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SCRISOAREA UNUI COPIL NENĂSCUT

Din locuri reci şi sumbre şi mult întunecate,
În care niciodată lumina nu răzbate,
Eu, pruncul tău cel dulce, la beznă condamnat,
Zdrobit cu sânge rece, deşi nevinovat,
Ce n-am primi Botezul şi haina luminoasă,
Fiind silit în cuget de dorul ce m-apasă,
Îţi scriu, măicuţă dragă, vreo câteva cuvinte,
Prin care să te-asigur de dorul meu fierbinte
Ce-ţi port, măicuţă dulce, în firea mea curată,
În suflet cu nădejdea, că te-oi vedea vreodată…
Aşa mi-e dor de tine şi-aş vrea să-ţi simt iubirea,
Să-ţi simt îmbrăţişarea, să-ţi simt ades privirea!...
Tu care-ai fost copilă şi-ai stat la pieptul mamei,
Simţindu-i bucuria şi mângâierea palmei,
Tu ce-ai avut o mamă, îmi înţelegi durerea;
Tu ţi-ai văzut des mama şi ştii ce-i mângâierea,
Dar eu, măicuţă dragă, nu ştiu ce-i bucuria,
Nu ştiu cum e o floare, nici ce-i copilăria;
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Nu ştiu cum e sub soare, nu ştiu ce e lumina,
Şi nu ştiu nici motivul, nici care-mi este vina,
De ce-s în întuneric, în astfel de osândă,
Căci eu sunt o fărâmă şi sunt o fire blândă…
Eu te-am iertat, măicuţă, căci cred că n-ai ştiut
Ce mare e păcatul pe care l-ai făcut,
Ce crimă îndoită făcut-ai îndemnată
De lumea rătăcită, de rude şi-al meu tată.
Eu te-am iertat, mămică, şi vreau să nu disperi,
Ci milă, cu căinţă, de la Hristos să ceri.
Şi spune-i şi lui tata, şi el să se căiască,
Şi asta cât mai iute; să nu mai zăbovească!

Ce rece e aicea, ce sumbră panoramă,
În care, eu, cu jale, nemângâiat de mamă,
Petrec de-atâta vreme, tăcut şi suspinând,
În suflet, cu speranţă, lumina aşteptând.
Şi mă întreb din locul în care sunt închis,
Mămicile din lume, ce pruncii şi-au ucis,
Petrec tot la-nchisoare, în loc întunecos,
Sau stau în nepăsare în traiul lor luxos?...
Eu cred că tu, măicuţă, nu faci ca alte mame
Şi nu mai dat uitării, din cugete infame,
Ci te gândeşti la mine, şi vrei să mă salvezi,
Şi vrei ca,-n raiul veşnic, tu, sufletul să-mi vezi.
De vrei să-ţi mântui, mamă, din chin pe pruncul tău,
Să faci precum învaţă Biserica, mereu:
Tu, lacrimi cât mai multe, măicuţă, să-mi trimiţi,
Dar lacrimi cu căinţă, curate şi fierbinţi!
Căci eu murit-am, mamă, cu totul nefiresc
Şi port în spate zilnic păcatul strămoşesc,
Iar noi, pruncuţii, care azi suntem lepădaţi,
Ce n-am primit lumina, fiind nebotezaţi,
Cu lacrimile mamei aicea ne hrănim;
Doar ele ne sunt hrana, atunci când le primim...
Iar când aceste lacrimi cristelniţa vor umple,
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Vom evada îndată din aste locuri sumbre.
Vom fi şi noi, măicuţă, salvaţi şi luminaţi;
Aşa primim Botezul noi toţi cei lepădaţi.

Un lucru să se ştie şi care e de bază:
Tot omul ce se naşte, şi apoi se botează,
E hărăzit de Duhul din cer cu daruri multe
Prin care, cu iubire, pe oameni să-i ajute.
Azi lumea se tot plânge că nu-i descoperit
Vaccinul pentru cancer, călăul ne-mblânzit,
Dar cel ce-avea să fie savantul inspirat
E-aicea lângă mine, de mamă avortat…
Şi tot aici e, mamă, şi-acel conducător,
Ce-avea să izbăvească din chin al nost popor.
El maică-avea să fie românul virtuos,
Un vodă nefăţarnic, cinstit şi credincios,
Ce ţara ar fi scos-o din jalnica robie
Şi-ar fi scăpat poporul de hoţi şi tiranie.
Dar ce păcat - o, Doamne! - de-acest izbăvitor,
Că şi pe-acesta mama l-a dus la abator.
Şi tot aici sunt, mamă, atâţia fii ucişi,
Ce-aveau să fie lumii ai Domnului trimişi:
Arhierei şi preoţi, neîntrecuţi părinţi,
Ce ar fi fost să fie luceferi între sfinţi.
De mă năşteam în lume, la timpul hărăzit,
O nobilă harismă în dar aş fi primit.
Cu ea lucrând, măicuţă, c-o sfântă măiestrie,
Aş fi adus în lume o mare bucurie.
Dar totul e zadarnic, e tragedie mare,
Din nou nu ne mai naştem, ci stăm în aşteptare…
Să facă Domnul milei ce-o vrea cu cei ca noi;
Salvaţi-vă, o, mamă, măcar puţini din voi!
Să faci, măicuţă dragă, ce se mai poate face,
Ca Domnul să-ţi aducă măcar puţină pace.
Să spui, cu hotărâre, mămicilor din lume
Să nu îşi mai omoare pruncuţii fără nume,
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Să nu îi mai trimită în focul care arde,
Căci suntem mulţi aicea, mai multe miliarde.
Şi mulţi din ei, măicuţă, sunt din părinţi creştini,
Dar cei mai mulţi, ia seama, sunt fiii de români…
Şi mulţi cer răzbunare, în hohote strigând,
Dreptate pentru pruncii nevinovaţi ce plâng,
Pedeapsă pentru cele ce stau în nepăsare
Şi stăruie-n păcate, în lux şi desfrânare.
Dar eu, măicuţă dragă, nu-ţi cer deloc osândă,
Căci ştiu că eşti smerită şi eşti o fire blândă…
Atât te rog acuma: când gestul tău te doare,
Să-mi mai trimiţi la rugă puţine lăcrimioare…
Glasul conştiinţei

Sub cochilia ovală şi roşcat-a unui ou,
Sta un pui de găinuşă încuiat ca-ntr-un cavou,
Care, zilnic, într-o vreme, cât a stat el la clocit,
Se uita sfios în lături, curios şi uluit.
Cugetând la existenţă şi la viaţa lui de pui,
El, adesea, cu mirare, îşi zicea în mintea lui:
O, ce mică este lumea, ce-ntuneric e în jur;
Toate sunt nedesluşite şi lipsite de contur.
Cum de-am apărut aicea, eu nu pot să înţeleg;
Cred că-i vorba de-o-ntâmplare, cred că-i vorba de Big Bang.
Totuşi, simt că o căldură mă învăluie firesc
Şi m-ajută, cu iubire, ca încet-încet să cresc.
Nu se poate, zise puiul, ca să fiu întâmplător.
Cred că lumea asta are, negreşit, un Creator.
Am nădejde, zise iară, că-ntr-o zi, necunoscută,
O să aflu mult mai multe despre lumea neştiută.
Şi, odată, într-o vineri, să vedeţi ce s-a-ntâmplat:
În a douăzeci şi una zi de prizonierat,
După ce-a-nghiţit găluşca, puiul nostru gălbior
A ieşit din carapacea, ce-l ţinea ca-ntr-un cuptor.
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După câteva minute, după ce-a ieşit din ou
Şi-a-nceput ca să păşească pe tărâmul ăsta nou,
Puişorul nostru galben, viitorul cocoşel,
A văzut că lumea nu e cum şi-a-nchipuit-o el.
Şi mirat de lumea nouă, tot privind sfios natura,
A văzut-o-ntâi pe mama, care-i dăruia căldura,
Care i-a purtat de grijă, cât a fost în ouşor,
Ca s-ajungă el acuma „dragul mamei puişor”.
A văzut că are aripi, şi că e-mbrăcat în puf,
Şi că-n lumea asta nu e, cum era în ou, zăduf.
A văzut că în grădină este iarbă, şi e soare,
Şi că poate să alerge, fiindcă are şi picioare.

Însă când privi cuibarul unde-a stat trei săptămâni,
Timp în care mama-cloşcă a clocit jos, sub salcâmi,
A văzut pe fraţii leneşi, morţi în oul de găină,
Care n-au avut dorinţa ca să iasă la lumină.

Tot aşa e şi cu omul, ce nu crede-n Dumnezeu,
Care crede în Big Bang-uri, declarându-se ateu;
După „ce-a-nghiţit găluşca”, vede cât s-a înşelat,
Fiindcă glasul conştiinţei, el, mereu l-a ignorat.
De câte ori

De câte ori, trecând pe cale,
N-am zis în minte despre fraţi,
Că-s proşti, nebuni şi haimanale,
Şi cu biserica certaţi…
Eu n-am ştiut iubiţii mei
De traiul vostru cel frumos,
Că fost-aţi sfinţi şi nu atei,
Nebunii Domnului Hristos…

De câte ori, iubite frate,
Nu te-am hulit şi ponegrit,
Văzându-te cu crucea-n spate
Şi de toţi fraţii ocolit…

De câte ori nu am trecut
Pe lângă tine, frate bun,
Dar crede-mă că n-am ştiut
Că tu eşti sfânt, şi nu nebun…

-8-

De câte ori, de câte ori,
N-am zis de pruncii cei curaţi
Că-s răi şi neascultători,
Şi-i dat-am celor necuraţi…

De-aş fi ştiut de sfântu-ţi soi,
Nu te-aş fi omorât cu vorba,
Lovind, din ură, cu noroi,
Hulindu-ţi numele şi torba…

De câte ori nu am trecut
Pe lângă tine surioară,
Şi-n gând am zis, când te-am văzut:
E-o-mbrobodită de la ţară…

Eu n-am ştiut c-al vostru cin
E îngeresc, sublim şi greu,
Că voi slujiţi în chip deplin
Ca îngerii, lui Dumnezeu…

Eu n-am ştiut că micii prinţi,
Că drăgălaşii copilaşi,
Sunt Domnului iubiţi şi sfinţi,
Că sunt în ceruri îngeraşi…

Eu n-am simţit atunci orbirea
Şi hula ce lucrează-n minte
Şi că tu eşti sub ocrotirea
Măicuţei noastre Dulci şi Sfinte…

De câte ori, monahi cinstiţi,
N-aţi fost de mine judecaţi,
Zicând că sunteţi ipocriţi,
Dezordonaţi şi ne-bărbaţi…

De câte ori nu v-am blamat
Părinţi ai sfintelor altare,
Şi mâna nu v-am sărutat,
Crezând că nu sunteţi în stare…

De câte ori ţi-am zis în viaţă,
O, mama mea neputincioasă,
Că eşti senilă şi eşti hoaţă,
Ori babă rea şi răpănoasă…

Eu n-am ştiut, şi-mi pare rău,
Că ale voastre vrednici mâini
Ni-l oferea pe Dumnezeu,
Prin Taina Preasfinţitei Pâini…

De câte ori, părinte dragă,
N-am zis că eşti un înşelat,
Că eşti un laş, că n-ai o doagă,
Că eşti un rătăcit turbat…

Vă-ndemn pe toţi, surori şi fraţi,
Din suflet: Nu mai osândiţi,
Căci s-ar putea să judecaţi
Pe-aleşii Domnului, pe Sfinţi…!

Eu n-am ştiut că eşti o sfântă,
Măicuţa mea evlavioasă,
Şi că în ceruri eşti cinstită
Ca orice sfântă cuvioasă…

Acum regret şi-mi pare rău
De-atâtea vorbe aruncate,
Şi-L rog pe Bunul Dumnezeu
Să-mi ierte toate, toate…
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Parcă-o aud grăind pe mama,
Ce ne-a născut şi îndrumat:
Copii, vă daţi voi sigur seama
Că osândirea-i greu păcat?

Ia seama cine-ţi este tată,
Căci mamă, sigur nu-ţi sunt eu…
Vreau să audă tot poporul:
Aceasta-i calea de urmat;
Iubirea este adevărul!
Eu altceva n-am învăţat…
NU RUPEŢI FLORILE!
- CÂNTEC -

Copilaşii sunt alese flori,
Florile preanobilei iubiri,
Ce te-ncântă cu-ale lor culori
Şi cu minunatele lor firi.

Rf:
“Nu judecaţi” , a zis Iisus,
Iar celui ce M-o asculta,
Făgăduiesc, tot El a spus,
Nici Eu nu îl voi judeca…

Şi tot Iisus a zis cum ştim,
Vorbind la lume, copilaşi,
Nu doar pe fraţi să nu-i bârfim,
Ci să-i iubim şi pe vrăjmaşi…

Când judeci, întinând poporul,
Când osândeşti, copilul meu,
Zicând că spui doar adevărul,
Tu faci păcatul cel mai greu…

Şi de nu vrei s-asculţi vreodată
Poruncile lui Dumnezeu,

Să nu rupeţi florile, creştini,
Din Grădina Maicii Domnului!
Nu lăsaţi grădina fără crini,
Fără boboceii raiului!

