile oamenilor, că sunt deşarte“.

Aşadar, fraţilor, ori de câte ori ni se strică „maşina“, să
apelăm, cu rugăminte mare, la Cel ce a construit-o, căci nu ne
va costa nimic şi e cel mai bun „mecanic“. Să ni-L facem prieten,
să întreţinem relaţia cu El şi să nu-L invităm în casa noastră doar
când avem nevoie.

Vinovatul nevinovat

Cândva, în Evul Mediu, un bărbat foarte virtuos, cu frică de
Dumnezeu, a fost acuzat pe nedrept că ar fi săvârşit o crimă. În
realitate, vinovatul era o persoană foarte influentă în regat şi din
cauza asta, din primul moment s-a căutat un „ţap ispăşitor“ care
să plătească în locul vinovatului.

Omul a fost dus la judecată, ştiindu-se că speranţele erau
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puţine, aproape inexistente, ca el să scape de teribilul verdict:
„Spânzurătoare!“. Judecătorul, care făcea şi el parte din complot,
a avut grijă să dea aspectul unei judecăţi drepte, astfel i-a zis
acuzatului:

- Cunoscându-ţi renumele de om drept şi devotat lui
Dumnezeu, ne este greu să dăm verdictul, dar să lăsăm în grija
Lui destinul tău. Dacă eşti nevinovat, cu siguranţă Dumnezeul
tău te va salva, zise judecătorul cu viclenie. Vom scrie pe două
hârtii separate cuvintele „vinovat“ şi „nevinovat“. Tu singur vei
alege şi va fi mâna Domnului cea care îţi va decide soarta.

Bineînţeles, răuvoitorul funcţionar pregătise două hârtiuţe cu
acelaşi cuvânt: „Vinovat“. Sărmana victimă, chiar fără să
cunoască aceste amănunte, şi-a dat seama că era vorba despre
o capcană. Nu avea scăpare.

Judecătorul i-a poruncit omului să aleagă unul dintre cele
două bileţele îndoite. Acesta a tras adânc aer în piept, a rămas
tăcut câteva secunde cu ochii închişi şi-a făcut semnul Sfintei
Cruci, zicând în taină o scurtă rugăciune, iar când sala a început
să se impacienteze, a deschis ochii şi a luat unul dintre bilete, l-a
dus la gură şi l-a înghiţit într-o clipă. Surprins şi indignat,
judecătorul i-a reproşat:

- Dar, ce-ai făcut? Şi acum...? cum o să ştim verdictul?
- Este foarte simplu - a zis omul - trebuie doar să citiţi biletul

care a rămas şi vom şti cu toţii ce scria pe cel pe care l-am
înghiţit.

Mare curaj le-a trebuit duşmanilor să se prefacă, fiind nevoiţi
să-l elibereze pe acuzat, şi de atunci nu l-au mai atacat
niciodată, înţelegând că Dumnezeu îl apără.

Oricât de dificile sunt unele situaţii, nu trebuie să ne pierdem
nădejdea în Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să renunţăm să
căutăm o ieşire şi nici să abandonăm lupta până în ultimul
moment. De multe ori credem că problemele nu au rezolvare şi,
pentru puţina credinţă, abandonăm lupta, uitând cuvintele:
„Ceea ce este cu neputinţă la oameni, este cu putinţă la
Dumnezeu“.
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[6] - Părintele Visarion Iugulescu - Predica despre vindecarea

demonizaţilor din Gadara
[7] - Sfântul Grigorie Teologul

Dezlegarea careului de cuvinte încrucişate „CELE ŞAPTE
SFINTE TAINE“ de la pagina 28.
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Iubite cititorule,

Un studiu realizat de cercetătorii britanici demonstrează
că lectura poate fi un instrument în tratamentul depresiei şi
arată cum ajung persoanele care suferă de depresie să fie
mai flexibile în gândire prin citirea unei cărţi.

Subiecţii care au participat au fost în număr de 24. Ei au
citit poezii şi în acest timp cercetătorii au analizat ce se
întâmplă în creierul lor cu ajutorul aparatului de imagistică
cerebrală. Participanţii la studiu au avut ca sarcină să
lectureze mai multe texte literare şi să le evalueze. Criteriile
după care s-au ghidat în evaluare au fost gradul de dificultate
al interpretării sensului scrierii şi limbajul poetic folosit în text.

Philip Davis, coordonatorul studiului de la Centrul pentru
Cercetarea Cititului, Literaturii şi al Societăţii de la
Universitatea din Liverpool a declarat la final: "S-a constat că
obişnuinţa de a citi poezii pune la încercare aşteptările rigide
şi gândurile fixe ale cititorului, crescându-i flexibilitatea
mentală prin intermediul procesului de evaluare şi reevaluare
a sensului lecturii şi acceptarea de noi interpretări, un proces
care a fost perceput de cititor ca o experienţă plină de
satisfacţii. Acest lucru este promiţător, întrucât pe parcursul
lecturii am observat că au fost activate anumite zone din creier
care indică instalarea satisfacţiei şi experienţa recompensei,
metode deosebit de eficiente pentru tratarea depresiei."

Aşadar, lectură plăcută!

Radu IFTINOIU
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