Copilaşii sunt din paradis,
Darul cerului pentru părinţi.
Ei sunt pacea raiului promis,
Liniştea părinţilor cărunţi.

O, ce bucurie-n casa ta,
Când se-aude râset de copii!
Chiar şi viaţa pentru ei ţi-ai da,
Numai fericiţi mereu să-i ştii.
Pruncii sunt al ţării viitor.
Ei ne vor purta în veac cu dor,
Şi în gând, şi-n inimile lor,
Cu recunoştinţă şi onor.
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Judecată şi dojană

“Nu judecaţi, ca sa nu fiţi judecaţi. Căci cu judecata cu care
judecaţi, veţi fi judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va
măsura” (Matei 7, 1-2)
Însă între a judeca şi a dojeni pe cineva, a-i atrage atenţia
când greşeşte, este o mare diferenţă. Dacă dojana o facem cu
dragoste, cu blândeţe, cu gândul cel bun, pentru îndreptarea
fratelui, este chiar o faptă bună. „De-ţi va greşi ţie fratele tău,
mergi, mustră-l pe el între tine şi el singur. Şi de te va asculta, ai
câştigat pe fratele tău”. (Matei 18, 15) . Dureros este că unii nu fac
această diferenţă între a judeca şi a dojeni. Şi ori de câte ori vrei
să ajuţi pe vreun frate care greşeşte, spre a îndrepta lucrurile, te
apostrofează imediat, citându-l pe Sf. Ap. Pavel: „Cine eşti tu,
ca să judeci pe sluga altuia?”. A cui slugă o fi el de nu primeşte
dojana?
Mama mea e mai frumoasă

Copil fiind, mă jucam adesea cu vărul meu la poarta din
grădină, unde se învecinau ogrăzile noastre. Şi ne jucam
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frumos. Dar când vorbeam despre mămicile noastre, care,
evident, erau surori, joaca noastră se transforma în ceartă şi
chiar în bătaie. Ne băteam cu nuielele ca doi spadasini. Motivul:
fiecare susţinea că mama lui e mai frumoasă. Atunci nu puteam
să înţelegem că, mămicile noastre, fiind surori, erau la fel de
frumoase.
Din păcate lucrul acesta se întâmplă astăzi şi între creştini.
Fiecare susţine că părintele lui duhovnicesc (mama
duhovnicească) e mai înţelept, şi mai bun, şi mai duhovnicesc
decât alţi părinţi. Şi din cauza aceasta se iau la bătaie, se
vorbesc de rău, se jignesc etc. Şi răul nu se termină aici, căci în
această ispită sunt antrenate şi „mamele” lor. Şi ce se mai
bucură vrăjmaşul!
N-ar fi mai înţelept să ne respectăm reciproc „mamele” care
ne-au născut duhovniceşte. Orice părinte, care a născut fii
duhovniceşti, este o floare în grădina Ortodoxiei, cu specificul
ei, cu parfumul şi coloritul ei. Şi să fim bucuroşi că ţara aceasta
e plină de „flori”. Am întâlnit „flori” şi la oraş, şi la ţară, şi unde nu
te aştepţi. Şi ierarhi, şi preoţi, şi diaconi, şi călugări, şi mireni.
Suflete înmiresmate, care m-au hrănit cu darurile primite de la
Dumnezeu. Unele „flori” le avem aici, pe pământ, cu noi. Altele
au fost culese şi sunt acum în glastra Împăratului florilor.
Dacă privim bine în grădină o să observăm că florile nu
vorbesc, nici nu se vorbesc, ci doar ne veselesc sufletele cu
parfumul lor.
Pernuţele

Când mă gândesc câte îngenuncheri a făcut Domnul nostru
Iisus Hristos pe drumul Golgotei, de dragul nostru, istovit, cu
Crucea în spate şi când privesc mulţimea pernuţelor din biserici
pe care se aşază în genunchi creştinii pentru câteva minute, la
slujbe, ca să le fie mai comod, încerc un sentiment de jenă, de
ruşine faţă de Mântuitorul nostru.
Când îmi aduc aminte câte ore în şir, timp de trei ani, s-a
rugat în genunchi, pe o piatră, Sfântul Serafim de Sarov, iarăşi
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mă ruşinez.
Când mă gândesc că Sfântul Simeon Stâlpnicul a stat 47 de
ani în picioare pe un stâlp, iar bisericile sunt pline de scaune, iar
mă jenez.
Nu, nu sunt pentru scoaterea pernuţelor sau a scaunelor din
biserică, căci sunt şi oameni neputincioşi şi bolnavi, iar pentru
cine e la o anumită vârstă, trebuie un pogorământ, mai ales
pentru cei care vin dis-de-dimineaţă în biserică, dar nu trebuie
nici să cădem în extrema cealaltă, adică să transformăm biserica
în sală de teatru, de concert.
În primele veacuri ale creştinismului slujbele se ţineau prin
catacombe, pe sub pământ, la lumina opaiţelor şi lumânărilor,
iar mulţi din creştinii de atunci, pentru dragostea şi nevoinţa lor,
au ajuns sfinţi. Acum ce vedem în biserici: lumină electrică,
calorifere, aer condiţionat, covoare moi, staţie de amplificare,
ferestre şi uşi de termopan. Toate condiţiile, tot confortul! Nu e
rău, dar acestea, din păcate, nu conduc la viaţă creştinească
mai intensă, ci mai degrabă la somn şi la lenevie. Să nu uităm
scopul pentru care venim la biserică! Să facem şi noi un pic de
jertfă, din respect pentru jertfa supremă a Împăratului nostru,
Iisus Hristos. Măcar atât: să uităm câteva minute de genunchii
noştri şi să ne amintim de rănile şi pătimirile Lui pentru noi. Amin!
Ţinuta creştină

Ţinuta creştinului în familie şi societate trebuie să fie
impecabilă. Toţi creştinii sunt datori să fie lumini, pilde vii de trăire
în spiritul Evangheliei.
„Aşa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, aşa
încât să vadă faptele voastre cele bune şi să slăvească pe Tatăl
vostru Cel din ceruri”. (Matei 5,16)
„Purtaţi-vă cu cinste între neamuri, ca în ceea ce ei acum vă
bârfesc ca pe nişte făcători de rele, privind ei mai de aproape
faptele voastre cele bune, să preamărească pe Dumnezeu, în
ziua când îi va cerceta”. (Petru I 2,12)
„Căci aşa este voia lui Dumnezeu, ca voi, prin faptele voastre
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cele bune, să închideţi gura oamenilor fără minte şi fără
cunoştinţă”. (Petru I 2,15)
Pe lângă faptele cele bune şi o ţinută morală demnă,
creştinul trebuie să aibă şi o prezenţă fizică şi o ţinută
vestimentară corespunzătoare. În această privinţă, pildă să ne
fie Maica Domnului şi Sfinţii din icoane. Cei mai mulţi dintre
creştini se îmbracă decent, însă, din păcate, întâlneşti şi o „modă
creştină” cu fuste lungi, dar strimte şi despicate, sau bluze fără
decolteu, dar străvezii. Şi alte „invenţii”.
Referindu-se la veşmintele monahiceşti, ava Pamvo spune:
“Aşa haină trebuie să poarte călugărul că, dacă o lasă pe gard
trei zile, să n-o ia nimeni”. Cred că nu numai călugării trebuie să
se ghideze după această regulă, ci şi noi, mirenii, dar cu
discernământ, cu sfatul duhovnicului.
Apropo, aţi încercat vreodată să vă lăsaţi haina pe gard timp
de trei zile? Eu zic să nu încercaţi.
Calea de mijloc

Din când în când mă întâlnesc cu o cunoştinţă mai veche, un
bărbat între două vârste. Şi după ce schimbăm câteva cuvinte,
îl întreb: la biserică te mai duci? Răspunsul vine prompt: Mă mai
duc, dar nu sunt aşa exagerat, habotnic, cum sunt alţii. Ţin calea
de mijloc. Nu-mi spuneai dumneata să ţin calea de mijloc, pentru
că e calea împărătească?
Iată cum a înţeles el, şi mulţi ca el, ca să ţină calea de mijloc.
Dar după cât era de rotunjor, cred că nu ţinea deloc calea de
mijloc la mâncare. După cât era de bine îmbrăcat şi după maşina
pe care o avea, cred că nu ţinea calea de mijloc, nici în ceea ce
priveşte luxul. Pentru trup n-a găsit că este de folos să ţină calea
de mijloc. El a înţeles să ţină calea mijloc în ceea ce priveşte
sufletul.
Cei mai mulţi aşa spun: că dacă mergi mai des la biserică,
eşti exagerat, dacă te rogi mai mult, eşti exagerat, dacă te abţii
de la păcate, eşti exagerat, dacă asculţi de duhovnic, eşti
exagerat, dacă doreşti să împlineşti ceea ce ne cere credinţa
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noastră, eşti exagerat. Măi, să fie! Dar sfinţii pe care îi avem prin
calendare, cum au fost? Tot exageraţi? Că şi-au dat viaţa pentru
Hristos, pentru dreapta credinţă. Oare şi Domnul Iisus Hristos a
fost exagerat, când şi-a ales să moară crucificat, biciuit şi scuipat
de oameni?
Dacă doriţi să ştiţi când şi cum să ţineţi calea de mijloc,
întrebaţi-vă duhovnicul. Dacă nu aveţi duhovnic, căutaţi cât mai
repede unul, dar care să ţină… calea de mijloc, conform
învăţăturii Bisericii noastre.
Păcăleală

Când se apropie moşii de vară, sau de iarnă, sau o altă zi
când se face pomenirea morţilor, creştinii intră în alertă, se
pregătesc din timp pentru aceste zile de pomenire. Şi bine fac.
Numai că, mulţi pică într-o capcană. Pentru răposaţi caută prin
tot oraşul produse cât mai ieftine, unele poate şi expirate, pentru
a le da de pomană. Ce păcăleală! Însă când e vorba să-şi
cumpere câte ceva pentru consumul lor personal, se schimbă
treaba. Aleg ce-i mai bun şi mai proaspăt. Nu mai vorbim de
faptul că, din comoditate (ca să nu zic altfel), pomana pentru
răposaţi se împarte la rudele apropiate, la vecinii îmbuibaţi, care
uneori o dau la animale. Nu se caută văduva, orfanii şi săracii
care ar avea nevoie, care ar zice de o mie de ori bogdaproste.
Aceasta se întâmplă pentru că mulţi creştini o fac din obişnuinţă
şi nu din credinţă. Iată o faptă bună fără suflet. Să luăm aminte!
Telefonul mobil

Când venim la sfânta biserică, trebuie ca „toată grija cea
lumească, să o lepădăm”, aşa cum cântăm la Heruvic. Să o
lepădăm, ca să ne folosim de darurile Sfintei Liturghii. Dar nu
toţi creştini fac aşa. De aceea intră în biserică având telefoane
mobile deschise. În caz că sună cineva, să fie pe fază. Poate e
o problemă importantă, zic ei. Să fie mai importantă decât
sufletul? În nici un caz.
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Mai sunt şi alţii care, fiind mai grăbiţi, când intră în biserică,
uită să-l închidă. Mi s-a întâmplat şi mie.
Problema este că, atunci când sună un telefon mobil în
timpul slujbei, se produce rumoare, se distrage atenţia. Pe unii,
e adevărat, îi mai trezeşte din călătoria lor cu gândul, care umblă
peste mări şi ţări…, dar pe creştinii evlavioşi îi deranjează. Şi
deranjează nu numai melodia personalizată, ritmată sau extrasă
din ultimul album de manele achiziţionat de la tarabe, ci şi faptul
că mulţi dintre creştini întorc capul să vadă şi să audă de unde
vine zgomotul. Ba unii îl şi apostrofează pe fratele lor neglijent.
Desigur, cei care n-au greşit niciodată...
Să mă iertaţi! N-a fost decât un „bip”.
Respectul pentru părinţi

Copil fiind, mă lua tata de mânuţă şi mă ducea la biserica
din sat. Acolo, la Sfânta Liturghie, după ce se cânta „Tatăl
nostru”, era obiceiul ca tinerii să sărute mâna bătrânilor. Frumos
obicei, care, din păcate, astăzi nu se mai păstrează. Frumos şi
creştineşte este, de asemenea, să sărutăm mâna mamei, mâna
tatălui, a naşilor şi, mai ales, mâna preotului.
De ce creştinii ortodocşi sărută mâna preoţilor şi a ierarhilor
noştri?
Se sărută mâna preoţilor şi a ierarhilor pentru că mâinile lor
sunt slujitoare ale sfinţeniilor lui Dumnezeu şi se umplu de harul
Sfintelor Taine pe care le slujesc. Din mâna preotului primim
Sfânta Împărtăşanie, vrednicie pe care nu o au nici îngerii.
Am văzut, întâmplător, că unii creştini, când îşi aduc darul la
Sfântul Altar, nu sărută mâna preotului. Cred că din neştiinţă. Ei
nu ştiu de ce binecuvântare se lipsesc şi n-au auzit istorioara cu
cneazul Miloş şi tânărul preot, care sună aşa:
Un preot tinerel slujea liturghia în Kraguievaţ, fiind de faţă
cneazul Miloş. Bătrânul cneaz era neobişnuit de evlavios. Slujba
nu începea în biserică până nu venea el.
În biserică stătea la locul său ca împietrit şi se ruga lui
Dumnezeu cu inima înfrântă. După ce tânărul preot a terminat
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slujba, a întins către cneaz crucea şi anafura. Cneazul a sărutat
crucea apoi a apucat şi mâna preotului ca s-o sărute. Tânărul
şi-a tras-o, ca şi cum s-ar fi ruşinat că bătrânul domn al ţării îi
sărută mâna. Cneazul Miloş l-a privit şi a zis: “Dă-mi mâna s-o
sărut! Nu sărut mâna ta, ci sărut cinul tău (vrednicia şi vechimea
tagmei preoţeşti), care e mai bătrân şi decât tine şi decât mine”.
Sărutarea mâinii preotului nu este sărutare obişnuită, ci este,
după cuvântul Apostolului Pavel, sărutare sfântă. (I Cor. 16,20)
Cu sinceritate şi fără nicio excepţie, vă sărut mâna, părinţi
ortodocşi!
Indiferentismul

„Credinţa fără fapte este moartă”, spune Sfântul Apostol
Iacov. Şi asta o ştiu mulţi creştini. De aceea, cei mai mulţi din
adevăraţii creştini iau în serios acest lucru şi caută să lucreze şi
faptele credinţei. Dar sunt şi unii care, dintr-o falsă smerenie, nu
vor să se implice în acţiuni misionare cerute de Biserică. Dacă
îi zici unuia dintre aceştia: spune-le şi tu acolo la serviciu despre
Dumnezeu, să meargă la biserică, dă-le un îndreptar de
spovedanie..., o să-ţi răspundă că dumnealui nu este atât de
pregătit în cele duhovniceşti şi nu face ce trebuie nici pentru el,
dar să mai ajute şi pe alţii. O, fraţilor, asta e falsă smerenie, lene,
nepăsare, indiferenţă. Ce, trebuie să ai studii superioare ca să
îndemni pe cineva să vină la biserică? Sfinţii Apostoli oare aveau
toţi carte? Şi au încreştinat o lume întreagă.
Alţii nu sunt indiferenţi, dar se ruşinează să vorbească
colegilor şi oamenilor, în general, despre cele sfinte. Dar ce
spune Hristos? „…cel ce se va ruşina de Mine şi de cuvintele
Mele, de acesta şi Fiul Omului se va ruşina, când va veni întru
slava Sa…”.(Luca 9:26). Noi, ortodocşii, ne ruşinăm de
Mântuitorul nostru, pe când alţii, cu multă insistenţă, bat din
poartă în poartă, propovăduind un Hristos străin de neamul
nostru: fără cruce, fără Biserică, fără Sfintele Taine, fără Mamă…
Să batem şi noi din poartă în poartă şi să-L mărturisim pe
Scumpul nostru Mântuitor – Iisus Hristos! Amin!
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F.

CELE
ZECE PORUNCI

Ghicitoarea F1

"Pe părinţi să îi cinsteşti",
Ca mulţi ani să vieţuieşti
Şi să-ţi fie ţie bine!",
Care din porunci ne spune?

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea F2

Spune-mi, dacă ţi-aminteşti:
"Să nu furi!" unde găseşti?
Care din porunci a zis
Lucrul ăsta? Dar precis!

(Răspunsul la pagina nr. 30)

Ghicitoarea F3

"Ziua Domnului păzeşte,
Şi cu râvnă o sfinţeşte!
Tu şi cei din casa ta,
Nu lucra deloc în ea!"

(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea F4

O poruncă-n care scrie:
"Adulter (sau preacurvie),
E păcat să săvârşeşti!".
Să vedem dacă ghiceşti...
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(Răspunsul la pagina nr. 31)

Ghicitoarea F5

"Eu sunt Dumnezeul tău,
Domn să-ţi fiu, atâta, Eu!
Să nu ai alţi dumnezei!".
Ce poruncă-i, dragii mei?

(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea F6

"Să nu-ţi faci vreun chip cioplit
Ca să i te-nchini, smerit!
Nici la altă-nfăţişare,
Să n-aduci cumva-nchinare!".
(Răspunsul la pagina nr. 32)

Ghicitoarea F7

O poruncă-n care scrie
S-avem milă, omenie,
Să fim paşnici şi nu cruzi,
Sau pe scurt: "Să nu ucizi!"

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea F8

"Spre a nu-ţi fi ţie greu,
Numele lui Dumnezeu,
În deşert, nicicând să-L iei!"
Ce poruncă-i, dragii mei?

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea F9

"Nu pofti ce nu-i al tău:
Lucru bun, sau lucru rău,
Casă, vite, robi, soţie!"
Spuneţi-mi, în care scrie?

(Răspunsul la pagina nr. 33)

Ghicitoarea F10

"Mărturie mincinoasă,
Niciodată să nu fii!".
Ce poruncă nu ne lasă
Să minţim, iubiţi copii?

(Răspunsul la pagina nr. 34)
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Postul modern

Pregătire de Paşti

Posturile mari durează
Şase săptămâni, sau şapte,
Timp când omul se-nfrânează
De bucate şi păcate.

Vine Sfântul Paşti în grabă;
Toată lumea se agită;
Cheltuieşte mult, aleargă,
Se-nnoieşte, -i fericită.

Însă, unii fraţi postesc
La-nceput o săptămână,
După care se opresc
Şi mai ţin una la urmă.

Curtea, casa e curată,
Gardul este iar vopsit,
Şi maşina e spălată,
Totul este curăţit.

Asta-i ca şi cum ţi-ai pune
Doar căciula şi bocancii
Şi-ai ieşi aşa prin lume
Să te-“admire” toţi ortacii.

Doar un lucru iar rămâne,
Iar şi iar necurăţit;
Ştiţi cu toţii, ştiţi prea bine:
Sufletul - nespovedit.
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Aşa cred ei

Vedere duhovnicească

De la Paşti pân’ la-Înălţare
Toţi creştinii, altădat’,
Salutau pe orişicare
Cu “Hristos a înviat!“

Pân-acum nu am maşină;
De aceea merg pe jos
Dinspre casă spre uzină;
Ce să fac, e... sănătos.

Astăzi, dacă zici cuiva
Un “Hristos a înviat!“
La o lună după Paşti,
Să îl vezi cum s-a blocat.

Trec grăbiţi pe lângă mine
Cu maşini, pe unda verde,
Mulţi prieteni, ce văd bine,
Dar nici unul nu mă vede.

Şi, cu multă bâlbâială,
Îţi răspunde încurcat,
După care, cu iuţeală,
Zice: Eşti... exagerat!.

Unul, însă, c-un ochi doar,
Cum mă vede şi opreşte.
Iată deci la chior ce dar:
Vede clar... duhovniceşte.

Crucea-i dreaptă, fă-o drept!
Ca pe Domnul să nu-l superi;
De la frunte pân’ la piept
Şi-o închei pe cei doi umeri.

Un bătrân, scrie-ntr-o carte,
Văzând doi păcătuind,
A-ntors capul într-o parte
Şi-a trecut nejudecând.

Crucea mare

Nu judeca!

Unii când se-nchină, frate,
Dreapta-şi flutură-ntr-o doară,
Şi-nclinându-se de spate,
Zici că-ţi cântă la chitară.

Tu, de-o faci cum se cuvine,
Ai să vezi ce supărare:
Cei ce nu ştiu să se-nchine
Zic că... prea faci crucea mare.
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Cum întoarse capul, iată
Îngerul îl aştepta
Cu o sabie, zicându-i:
“Nu, cumva, ziceai ceva?“

El, văzând, n-a osândit.
Însă, tu, fără să vezi,
Numai că ai auzit,
Repede condamni şi crezi?

Decepţia directorului

Misionarul

Un director bun, creştin,
S-a gândit ca-n sărbători,
Când e Sfânta Liturghie,
Să dea liber tuturor.

Având har şi umilinţă,
Un părinte-a reuşit
Să aducă la credinţă
Pe norodul rătăcit.

Cei mai mulţi s-au dus la câmp,
Tot la muncă, mai tenace.
Dar de-atunci stau în uzină
Şi muncesc... c-aşa le place.

Însă orbi şi fără minte,
Mulţi au zis, ieşiţi din toane,
Că: “de ce acest părinte
N-a lucrat după... canoane?“.

Zis-a un părinte mare
Că la vremea de pe urmă
Oamenii vor da-n turbare,
Părăsind, mulţi, sfânta turmă.

Un şomer cu mulţi copii
La directori mulţi a fost
Povestindu-şi starea lui
Şi c-ar vrea şi el un post.

Dar s-a supărat nespus,
Căci puţini salariaţi
La biserică s-au dus,
Dintr-atâţia angajaţi.

Adevăraţii turbaţi

Doar puţini vor mai rămâne
Credincioşi, curaţi şi buni,
Însă cei turbaţi vor spune
Că aceştia sunt nebuni.

Pentru asta s-a luptat
Folosind metode noi
Şi mijloace adecvate
Rătăcirii de apoi.

Şomerul

Când le-a spus că e lipsit,
Nu prea i-a înduioşat,
Căci a procedat greşit,
Şi, deci, nu l-au angajat.

Iată azi cum se-mplinesc
Cele spuse de străbun,
Căci un om duhovnicesc
E considerat... nebun.

De-ar fi spus la fiecare:
“Am de toate, am şi-un ban
Şi aş vrea o angajare”
Mai era acum... golan?
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Ca la teatru

Curaj

Un sfânt mare-a întrebat
O femeie-mpodobită
Cu veşmânt înzorzonat,
Parfumată şi vopsită:

Ca să cumperi azi o carte
De cultură, de folos,
Trebuie să fii, măi frate,
Un om tare curajos.

- Unde mergi aşa nepoată,
În asemenea veşminte,
Şi-n podoabe ferecată?
- La biserică, părinte!

- Am crezut că mergi la teatru,
După cum eşti îmbrăcată,
Căci la slujbă,-n templu sacru
Nu se merge-aşa nepoată!

Căci de mergi pe la tarabe
Vei vedea amestecate
Cărţi, reviste cu “otravă”
Şi alături cărţi curate.

De te vede cineva
Că te uiţi după vreo carte,
Iute-ţi zice: “Cum, mata...
Stai cu ochii la... păcate?“

Un azil?

Adevăratul savant

Eu deloc nu te-nţeleg,
Căci te văd deştept, frumos;
Eşti înalt, eşti şi întreg,
Şi bogat şi sănătos!“

“Prin absurd să presupunem
Că nu este Dumnezeu;
De duc viaţă creştinească,
Te rog, spune-mi, ce pierd eu?

Pe monahi, mulţi îi întreabă
Dintr-o rea nedumerire:
“Măi, părinte, care-i treaba,
De ce-ai mers la mânăstire?

Un savant din altă ţară,
Cu credinţă-n Dumnezeu
Şi o logică mai rară,
Sfătuia pe un ateu:

Iată câtă rătăcire
Pentru cei ce-s lumii sclavi,
Care văd în mânăstire
Un azil pentru... bolnavi.

Însă dacă El există,
Şi există, căci îl simt,
Tu pierzi tot şi-n lumea asta
Şi în veci pierzi raiul sfânt!“.
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Păcăleală

Compătimire

“Caritas”-ul, F.N.I.-ul
Înşelat-au pe cei care
Au vrut să-nmulţească banul
Fără muncă şi sudoare.

Când un om se-mbogăţeşte
Din furat, şi nu din muncă,
Mulţi afirmă că el este
Un om care se descurcă.

Câţi nu şi-au vândut maşina,
Casa, vaca, toate cele,
Ba, şi-au dus la CEC şi stâna,
Dar... rămas-au fără ele.

Azi un om dacă trăieşte
În păcate, în dezmăţ,
Multă lume-l fericeşte
Că-i deştept şi că-i isteţ.

Unică slujire

Progresul medicinii

De-ai fi zis cuiva-ntr-o doară:
“Dă-le, frate, la sărac
Şi-ai să afli-n cer comoară!“,
Punea mâna pe... arac.

Când un om se hotărăşte
Să petreacă blând, smerit,
Lumea îl compătimeşte
Pentru că... s-a pocăit.

Observând pe un creştin
Rătăcind pe căi greşite,
Ce-nainte, cât de cât,
Se-ngrijea de cele sfinte,

Cât efort face ştiinţa
Ca să mai lungească viaţa!
Dar cu cât îşi dă silinţa,
Tot mai mică e speranţa.

Şi, ironic, mai apoi
Mi-a răspuns, senin, săracu’:
Păi, eu, nu slujesc la doi ,
Eu slujesc numai lui... dracu’

Singurul progres, bădie,
Al ştiinţei “salvatoare”
E că astăzi omul ştie...
Pentru ce pricină moare.

L-am certat, calm, într-o zi,
Amintindu-i că e scris:
“La doi domni nu poţi sluji”,
Pentru care “Taci!“ mi-a zis

“Domnul vieţii” este Domnul,
Este Dumnezeu din cer
Şi nimic nu poate omul
Ca să facă fără El.
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Preotul şi preoţia

Înşelăciunea sectelor

Preoţii, dacă greşesc,
Sunt tot oameni, tot făptură.
Având har dumnezeiesc,
Au şi lupte pe măsură.

Secta este, spun bătrânii,
Casa celor rătăciţi;
Tatăl lor - tatăl minciunii E satana, precum ştiţi.

Chiar de-ar fi să fie-aşa,
Să-l cinsteşti ca pe Mesia
Şi, te rog, nu confunda
Preotul cu... preoţia.

Căci sectantul ăsta “sacru”
De-ar chema şi-ar îndemna:
“Hai la noi, c-avem pe dracu’!“,
S-ar mai duce cineva?

Că un preot a greşit,
Doar c-ai auzit şi crezi,
Şi, de-aceea, tu, la dânsul,
Nu mai vrei să apelezi.

Ca să-şi facă prozeliţi,
Secta-nşeală astfel omul:
“Hai la noi că suntem sfinţi,
Hai la noi, c-avem pe Domnul!“

Intrarea în Europa

Conversaţie

Ca să intri-n Europa,
Ne zic cei din Occident,
Trebuie stricată Legea
Creştinească-n parlament.

Când citeşti Sfânta Scriptură,
Îţi vorbeşte Dumnezeu
Şi îţi spune cu căldură
Ce e bine, ce e rău.

Şi de-aceea, la români,
Azi, păcatele spurcate,
Ţineţi seama, la creştini,
Din păcate... nu-s păcate.

Iată cum poţi, dragă frate,
Să vorbeşti cu Dumnezeu!
De ai rugă, de ai Carte,
Vei vorbi cu El mereu.

S-au legiferat păcate
Despre care, spun cinstit,
Oameni simpli, de la ţară,
Nici măcar... n-au auzit.

Când te-aşezi la rugăciune,
Îi spui tu lui Dumnezeu:
“Doamne, vreau să fiu cu tine!“,
“Doamne, scapă-ne de rău!“.
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Ispitire

Soarta

Asta este ispitire;
Dumnezeu nu-i sluga ta,
E păcat, e grea jignire,
Ia gândeşte-te mata!

“Aşa, maică, le-a fost soarta!“
Auzi babele zicând,
Care stau pe şanţ, la poartă,
În duminici, discutând.

Românii “norocoşi”

Robii Domnului

Eşti creştin şi ai pretenţii,
Pentru starea-ţi creştinească,
Totdeauna, din primejdii,
Dumnezeu să te ferească.

Prin ziare şi reviste
Azi se publică des ştiri
Cu evenimente triste,
Accidente, despărţiri...

Dumnezeu, da, ne fereşte
Din primejdii şi nevoi
Şi de rele ne păzeşte,
Dacă... ne păzim şi noi.

Nu-i nici soartă, nici destin;
Dogma asta-i de la draci.
Fiind liber şi creştin,
Soarta-i... după cum ţi-o faci.

Grecii nu mai au de mult
În vorbire pe “Noroc”,
Care-a fost un idol mut
Ce se înroşea la foc.

În obştescul cimitir
Ai să vezi, de te vei duce,
La mormântul orişicui
Priveghind câte o cruce.

“Hai, noroc!“, salută unii,
“Noroc bun!“, zic şi ortacii,
“Ce noroc!“, exclamă alţii;
Parcă-ar fi-n... Olimp, săracii.

Curios e pentru mine,
Nu-nţeleg, nu îmi dau seama,
Cum din răposaţi, chiar nimeni,
N-a fost robul lui... satana?

L-au acum, în schimb, românii,
Care zic “noroc” mereu,
Ba, mai mult, chiar şi creştinii,
Zic în loc de “Dumnezeu”.
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Iar pe crucea cel păzeşte,
Vei vedea că scrie mare
Că acolo odihneşte
Robul Domnului, “CUTARE”.

Evangheliştii

Lupii răpitori

Au venit şi-n Bucureşti,
De pe plaiuri New York-eze,
Sute de evanghelişti,
Să ne evanghelizeze.

Vin credinţa să ne-nveţe
Cei ce-n dogmă sunt profani,
Pe noi ce suntem creştini
De vreo două mii de ani.

De prin ‘90 încoace,
Sectele ne-au năpădit,
“Lupi” fiind, dar în “cojoace”,
Predicând despre sfârşit.

Iată astăzi România
E un “sat fără de câini”.
Vin sectanţi din toată lumea
Să ne predice minciuni.

Dar eu cred că ăştia-s hoţi,
Căci în Biblie, clar scrie,
Că evangheliştii toţi
Au fost patru, nu... o mie.

Oare,-n patriile lor,
Creştinat-au pe-ai lor fraţi,
De-au venit acum la noi?
Sau sunt “lupi”, dar... deghizaţi.

De pomană

“Amănuntul” ce se uită

Milostenia, să ştiţi,
Cu smerenie făcută,
E regină-ntre virtuţi
Şi e Domnului plăcută.

Se întâmplă câteodată
Să întrebi pe cineva:
“Ce-ţi mai fac copiii, frate?
Te mai sună careva?“

Aşadar dă la săraci,
Nu uita şi ţine seamă,
Ca pomana ce o faci
Să nu-ţi fie de... pomană.

Însă uită ca să-ţi spună
“Amănuntul” cel mai greu:
Dacă au credinţă bună,
Dacă-l au pe Dumnezeu.

Tu, când faci un parastas,
Haine, pâine, tot ce-mparţi,
Dă la omul nevoiaş,
Nu la rude sau bogaţi.

O să-ţi spună că sunt bine,
Au maşini, au vile mari,
Merg mereu prin ţări străine,
Sunt directori, demnitari.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE

CELE ŞAPTE PĂCATE DE MOARTE
1

1

2

3

4

5

6

2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13
14
15
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7

8

9 10 11

ORIZONTAL:

1. PĂCAT DE MOARTE - Ţintă.
2. Armonie - Strigăt de bucurie.
3. A potrivi - Din lapte.
4. Inacceptabil.
5. Regret la sfârşit! - Ava Antonie! - Cap luminat!
6. Lumea păcatului - PĂCAT DE MOARTE.
7. Jumătate de prăjină - Tipul trădătorului - Coada lui satan!
8. PĂCAT DE MOARTE.
9. Pronume personal - A aspira - Dumneata.
10. Procesiune - Sprijin pentru vii.
11. Turbare.
12. Ramuri.
13. Împotriva legii - Entuziasm.
14. Cununii - Boli virotice.
15. Ucenic al Ap. Pavel - PĂCAT DE MOARTE.

VERTICAL:

1. PĂCAT DE MOARTE.
2. Nene! - Culoarea păcatului - Pronume.
3. Fără aer (pl.) - Lipsă.
4. Împărat păgân - Răcituri - Ghete!
5. Destrăbălări - Smalţ.
6. Aceea - Nume feminin - Lele!
7. Usturoi - PĂCAT DE MOARTE - Gheorghe Cernicanul!
8. Cărbune - Cetatea de scaun a lui Aeetes - Detergent.
9. Vinde cărbuni - Covor cu două feţe.
10. Pâna la prânz (pl.) - Animal ispăşitor (pl.).
11. Ţară mediteraniană - Sau - PĂCAT DE MOARTE.

(Dezlegarea careului “CELE ŞAPTE PĂCATE DE MOARTE” o
găsiţi la pagina 81)

„Când se termină păcatul, începe rugăciunea,
iar când se termină rugăciunea, începe păcatul”
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(Fericitul Augustin)

RĂSPUNSURI LA GHIC IT ORI

Ghicitoarea F1
Porunca a V-a

Ghicitoarea F2
Porunca a VIII-a

"Cinsteşte pe tatăl tău şi pe
mama ta, ca să-ţi fie bine şi să
trăieşti ani mulţi pe pământ..."
În această poruncă ni se cere
dragostea
şi
cinstirea
aproapelui, îndeosebi a celor
mai apropiaţi, începând cu
părinţii.
Am ascultat noi de părinţii
noştri când ne învăţau la bine şi
când ne arătau calea cea bună?
Nu cumva ne mustră conştiinţa
când ne aducem aminte de
purtările noastre faţă de ei?

"Să nu furi !"
În această poruncă ni se cere
să nu vătămăm averea cuiva.
A fura înseamnă a-ţi însuşi
lucrul, munca sau meritele
aproapelui,
pe
care
le-a
dobândit cu sudoarea frunţii lui,
ori le-a primit în dar. Tot de furat
sunt şi banii pe care îi câştigăm
în duminici, pentru că furăm ziua
Domnului.
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Ghicitoarea F3
Porunca a IV-a

Ghicitoarea F4
Porunca a VII-a

"Adu-ţi aminte de ziua
odihnei, ca să o sfinţeşti.
Lucrează şase zile şi-ţi fă în
acelea toate treburile tale, iar în
ziua a şaptea este odihna
Domnului Dumnezeului tău..."
În această poruncă ni se cere
să ţinem rânduiala timpurilor şi
faptelor de cinstire către
Dumnezeu.
Necinstesc această poruncă
cei care nu merg Duminica sau
în sărbători la biserică, cei care,
nesiliţi de nimeni, muncesc sau
merg în locuri necreştineşti
(discoteci, stadioane, bodegi) în
zilele sfinte.

"Să nu fii desfrânat !"
În această poruncă ni se cere
să
nu
vătămăm
cinstea
aproapelui.
Desfrânate sunt nu numai
persoanele care săvârşesc
păcatul cu fapta, ci şi acelea ce
privesc imagini imorale prin
reviste, internet, televizor, sau le
expun prin casă, persoanele
care instigă la desfrânare prin
vestimentaţie şi comportament.
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Ghicitoarea F5
Porunca I-a

Ghicitoarea F6
Porunca a II-a

"Eu sunt Domnul Dumnezeul
tău... Să nu ai alţi dumnezei
afară de Mine !"
În această poruncă ni se cere
să cunoaştem şi să cinstim pe
adevăratul Dumnezeu.
Ocupă Dumnezeu primul loc
în gândirea, inima şi viaţa
noastră? Ne temem de El? Îi
suntem
recunoscători?
Îl
ascultăm şi ne supunem Lui
întru totul?

"Să nu-ţi faci chip cioplit şi
nici un fel de asemănare a nici
unui lucru din câte sunt în cer,
sus, şi din câte sunt pe pământ,
jos şi din câte sunt în apele de
sub pământ ! Să nu te închini lor,
nici să le slujeşti... "
În această poruncă ni se cere
să
fugim
de
cinstirea
dumnezeilor mincinoşi.
Idol este orice lucru care
ocupă locul Dumnezeului Celui
viu şi nevăzut în inima, mintea şi
ochiul omului. Idol poate fi banul
şi averea, pântecele, bărbatul,
femeia sau copilul, calculatorul
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şi televizorul la care ţii mai mult
decât la Dumnezeu şi le dedici
mai mult timp.

Ghicitoarea F8
Porunca a III-a

Ghicitoarea F7
Porunca a VI-a

"Să nu iei numele Domnului
Dumnezeului tău în deşert...".
În această poruncă ni se cere
să nu călcăm nici cu cel mai mic
cuvânt cinstea lui Dumnezeu.
Iau numele lui Dumnezeu în
deşert cei care jură şi înjură, cei
care Îi pronunţă numele fără nici
un gând la Dumnezeu şi ajutorul
Lui ("Of, Doamne, Doamne !",
"Să nu ucizi!"
"Pentru numele lui Dumnezeu!")
În această poruncă ni se cere
sau zic "zău", cei care Îl cheamă
să
nu
vătămăm
viaţa
în descântece, vrăji, ghicit,
aproapelui.
spiritism.
În vremea noastră crimele şi
avorturile s-au înmulţit mai mult
Ghicitoarea F9
ca oricând. Dar ucidere este şi
Porunca a X-a
ura, răutatea, vorbirea de rău.
"Să
nu
doreşti
casa
Sfântul Evanghelist Ioan spune:
"Oricine urăşte pe fratele său, aproapelui tău; să nu doreşti
femeia aproapelui tău, nici
este ucigaş".
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ogorul lui, nici sluga lui, nici
slujnica lui, nici boul lui, nici
asinul lui şi nici unul din
dobitoacele lui şi nimic din câte
are aproapele tău !"
Această poruncă ne cere să
nu dorim vătămarea aproapelui.
Ea ne vorbeşte de pofta
dinlăuntru, de pofta păcătoasă,
care dacă nu este ucisă, omul
ajunge să facă păcatul cu fapta.

urăşte Domnul, ba chiar şapte
de care se scârbeşte cugetul
Său: ochii mândri, limba
mincinoasă, mâinile care varsă
sânge nevinovat, inima care
plănuieşte gânduri viclene,
picioare grabnice să alerge spre
rău, martorul mincinos care
spune minciuni şi cel care
seamănă vrajbă între fraţi”.
(Pildele lui Solomon)

Ghicitoarea F10
Porunca a IX-a

"Să nu mărturiseşti strâmb
împotriva aproapelui tău !"
În această poruncă ni se cere
să nu-l vătămăm cu cuvântul.
“Şase sunt lucrurile pe care le
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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!
Dorinţa racului

Înainte de a muri, un rac oarecare, după ce l-a strâns în braţe
pe fiul său, i-a spus o mare dorinţă a lui şi anume: că şi-ar dori
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ca el, fiul său, să meargă înainte, ca toate vieţuitoarele,
explicându-i amănunţit cum să procedeze. La urmă l-a întrebat:
“Înţeles-ai, fiule?” “Da, tată, dar te rog arată-mi şi dumneata cum
să fac, măcar un pas-doi”. Ceea ce, lesne de bănuit, bătrânul
n-a putut...

Oare câţi tătici şi câte mămici nu şi-ar dori ca fii lor să
meargă înainte, să nu calce strâmb, să nu meargă cum au mers
ei, dar puterea pildei este mult mai puternică decât cuvântul de
îndemn, fără trăire.
O problemă de... iubire

Se spune că într-o zi, îngerii de la botez, păzitori ai
oamenilor, s-au prezentat înaintea lui Dumnezeu şi s-au plâns că
nu ştiu ce să mai facă, fiindcă oamenii s-au făcut deosebit de
nepăsători şi răi; au timp pentru toate relele, numai pentru
rugăciune nu.
Domnul Dumnezeu i-a întrebat:
- Voi ce părere aveţi, ce ar trebui să fac pentru ei?
Îngerii au spus:
- Doamne, măreşte-le ziua cu o oră şi noi le vom spune că
este darul tău, numai pentru ca ei să se roage.
Bine, a zis Domnul.
Şi ziua s-a făcut de 25 de ore. Dar oamenii tot nu s-au rugat.
Atunci îngerii s-au prezentat din nou în faţa Stăpânului, supăraţi
pentru nepăsarea oamenilor:
- Doamne, oamenii tot nu se roagă.
Domnul i-a întrebat iarăşi:
- Ce credeţi că ar trebui să le mai fac?
- Doamne, fă-le ziua numai de 20 de ore! Îşi vor da seama
cât de scurtă este viaţa şi cât de repede vine judecata ta şi aşa
se vor ruga.
Domnul a aprobat cererea şi viaţa a devenit mai scurtă. Dar
nici acum oamenii nu îşi făceau timp să se roage. Îngerii au mers
din nou în faţa Creatorului şi s-au plâns că oamenii sunt tot răi.
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- Ce-i de făcut? i-a întrebat Domnul.
Îngerii n-au mai avut nimic de adăugat şi Dumnezeu le-a
spus:
- Rugăciunea nu este o problemă de timp, ci de iubire. Cine
mă iubeşte, găseşte timp suficient în cele 24 de ore ca să se
roage.
Şi a lăsat timpul ca mai înainte.

Rugăciunea este cea mai grea faptă bună. Cred că v-aţi dat
seama. Creştinii practicanţi fac multe fapte bune: ajută pe
aproapele, citesc cărţi sfinte, se ostenesc în vreun fel sau altul,
dar când e vorba de rugăciune... De ce oare? Pentru că
rugăciune înseamnă să stai de vorbă cu Dumnezeu, iar
vrăjmaşului nu-i convine. Pentru aceasta sunt piedici de tot felul,
şi înainte de rugăciune, şi în timpul rugăciunii.
“Rugaţi-vă neîncetat!” (Epistola întâia către Tesaloniceni a

Sfântului Apostol Pavel,5,17)

Cine-L primeşte pe Fiul...

Un om bogat, pasionat de artă, avea în colecţia lui opere ale
tuturor marilor maeştri, renascentişti, clasici şi moderni, din toate
şcolile şi curentele. Deseori stătea împreună cu unicul său fiu,
admirând minunatele piese din colecţia lor.
Dar a izbucnit războiul şi fiul a fost înrolat şi trimis la luptă. El
a dat dovadă de mult curaj şi a murit la datorie, în timp ce salva
viaţa unui camarad. Când a primit anunţul, tatăl a fost profund
îndurerat de pierderea unicului său fiu.
O lună mai târziu, a auzit bătăi la uşă. În prag stătea un tânăr
cu un pachet mare în braţe...El a spus:
- Domnule, nu mă cunoaşteţi. Eu sunt soldatul pentru care
fiul dumneavoastră şi-a dat viaţa. În acea zi el a salvat multe
vieţi ale celor răniţi dar, în timp ce încerca să mă ducă pe mine
într-un loc sigur, un glonte i-a străpuns inima, el murind pe
loc...Deseori ne vorbea de dumneavoastră şi despre pasiunea
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pe care o aveţi pentru artă.
Tânărul i-a înmânat pachetul.
- Ştiu că este aproape un nimic. Eu nu sunt un pictor
cunoscut, dar sunt convins că fiul dumneavoastră ar fi vrut să
aveţi acest tablou.
Tatăl a început să desfacă ambalajul. Era un portret al fiului
său, pictat de tânăr. Privindu-l atent, a fost uimit de felul în care
tânărul pictor a reuşit să surprindă chipul, dar şi personalitatea
fiului său. Tatăl a scos un suspin şi cu ochii plini de lacrimi a
mulţumit tânărului, oferindu-i şi o sumă de bani pentru tablou.
- O, nu se poate aşa ceva, domnule... Toată viaţa nu voi
putea să plătesc pentru ceea ce fiul dumneavoastră a făcut
pentru mine. Acesta este doar un cadou.
Tatăl a prins tabloul pe una din simezele sale. De câte ori
avea vizitatori, el începea prin a le arăta portretul fiului său şi
numai după aceea le dădea voie să vadă marile capodopere
colecţionate.
După moartea bătrânului tată, s-a organizat licitaţia marii lui
colecţii de tablouri. S-au adunat foarte multe persoane care
doreau să vadă şi, mai ales, să achiziţioneze tablouri pentru
propriile lor colecţii.
La deschidere, pe podium era postat portretul fiului.
Persoana delegată să conducă licitaţia, adjudecătorul, a deschis
sesiunea, lovind cu ciocănelul:
- Începem licitaţia cu acest portret al fiului. Cine deschide
oferta?
În sală s-a lăsat liniştea....Apoi, de undeva din fundul sălii, o
voce a strigat:
- Am venit să vedem marile opere! Sări peste această
piesă!...
Dar, netulburat, adjudecătorul a continuat:
- Face cineva o ofertă pentru acest portret?... 100?... 200?...
Din sală, cineva a strigat iritat:
- Nu am venit pentru acest portret!... Ne-am adunat pentru
picturile lui Rembrandt, Fragonard, Van Gogh, Matisse, Picasso
şi ale celorlalţi maeştri!... Haideţi să trecem, cu adevărat, la
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licitaţie!...
Netulburat, adjudecătorul a continuat:
- Fiul!... Fiul!... Îl vrea cineva pe fiul?!...
Într-un târziu, din cel mai îndepărtat colţ al sălii s-a auzit o
voce timidă:
- Dau eu 10 pentru acest portret...
Era cel care fusese, ani mulţi, grădinarul tatălui şi al fiului.
Fiind un om sărac, nu putea să ofere mai mult.
- Există o ofertă de 10!... Cine dă mai mult?!... Dă cineva
20?!...
Sala era în fierbere.
- Daţi-i-l lui pentru 10!...Să trecem la maeştri!...La maeştri!...
Nu-l voiau pe fiu. Toţi doreau să profite de ocazie şi să
cumpere opere mari pentru colecţiile lor. Ferm, adjudecătorul a
continuat:
- 10, odată!...10, de două ori!...
Şi, lovind cu ciocănelul în masă:
- Adjudecat! VÂNDUT pentru 10!
Din faţă, cineva a izbucnit:
- În sfârşit, putem trece la marea colecţie!...
Calm, adjudecătorul a pus jos ciocănelul, spunând:
- Îmi pare rău, dar licitaţia s-a încheiat.
Rumoare în sală:
- Dar tablourile?!...Cum rămâne cu maeştrii?!...Colecţia?!...
- Regret, a spus adjudecătorul. Când am fost desemnat să
conduc această licitaţie, mi s-a comunicat o prevedere secretă
din testament, pe care nu am avut voie să o fac cunoscută decât
în acest moment: licitaţia se referă numai la portretul fiului! Cine
îl ia, moşteneşte întreaga avere, care include şi toată colecţia
de opere de artă! Omul care-l primeşte pe fiul obţine TOT!...
Dumnezeu Tatăl a trimis acum 2000 de ani pe Fiul său ca să
moară pe cruce.
La fel ca mesajul adjudecătorului, si mesajul Lui este:
- Fiul, Fiul, cine-l primeşte pe Fiul?!
Pentru că acela care îl primeşte pe Fiul, obţine totul...
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„Că într-atât a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său Cel
Unul-Născut L-a dat, pentru ca tot cel ce crede într-Însul să nu
piară, ci să aibă viaţă veşnică”. (Ioan 3,16)
Aceasta este adevărata dragoste...
Întoarcere la făgaş

De multe ori, gospodarii din vreun sat în loc să meargă pe
drumul cuvenit, o iau, fie cu piciorul, fie cu căruţa peste câmp,
trecând peste lanuri şi hotare. Un gest urât, veţi zice, un gest
necivilizat. Sau poate şi noi am făcut lucrul acesta.
Văzând aşa, proprietarii locului încălcat se apucă şi fac şanţ,
dar oamenii trec şi aşa. Pentru că n-au reuşit în felul acesta să-i
determine pe oameni să meargă pe calea cuvenită, stăpânii
locului pun atunci spini şi scaieţi, şi nu mai trece nimeni. Se duc
toţi la drumul cuvenit.

Aşa e şi cu suferinţa omenească.
Dumnezeu vrea să mergem pe cărarea Lui, cea cuvenită,
dar noi o luăm “peste câmp”, “pe arătură”, adică facem
fărădelegi. Atunci El sapă în calea noastră un şănţuleţ de
suferinţă, pe care noi îl trecem lesne. Sapă unul mai măricel, dar
noi îl trecem şi pe acela. Atunci ne aruncă în cale spinii şi ghimpii
suferinţelor şi noi de abia atunci vedem calea cea bună şi ne
întoarcem la ea. Şi dacă nici atunci nu ne întoarcem la calea lui
Dumnezeu…
Cine este împăratul sau ostaşul?

A trăit odată un rege al Spaniei, care era foarte mândru de
strămoşii săi şi care era cunoscut pentru cruzimea sa faţă de cei
mai slabi decât el.
Într-o zi, pe când călătorea cu suita sa pe o câmpie din
Aragon unde, cu ani în urmă, murise tatăl lui în luptă, întâlni un
om care scotocea într-o grămadă de oseminte.
- Ce faci aici? întrebă regele.
- Când am aflat că regele Spaniei vine încoace, am hotărât
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să adun oasele răposatului vostru tată şi să vi le dau. Dar, oricât
aş căuta, nu le pot găsi, căci sunt exact la fel cu ale ţăranilor, ale
oamenilor săraci, ale cerşetorilor şi ale sclavilor care au murit tot
aici. Nu e nicio deosebire.
Auzind acestea, regele a rămas pe gânduri, luptat fiind de
conştiinţă, care a început să lucreze ca un vierme neadormit.

Să medităm şi noi mai mult la tot ce am făcut în viaţă, la
atitudinea şi comportarea noastră faţă de semeni, faţă de
Dumnezeu şi faţă de noi înşine. Iar dacă ne mustră conştiinţa
pentru ceva, să ne schimbăm viaţa (în bine), să spălăm trecutul
cu lacrimile pocăinţei şi să nu uităm de mila lui Dumnezeu care
ne oferă, pentru curăţire, şi al doilea botez, adică Sfânta
Spovedanie, până nu va scotoci cineva în vreo grămadă de
oseminte şi cu durere să zică: “Adusu-mi-am aminte de
proorocul ce strigă: eu sunt pământ şi cenuşă; şi iarăşi m-am
uitat în morminte şi am văzut oase goale şi am zis: oare, cine
este împăratul sau ostaşul, bogatul sau săracul, dreptul sau
păcătosul?” …
Comoara pierdută

Un om, umblând odată pe ţărmul mării, a găsit un săculeţ cu
pietre negre şi mărunte.
Mergând încet pe drum şi neavând ce face, scotea pietre din
săculeţ şi arunca în păsări cu ele. A mers şi a zvârlit toate pietrele
afară de una, pe care a dus-o acasă.
Acolo, a arătat-o unui vecin, care, văzând-o, a întrebat cu
mirare:
- Unde-ai găsit-o? Piatra aceasta este de mare preţ.
Aflând aceasta omul acela nepriceput, a plecat pe malul
mării, să găsească pietrele aruncate, dar n-a mai găsit nimic. Ce
mare i-a fost durerea, înţelegând ce comoară a pierdut!
Aşa facem si noi adesea cu zilele vieţii noastre. Fiecare an,
fiecare lună, fiecare zi sau ceas al vieţii noastre, sunt atâtea
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comori pe care ni le dă Dumnezeu, ca să le folosim pentru
mântuirea noastră si ajutorarea semenilor, iar noi ades le risipim
pe lucruri deşarte. Iar vremea trece si întoarcere n-are, aşa că
pătimim si noi ca acela care arunca zadarnic pietrele găsite pe
malul mării.
Cizmarul milostiv

Lev Tolstoi, marele scriitor rus (1828-1910), pe lângă
romanele sale celebre, a scris şi o serie de povestiri cu conţinut
moral creştin. Între acestea este şi istoria cizmarului sărac.
Într-un sat trăia un cizmar care, într-o odăiţă, îşi avea
atelierul şi bucătăria şi dormitorul. Din meşteşugul său de a
repara încălţămintea oamenilor abia îşi scotea hrana de toate
zilele. Dar omul era foarte credincios, iubitor de biserică şi cu
inimă bună, pentru toţi. O dorinţă mare nutrea cizmarul: să se
învrednicească şi el, cumva, să vadă faţa Mântuitorului. Într-o
noapte i se arătă în vis Domnul Iisus şi îi zise: “Mâine voi veni la
tine, fiule. Să mă aştepţi!” Omul se trezi cuprins de o nemărginită
fericire. Deretică prin casă îşi puse toate lucrurile în rânduială, se
îmbrăcă îngrijit şi cu ochii pe fereastră, începu a aştepta
oaspetele divin. Căutând aşa pe geam, zări o femeie săracă,
ducând un prunc în braţe. Omul nostru deschise uşa, o pofti
înăuntru, îi făcu un ceai fierbinte să se încălzească şi o omeni
cum putu mai bine. După plecarea ei, iarăşi se aşeză la geam,
ca nu cumva să-i scape Cel aşteptat. Pe la amiază văzu un
măturător de stradă, rebegit de ger. Şi pe acela îl primi cu
bunătate şi îl mângâie. Dar Domnul nu venea. Către seară primi
cizmarul un soldat bătrân care trecea pe drum. Şi lui îi oferi ceva
de mâncare, căldură, un ceai... Şi aşa până ce afară se întunecă
de-a binelea. Omul, întristat adânc, se aşeză să se odihnească.
Într-un târziu adormi, şi-L visă iarăşi pe Mântuitorul care îi zise:
“Bine m-ai primit fiule! Află că îndurarea şi bunătatea pe care
le-ai arătat semenilor tăi, Mie mi le-ai arătat. Căci doar grăit-am
vouă: “Întrucât aţi făcut un bine unuia dintre aceşti fraţi mai mici
ai Mei, Mie mi-aţi făcut” (Matei 25, 40).
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Salvatorul

La marginea unui râu, un ţăran rău voia cu orice chip să
scape de câinele său, deşi acesta era un animal bun şi
recunoscător. Luându-l în braţe, l-a aruncat în apă, crezând că
animalul se va îneca şi astfel va scăpa de el. Însă, bietul câine
a înotat cu greu până la mal, după care s-a aşezat cuminte la
picioarele stăpânului său. Acesta, supărat că nu reuşise, l-a
împins înapoi în apă, dar câinele a ieşit iar. De-a dreptul furios,
ţăranul a ridicat din nou animalul în braţe, dar vrând să-l arunce
cât mai departe, a alunecat pe malul noroios şi s-a prăvălit cu tot
cu câine în apă. Neştiind să înoate, a început să ţipe şi să se
zbată. Când să se ducă cu totul la fund, a simţit cum cineva îl
apucă de gulerul hainei şi îl trage încet spre mal. Scos din apă
mai mult mort decât viu, ud tot şi speriat, omul a înţeles că i-a
scăpat viaţa tocmai câinele pe care încercase să îl omoare.
Ruşinea i-a cuprins sufletul. I-a mulţumit lui Dumnezeu că au
scăpat amândoi cu viaţă, după care şi-a mângâiat cu
recunoştinţă câinele atât de credincios şi au plecat împreună
spre sat. În sinea sa, omul a jurat să nu mai dorească niciodată
răul cuiva.
Faptele săvârşite de oameni sunt de trei feluri: conform firii,
mai prejos de fire şi mai presus de fire.
Firească este pacea, împotriva firii este duşmănia şi mai
presus de fire, sunt iertarea şi binele dezinteresat. (Sfântul
Atanasie cel Mare)
Să avem nădejde

Se spune că diavolul s-a hotărât cândva să-şi vândă toate
instrumentele cu ajutorul cărora îi amăgea pe oameni. A făcut o
mulţime de pachete, pe fiecare indicând ce conţine: supărare,
crimă, minciună, necinste, mândrie şi aşa mai departe. După ce
toate pachetele au fost vândute, cineva a observat că totuşi un
pachet n-a fost pus în vânzare. Şi l-a întrebat pe diavol, de ce nu
l-a vândut şi pe acesta? “Pentru că acesta conţine cea mai
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puternică dintre armele mele şi pe aceasta nu vreau s-o vând.
Ea este descurajarea. Pierderea speranţei. Când cineva ajunge
la aceasta, îl am în mod sigur în gheare!”

Deznădejdea e păcat împotriva Duhului Sfânt şi fără iertare,
pentru că nu mai ai timp de pocăinţă şi de fapte bune. „Cine
deznădăjduieşte de mila lui Dumnezeu, îl necinsteşte, la fel ca
acela ce se îndoieşte de existenţa Lui“, zice Fericitul Augustin,
iar Fericitul Ieronim spune că luda a jignit pe Domnul mai puţin
vânzându-L, ci mai mult îndoindu-se de bunătatea Lui; el a
pierdut nu în primul rând din pricina nelegiuirii sale, ci mai mult
din pricina deznădejdii sale.
Aşa că, fraţilor, ştiind că nu e păcat care să întreacă mila lui
Dumnezeu, să ne grăbim să mergem la duhovnic şi să-i spunem
cu durere necazurile noastre, cursele întinse de vrăjmaşul în
care am căzut din neatenţie şi, cu siguranţă, Bunul Dumnezeu
ne va primi. Avem atâtea exemple de oameni, ca noi, care au
trăit o viaţă păcătoasă, dar trezindu-se la timp, cu nădejde mare
şi-au îndreptat viaţa şi chiar au ajuns mari sfinţi. Să ne fie pildă
Sfânta Maria Egipteanca pe care Biserica o pomeneşte în
Duminica a V-a din Post.
Dacă nu prea merge...

Părintele Siluan Athonitul, s-a întâmplat să meargă odată în
tren, lângă un negustor, fumător pasionat. Acesta a aprins o
ţigară şi a simţit nevoia să-şi apere apucătura, zicând că are
unele avantaje, sau măcar iluzia lor. I-a cerut, însă, şi părerea
Părintelui Siluan. Acesta i-a spus:
- Domnule, înainte de a vă aprinde ţigara, rugaţi-vă! Spune-ţi
Tatăl nostru!
Negustorul a răspuns cu mirare:
- Păi…, nu prea merge sa te rogi înainte de fumat…
Atunci Părintele Siluan a zis:
- Orice lucru care nu merge cu rugăciunea netulburată, mai
bine să nu-l facem!
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Frumos raţionament! Aşa ar trebui să procedăm şi noi:
înainte de a intra în cârciumă, să zicem Tatăl nostru; înainte de
a da o replică nervoasă fratelui nostru, să zicem Tatăl nostru;
înainte de a judeca pe aproapele pentru neştiinţa lui, să zicem
Tatăl nostru; înainte de a ne însuşi ceea ce nu ne aparţine, să
zicem Tatăl nostru şi înainte de orice acţiune, să zicem Tatăl
nostru, iar dacă… nu prea merge, să ne oprim, să n-o mai
facem.
De ce nu suntem fericiţi

Într-un mic orăşel trăia o femeie cu cei doi feciori ai ei. Unul
dintre feciori era negustor de umbrele, iar celălalt îşi câştiga
existenţa vânzând sandale.
Această femeie era tot timpul tristă. Văzând-o mereu în
această stare de tristeţe, un preot bătrân a întrebat-o:
- De ce eşti supărată surioară? Ce necaz îţi chinuie sufletul?
Femeia îi răspunse:
- Vedeţi părinte, acum plouă. Unul din feciorii mei trăieşte din
vânzarea de sandale. Din cauza vremii, afacerea lui are de
suferit. Cum să nu fiu necăjită?
Peste câteva zile soarele îşi făcu simţită prezenţa în micul
orăşel, dar mai puţin în inima femeii, căci ea tot tristă şi abătută
era. Nedumerit acum, părintele o întrebă din nou:
- Acum e soare, nu asta aşteptai? Feciorul tău are acum o
afacere prosperă vânzând sandale, de ce eşti în continuare
supărată?
Femeia îi răspunse:
- Ooo, părinte! Celălalt fecior al meu vinde umbrele. Cine
cumpără umbrele pe vremea asta însorită? Înţelegi acum de ce
sunt tristă?
- Sunt şi mai nedumerit acum, răspunse părintele. Din câte
mi-ai vorbit despre feciorii dumitale, eu înţeleg că ar trebui să fii
mereu o mamă fericită. Când plouă, feciorul care vinde umbrele
prosperă, iar când e soare, celălalt fecior vinde sandale şi deci
îi merge afacerea.”
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Dacă aşezi în faţa mai multor oameni un pahar umplut pe
jumătate cu apă, şi-i vei întreba ce văd, cei optimişti, cei plini de
speranţă, care au nădejde în Dumnezeu, vor spune că văd un
pahar pe jumătate plin, iar cei îndoielnici, pesimişti, fără nădejde
în Dumnezeu, vor spune că văd un pahar pe jumătate gol. Iată
de ce suntem nefericiţi! În loc să vedem partea plină a paharului,
vedem partea goală.
Pe urmele tatălui

Un om, cuprins de patima beţiei, mergea într-o zi de iarnă
pe furiş la cârciumă, peste grădinile înzăpezite. Când îşi întoarse
capul, zări în spate pe băieţelul său cel mic, care abia se vedea
din zăpadă.
- Du-te îndărăt, băiete, ai să te îneci în zăpadă, zise tatăl.
- Stai fără grijă, tată, răspunse băiatul, eu calc pe urmele
tale.
Cuvintele acestea atinseră ca un cuţit pe omul pătimaş, care
se întoarse acasă şi a hotărât să nu mai intre niciodată în
crâşmă.
Plopul şi iedera

Era odată un plop. Într-un an, vântul aduse la rădăcina lui o
sămânţă de iederă. Venind o ploaie bună, sămânţa încolţi, iar
vrejul de iederă se urcă pe trupul plopului, până aproape de vârf.
Încrezută şi trufaşă, iedera întrebă atunci pe plop:
- Cât ţi-a trebuit să ajungi atât de înalt?
Plopul, cuminte şi înţelept, cu smerenie, îi răspunse:
- Ehe! Mi-a trebuit o sută de ani!
Iedera, plină de mândrie, îi zise:
- Ce mai treabă! Mie mi-a trebuit numai o vară.
Plopul, zâmbind, îi zise:
- Da, e drept, o vară, dar numai o vară ai să trăieşti, că află
de la mine: cine creşte repede, piere repede. Aşa că vai de
mărirea ta!
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Şi, cu adevărat, în preajma toamnei, vrejul iederii se uscă şi,
peste puţin, căzu netrebnic la piciorul plopului care, înţelept şi
tăcut, îşi ducea mai departe rostul său, lăsat de bunul
Dumnezeu.
Aşa se întâmplă şi în plan duhovnicesc, precum zice un
Părinte din Pateric: “dacă vezi un tânăr că se ridică prea repede
la Dumnezeu, apucă-l de picioare şi nu-l lăsa, că nu i se cuvine
lui să se ridice aşa repede”.
Exemplul cailor

Un servitor avea obiceiul de a bea cu un pahar mai mult
decât putea duce. Într-o zi el aducea caii de la adăpat.
- Du caii înapoi la adăpat, îi porunci stăpânul.
Servitorul se uită mirat la el, dar tonul hotărât al stăpânului îl
făcu să se supună. Când se întoarse de la adăpat, stăpânul îl
întrebă:
- Ei, au băut caii?
- Cum să bea, stăpâne, doar ştie oricine că animalele nu
beau, dacă nu li-e sete, răspunse servitorul.
- Vezi, băiete, în viitor să iei exemplu de la caii tăi şi ţine
minte, că un om care bea prea mult, are mai puţină minte decât
un animal, care bea şi mănâncă doar atât cât îi trebuie...
O floare rară

Un om bogat, fără familie, se plânse odată unui prieten de-al
său:
- Oamenilor nu le place de mine, mă numesc zgârcit şi
hapsân, cu toate că în testamentul meu am lăsat scris ca averea
mea să fie preluată de o instituţie de ocrotire socială.
Prietenul său îi răspunse:
- Ascultă, îţi voi spune povestea vacii şi a porcului:
Se spune că odată porcul veni la vacă şi-i zise: “Oamenii
vorbesc mai totdeauna numai despre tine. Eşti prezentă şi la
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televiziuni pe spoturile publicitare. Ştiu, tu le dai lapte, dar eu le
dau mult mai multe: le dau carne, slănină, grăsime, şorici şi din
mine oamenii fac cele mai gustoase mâncăruri: caltaboş, cârnaţi,
sarmale, tobă. Cu toate acestea nimeni nu mă iubeşte. Pentru
toţi sunt doar un porc. De ce oare?” Vaca se gândi un moment,
apoi spuse: “Cred că se întâmplă aşa din cauză că eu le dau în
timp ce trăiesc, pe când tu le dai după ce nu mai eşti în viaţă...”.
Aşa este. Cât eşti în viaţă, mai zic unii OAMENI un
mulţumesc, dar după ce nu mai eşti, uită binele făcut. Chiar si
copiii uită sa mai facă parastase pentru părinţii, moşii şi strămoşii
lor, cu toate că au moştenit averea lor. Ba unii, supăraţi că au
împărţit averea moştenită de la părinţi, cu fraţii lor, mai zic şi…
„porcul ăla bătrân”. De aceea este bine să dăm noi milostenie
pentru sufletul nostru cât suntem în viaţă şi să nu aşteptăm să o
facă alţii pentru noi, căci recunoştinţa a ajuns o floare rară.
Spre iarmaroc

Un ţăran sărac, şugubeţ din fire, pe nume Vasile, neavând
bani, s-a hotărât să-şi vândă capra la târgul din apropiere. Atât
avea şi el, o capră dolofană, dar cam râioasă. Ce şi-a zis: o vând
pe asta, îmi iau una mai mică şi îmi rămân şi bani.
În drum spre târg, când să plece de acasă, se întâlneşte cu
Ion, vecinul lui, mai sărac decât Vasile, care mergea tot
într-acolo. Erau bucuroşi că au acelaşi traseu, fiindcă, ziceau ei,
o să treacă timpul mai uşor.
Pe cale, Vasile, glumeţ, cum spuneam, ca să râdă de Ion,
ce-i zice acestuia:
- Măi Ioane, dacă tu iei în spate capra mea şi o duci până la
târg, ţi-o dau ţie…
Ion, care demult şi-ar fi dorit o capră ca a lui Vasile, l-a crezut
şi n-a stat mult pe gânduri. A înşfăcat capra, cât era ea de grea,
şi a pus-o după umeri. Vasile nu se aştepta la aşa ceva, fiind
convins că Ion nu o poate duce.
Bietului animal însă nu prea îi convenea să stea în cârca lui
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Ion; s-a tot zbătut, l-a rănit cu copitele, l-a murdărit şi l-a umplut
de râie. Pe la jumătatea drumului, Ion, transpirat, simţind că nu
mai poate duce povara, îi zice lui Vasile:
- Măi Vasilică, uite ce m-am gândit, dacă iei tu în spinare
capra şi o duci până la târg, jumătatea asta de cale care a
rămas, nu ţi-o mai iau; rămâne a ta.
Auzind Vasile că-şi recuperează capra, ce şi-a zis în gând:
e bine aşa, că dacă mă voi întoarce acasă şi fără capră, şi fără
bani, mă omoară nevasta…
Şi iute luă capra din spinarea lui Ion şi o urcă la sine în cârcă.
Capra, tot neastâmpărata; l-a lovit, l-a rănit, l-a obosit, l-a
umplut de râie şi l-a murdărit şi pe Vasile, la fel ca şi pe Ion.
După ce au ajuns în iarmaroc, amândoi epuizaţi, murdari,
scărpinându-se după ceafă, ce-i zice Ion lui Vasile:
- Mă Vasile, pentru ce am cărat noi capra asta în spate şi
ne-am murdărit, şi ne-am ostenit? căci suntem acum la fel cum
am plecat de acasă, fiecare cu sărăcia lui…

Aşa se întâmplă şi la oameni, la creştini, când pleacă în
călătoria vieţii: goi pleacă şi goi ajung la „iarmarocul cel de
obşte”, numai că, pe parcurs, se ostenesc, se murdăresc, se
rănesc, se umplu de „râie” şi îşi dau seama la capăt că sunt tot
ca la început şi n-au avut nici un folos din toată osteneala.
Aşa că, fraţilor, să nu facem nici ca Vasile, adică să râdem,
să-l batjocorim pe aproapele nostru, punându-i în spate poveri
inutile, dar nici ca Ion, adică să râvnim la capra vecinului, ca să
nu păţim ca ei…
Telefonul veşniciei

În sala de telefoane a turnului Eiffel din Paris, in timpul
Expoziţiei din 1890, se găsea o mulţime de oameni, cu coatele
rezemate de o bară de lemn îmbrăcată in catifea, ţinând la
ureche câte un receptor telefonic. Nu trecuseră decât 14 ani de
la descoperirea telefonului de către omul de ştiinţă american
Graham Alexander Bell (1847-1922)...
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Cei care aveau la ureche receptoarele erau cufundaţi în
tăcere, dar foarte fericiţi, căci telefoanele lor erau puse în
legătură cu o sală de muzică în care cânta o orchestră renumită
şi cântăreţi celebri. Această muzică superbă o auzeau numai ei,
iar ceilalţi vizitatori ai expoziţiei nu auzeau nimic; ba mai mult,
aceia nici nu bănuiau că există aşa ceva.

Dacă ne gândim bine, nu se petrece acelaşi lucru şi cu glasul
lui Dumnezeu? Nu sunt în una şi aceeaşi lume, în aceeaşi
localitate, în aceeaşi casă chiar, oameni care aud glasul lui
Dumnezeu şi oameni care nu-l aud. Nu sunt oameni care aud
glasul lui Dumnezeu în sufletul lor, şi oameni care-l tăgăduiesc
sau îl resping?
Dacă noi am aflat telefonul veşniciei, nu se cade oare să-l
facem cunoscut şi altora? Să-i îndemnăm, aşadar, pe fraţii noştri,
să ia legătura cu Dumnezeu, ca să se convingă singuri de
fericirea pe care le-o poate oferi acest „telefon al lui Dumnezeu”.
Să-i îndemnăm să părăsească traiul egoist, să alunge
indiferenţa, să pună la ureche telefonul veşniciei, adică tezaurul
de cuvinte ale Sfintei Scripturi, al Sfintei Tradiţii, al Sfinţilor
Părinţi, ca să audă glasul Mântuitorului, care ne cheamă
neîncetat la o viaţă curată, senină, fericită, fără de sfârşit, ca să
simtă ocrotirea Sfintei Sale Maici, care ca o mamă bună îi ajută
pe toţi cei care îi cer ajutorul.
Ostaş, schimbă-ţi caracterul!

Împăratul Alexandru cel Mare, unul dintre cei mai mari
generali ai tuturor timpurilor, a cucerit aproape întreaga lume
cunoscută în vremea sa, cu ajutorul vastei sale armate.
Într-o noapte, în timpul unei campanii, neputând să doarmă,
a ieşit să se plimbe printre corturile taberei sale. În timp ce se
plimba, a găsit un ostaş care dormea în timpul serviciului de
gardă - o greşeală capitală. Pedeapsa pentru asemenea greşeli
era, uneori, moartea pe loc, alteori, comandantul punea smoala
pe ostaşul adormit şi o aprindea.
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Ostaşul s-a trezit, când Alexandru cel Mare s-a apropiat de
el. Recunoscându-şi generalul, tânărului i s-a făcut frică.
- Ştii care este pedeapsa pentru adormitul în gardă?, l-a
întrebat acesta pe ostaş.
- Da, domnule general, a răspuns ostaşul cu o voce
tremurândă.
- Ostaş, care este numele tău? a întrebat Alexandru cel
Mare.
- Alexandru, domnule general.
Alexandru cel Mare a repetat întrebarea:
- Care este numele tău?
- Numele meu este Alexandru, domnule general, a repetat
ostaşul.
Marele general a întrebat pentru a treia oară, cu o voce mai
puternică:
- Care este numele tău?
Şi din nou, a treia oară, ostaşul a răspuns cu şi mai multă
frică:
- Numele meu este Alexandru, domnule general.
Alexandru cel Mare s-a uitat lung la tânărul ostaş, l-a privit
drept în ochi şi i-a spus:
- Ostaş, schimbă-ţi numele sau dacă nu, schimbă-ţi
caracterul.

De câte ori nu vine şi la noi Împăratul nostru, Împăratul
cerului şi al pământului, Iisus Hristos, şi ne găseşte dormind.
Uneori ne trezim, alteori nu. Iar dacă totuşi nu vrem să ne trezim,
din mila sa cea mare, ne trezeşte El în vreun fel sau altul,
şoptindu-ne cu dragoste: “Ostaş, schimbă-ţi caracterul sau…”.
Dar nu vrea să ne schimbăm numele (de creştin), ci numai
caracterul, cu toate că îi purtăm numele cu nevrednicie.
Cine-i drept înaintea lui Dumnezeu?

Demult, un om l-a întrebat pe un călugăr bătrân:
- Părinte, cine-i drept înaintea lui Dumnezeu? Am auzit
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povestindu-se despre o mare minune: un om care putea să
zboare, să se înalţe singur în văzduh. Este acesta semn că-i
drept înaintea lui Dumnezeu, asemenea sfinţilor?
- Nu, fiule, nici vorbă!
- Dar am auzit povestindu-se şi despre un om ce putea să
meargă pe apă. Este acesta drept înaintea lui Dumnezeu?
- Nici acesta?
- Dar atunci, cine este drept?
- Este cel ce-şi duce viaţa liniştit, în credinţă şi în frică de
Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut ca noi să zburăm, atunci
ne-ar fi dat aripi.
Rostul nostru este de a fi buni creştini. Pentru a fi sfânt nu
trebuie să te înalţi în văzduh cu trupul; doar sufletul să ţi se înalţe
spre cer prin rugăciuni şi fapte bune. Nici nu trebuie să mergi pe
ape; dar sufletul tău să rămână mereu deasupra păcatelor şi să
nu se afunde în ele. Doar aşa, cu un suflet curat poţi avea o viaţă
curată. Doar aşa, te poţi chema bun creştin şi poţi spera în
mântuire. Cel drept se va cunoaşte, astfel, după viaţa sa liniştită
şi după traiul cumpătat. Iar acel om va fi drept şi înaintea
oamenilor şi înaintea lui Dumnezeu.
Telefonul

Un om cu mai multă învăţătură de carte, dar trufaş, văzând
pe un om credincios închinându-se, îi zise:
- Ce-o mai fi şi rugăciunea asta? Stai de vorbă cu
văzduhurile, ca nebunii...
Omul cel credincios tăcu, ştiind că nu-i momentul să-i dea o
replică pe măsură.
În altă zi, creştinul nostru îl găsi pe trufaş vorbind la telefon,
şi-i zise:
- Ce faci aici, domnule?
- Ce să fac? Vorbesc cu tata.
- Tare mă mir eu! Păi unde e tatăl dumitale, căci nu-l văd.
După cum văd eu, d-ta stai de vorbă cu pereţii, ca… Şi n-a mai
continuat.
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Trufaşul se supără, dar celălalt îi zise:
- Eu nu m-am supărat când mi-ai spus că vorbesc cu
văzduhurile, ca nebunii, dumneata de ce te superi? Avem şi noi,
creştinii, un telefon mai bun ca al dumitale, noi vorbim cu
Dumnezeu, cu Tatăl nostru, şi-i cerem cele trebuitoare, îi
spunem păcatele si căinţa noastră, iar El ne dă cele de folos, ne
iartă si ne călăuzeşte. Trufaşul rămase cu nasul în jos. Nu s-a
aşteptat la aşa ceva.
Hoţul

Mi-a spus demult un bătrân hâtru, că hoţul este un aluat („a
luat”) din maia („mai ia”) şi secară („se cară”). Dar nu
întotdeauna este aşa. Să vedeţi de ce.
Odată, un negustor bogat se întorcea acasă, după ce
vânduse multă marfă, într-un iarmaroc. Avea, aşadar, cu sine, o
însemnată sumă de bani. Mergând cu căruţa pe drum, se porni
o ploaie mare. Negustorul, necăjit din această pricină, ridică glas
de cârtire împotriva lui Dumnezeu, zicând:
- La ce mai e bună si ploaia aceasta, Doamne? Dar cum
mergea aşa, iată că se ivi în faţa căruţei un bandit, care întinse
puşca spre el, voind să-l omoare, ca, pe urmă, să-l jefuiască.
Negustorul rămase încremenit.
Hoţul apăsă pe trăgaci, dar arma nu luă foc. Din pricina ploii,
capsa şi pulberea se udaseră.
Văzând aceasta, negustorul dădu bice cailor şi luând-o la
goană, scăpă de tâlhar.
După ce ieşi din impas, se opri, se închină şi zise:
- Iartă-mă, Doamne, că n-am ştiut ce zic. De nu era ploaia,
tâlharul m-ar fi ucis.
Si de-atunci, negustorul acela nu a mai cârtit niciodată. Dar
şi pentru bandit a fost o lecţie. Şi-a dat seama că o mână
nevăzută l-a salvat pe negustor. Iar de atunci nu şi-a mai pus
nădejdea în arma sa, înţelegând că oricând aceasta poate să-l
trădeze şi astfel să cadă prea uşor în mâna autorităţilor. Iar
povestea cu… „aluat”, „maia” şi „secară”, s-a încheiat, tâlharul
devenind băiat... „cu minte”.
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Cum sunt păcăliţi porcii

Într-o zi, un om ducea un porc la abator pentru tăiere. Ca
să-l facă să meargă de bunăvoie, omul îl înşela dându-i, din
mers, câteva boabe de porumb. Arunca două, trei boabe, porcul
se repezea la ele, le mânca, omul iar făcea câţiva paşi, iar
arunca puţine boabe, porcul iar se repezea.
Şi aşa, până ajunse la abator, unde lucrătorii abatorului mi-l
înşfăcă pe porc şi-l trânti la pământ. Zadarnic acuma porcul guiţa
şi se zbătea, era prea târziu, îl aştepta cuţitul.
Tot aşa îşi bate joc satana şi de unii dintre noi. EI nu ne duce
spre pieire cu puterea, ci cu înşelăciunea. El ne aruncă câteva
boabe de desfătare lumească, câteva grăunţe de slavă
trecătoare, câteva mere din raiul pământesc trecător şi, aşa,
încet-încet ne păcăleşte, până ce ne aruncă în măcelăria cea de
foc. Şi noi mergem de bună voie, în loc să-i vedem înşelătoria şi
să scăpăm astfel de păcat şi de pedeapsa cea de veci.
S-a făcut singur

Un om, care nu credea în Dumnezeu, avea totdeauna
obiceiul să spună că soarele, luna, pământul şi lumea întreagă
s-au făcut ele singure.
Într-o zi, acesta s-a dus la un vecin, care, spre deosebire de
el, credea în Dumnezeu. Necredinciosul a văzut pe unul din
pereţii casei un covor deosebit de frumos.
A întrebat atunci pe vecin:
- Cine a făcut covorul acesta?
Gazda îi răspunse liniştit:
- Nimeni.
- Cum aşa nimeni?
Omul îi răspunse liniştit:
- Uite-aşa: eu m-am trezit cu el pe perete, cum îl vezi, el s-a
făcut singur, el s-a urcat pe perete, el singur.
Necredinciosul s-a supărat:
- Văd eu că mă iei peste picior. Vorbeşti într-aiurea, vecine!
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- Ba nu vorbesc de loc într-aiurea. Dumneata îmi tot spui
mereu că nu-i Dumnezeu şi că soarele, pământul şi celelalte
toate s-au făcut ele singure. Dacă e aşa, atunci şi dumneata
trebuie să mă crezi pe mine. De ce te-aş crede numai eu, iar
dumneata pe mine nu?
Necredinciosul a plecat nasul în pământ şi din ziua aceea
n-a mai zis că nu-i Dumnezeu, iar cu vremea a început şi el a
crede.
Corbul alb

Într-o zi, în mijlocul corbilor, a venit un corb alb şi frumos.
Când l-au văzut, corbii cei negri au început asupra lui un
croncănit nemaiauzit:
- Ce cauţi în mijlocul nostru, dihanie? Cine eşti tu? Ai venit să
ne faci familia de râs?
Corbul cel alb nu înţelegea de ce se pornise prigoana
aceasta împotriva lui, căci nu făcea rău nimănui.
Pe urmă, a înţeles el că toate acestea erau din pricină că nu
semăna cu ei. Albul penelor lui îi deranja pe ceilalţi.
Aşa se întâmplă şi cu omul credincios care-şi duce viaţa între
necredincioşi.
Corbul cel alb este o necontenită dojană pentru cei negri
sau, altfel spus, un suflet alb pricinuieşte o usturătoare mustrare
de conştiinţă sufletelor negre.
Rotaru

Într-o zi, un ofiţer zise în faţa plutonului său:
- Să iasă în faţă toţi rotarii!
Ieşiră înainte câţiva soldaţi şi ofiţerul a început a-i întreba pe
fiecare de unde a învăţat rotăria şi cât se pricep.
Ajunse Ia un soldat, pe care îl întrebă:
- Şi tu eşti rotar, băiete?
- Eu nu sunt rotar…
- Atunci de ce-ai ieşit în faţă?
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Soldatul i-a răspuns:
- Am ieşit pentru că pe mine mă cheamă... Rotaru, dar n-am
fost rotar în viaţa mea.
Aşa se întâmplă şi cu mulţi creştini din ziua de azi: îşi zic
creştini, dar nu sunt creştini, după cum nu era rotar acel soldat,
pe care, totuşi, îl chema Rotaru. Se numesc creştini, fiindcă sunt
botezaţi în legea creştină, dar faptele îi contrazic. Oare ce
întreabă preotul la botez: “Te lepezi de satana? şi de toate
lucrurile lui? şi de toţi slujitorii lui? şi de toată slujirea lui? şi de
toată trufia lui?“ Oare ne-am lepădat cu adevărat de toate
acestea, ca să merităm numele de creştin?
Cuget neînţelept

Un preot trecea, într-o zi, pe un drum de ţară.
Un sătean necredincios îşi bătea boii şi zicea tot felul de
înjurături.
Preotul îi zise:
- De ce te osândeşti la pedeapsa veşnică?
Omul necredincios îi răspunse:
- Eu nu pot crede, părinte, în acestea... Căci dacă Dumnezeu
a hotărât să mă scape, ori ce-aş face rău, voi fi mântuit. Şi,
dimpotrivă, dacă a hotărât să fiu osândit, orice aş face bun,
degeaba este ...
Atunci preotul îi zise:
- Dacă este aşa cum zici, atunci de ce te mai duci la câmp
să ari şi să semeni? ..
Omul rămase în tăcere. Părintele zise:
- Dacă ar fi adevărat ce ai spus, atunci oricât ai ara, şi ai
semăna, dacă Dumnezeu a hotărât să nu se facă, degeaba-i
munca ta şi, dimpotrivă, dacă Dumnezeu a hotărât să se facă,
atunci nu mai e nevoie să ari şi să semeni.
Omul rămase iar fără răspuns. Părintele grăi din nou:
- Nu, prietene... Dumnezeu îţi dă roadă numai dacă tu vei
munci pământul şi tot aşa, El nu-ţi va da mântuirea decât dacă
îi ţii în seamă poruncile şi nu duci o viaţă ticăloasă ...
De atunci, omul acela s-a înţelepţit...
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De la un pahar

Într-o zi diavolul ispiti pe un om cumsecade, zicându-i:
- Iată, tu eşti sărac şi o duci tare greu. Îţi dau tot ce-mi ceri,
dacă vei ucide un om.
- O, niciodată! Pentru nimic în lume... Doamne fereşte!
- Atunci să pui foc la casa cuiva...
- Nu, nu pot nici asta! Mă bate Dumnezeu...
- Atunci să furi ceva.
- Niciodată n-am furat şi nici n-am să fur vreodată, orice mi-ai
da tu!
- Atunci uite ce: să bei un pahar de rachiu…
Omul se lăsă ispitit. Ce şi-a zis: ce mare lucru un pahar cu
rachiu. Pentru el voi avea tot ce-mi doresc. Şi bău un pahar de
rachiu, apoi altul, şi încă unul, până se îmbătă. Plecând beat de
la cârciumă, se trezi, noaptea, în casa unui gospodar şi, neştiind
ce face, vru să-i fure nişte lucruri. Gospodarul se trezi. Cel beat
îl lovi cu ceva în cap şi-l omorî. Văzând fapta şi vrând s-o
acopere, dădu foc casei.
Iată cum, prin ispita băuturii, el a făcut toate cele trei păcate,
pe care spusese că nu le va face niciodată. De la un pahar...
Adevăratul fiu

Se povesteşte că un om cu oarecare stare a murit. Avusese
un fiu care din tinereţe, în regimul trecut, plecase undeva în
America şi-şi pierduse urma. Câţi n-au plecat aşa şi de la noi!
Murind tatăl lui şi lăsând o oarecare avere, s-a constatat că nu
avea urmaşi şi că a lăsat un testament pentru fiul său, la
dispoziţia judecătorului. Judecătorul a dat de veste în America
printre cunoscuţi şi prin locurile unde erau săteni de-ai
răposatului. A murit cutare. Fiul său să se prezinte că este, prin
testament, moştenitorul întregii averi a tatălui său. Dar în loc de
unul s-au prezentat trei, fiecare din ei pretinzând că este fiul. Se
potriveau şi numele.
Judecătorul nu avea nici un semn de recunoaştere. Tatăl
- 57 -

lăsase doar testament că averea rămâne fiului său, dar nici nu-l
descrisese, pentru că nu-l văzuse din frageda tinereţe, şi nici nu
ştia exact pe unde era şi ce făcea. Judecătorul nu avea nici un
mijloc prin care să-l identifice pe adevăratul fiu. Şi atunci a apelat
la o judecată solomonică. I-a pus să jure, dar au jurat toţi trei că
sunt adevăraţii fii. A cerut atunci să i se aducă portretul tatălui
mort, şi punând portretul pe un perete, a spus: “Vă dau la toţi
trei câte un arc. Cel care, dintre voi trei, va trage direct în inima
tatălui, aceluia îi voi da averea. Nu am alt mijloc de judecată,
decât acest fel de tragere la sorţi”. Doi dintre ei care erau şi
foarte buni ţintaşi, au luat repede arcul şi au tras foarte aproape
de inimă, aproape în acelaşi loc. Al treilea n-a vrut să tragă. Dar
nu pentru că n-ar fi fost un ţintaş bun. Ar fi nimerit drept în inimă.
A zis: “Nu pot să trag în inima tatălui meu!” Judecătorul a
recunoscut în acesta pe adevăratul fiu, căruia i-a revenit toată
moştenirea tatălui său.

… şi când te gândeşti că astăzi, de multe ori, adevăraţii fii
săgetează fără scrupule inimile taţilor lor, pentru lucruri de
nimic…
Alegerea cea bună

Teologul şi scriitorul francez François Fénelon, într-o seară
de Crăciun, a chemat trei tineri în casa lui pentru a lucra ceva.
La sfârşit, pentru a-i veseli puţin, ţinând cont de bucuria
praznicului, dar mai ales pentru a-i folosi sufleteşte, le-a spus:
- Pe această masă vedeţi trei monede de aur şi trei cărţi de
învăţătură a credinţei creştine. Alegeţi ce vă place.
Doi tineri au luat imediat câte o monedă de aur fiecare; al
treilea, în schimb, a preferat o carte bună.
Teologul i-a zâmbit acestuia din urmă şi i-a spus:
- Deschide cartea la prima pagină.
El a deschis cartea şi a găsit acolo şi trei monede
strălucitoare de aur.
Atunci, François Fénelon a încheiat:
- Trebuie să “Căutaţi mai întâi împărăţia lui Dumnezeu şi
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dreptatea Lui şi toate acestea se vor adăuga vouă“. (Mt. 6,33)

Tinerii s-au amuzat puţin, dar au înţeles din plin lecţia şi s-au
folosit.
Acul doctorului

Pe vremuri, când doctorul afla pe cineva greu bolnav şi
ameţit de boală, lua un ac şi cu el îl împungea pe cel bolnav.
Dacă simţea bolnavul împunsătura şi se mişca, atunci mai era
nădejde de scăpare şi tămăduire, dar dacă nu simţea bolnavul
nimic, atunci era pierdută orice nădejde. Aşa sunt şi suferinţele
şi necazurile ce ni le trimite doctorul nostru sufletesc, Tatăl
ceresc. De simţi acul mustrărilor şi suferinţelor, atunci tu poţi fi
tămăduit şi mântuit, dar dacă nu le mai simţi… eşti pierdut.
Ateul ruşinat

Un vestit filozof francez, care era însă ateu (tăgăduitor de
Dumnezeu), în ura lui faţă de Evanghelie, a întemeiat o religie
nouă, omenească, pe care a numit-o Filantropia (iubirea de
oameni).
- Cum stai cu credincioşii noii religii? – l-a întrebat peste
câtva timp un prieten al lui, care era un creştin credincios.
- Aş sta bine, a răspuns ateul, dar vezi oamenii ăştia nu se
pot dezbăra de superstiţia Evangheliei. Nu le pot scoate din cap
şi din inimă pe Hristos…
- Dacă vrei să ai credincioşi cât nisipul mării în religia ta, îi
zise prietenul, eu îţi dau un sfat.
- Şi anume ce sfat?
- Du-te, dragul meu prin ţară şi vindecă bolile, dă vedere
orbilor, îndreaptă picioarele ologilor şi învie morţii. Apoi ia o cruce
grea în spate, suie-te cu ea pe un deal înalt şi te răstigneşte pe
dânsa…Astfel făcând, mulţimi de credincioşi vei avea. Adică fă
ce a făcut Hristos.
Ateul înţelese lecţia şi se depărtă ruşinat.
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Banii nu aduc adevărata fericire

Sigismund, împăratul Austriei, aduse din Ungaria 24.000 de
galbeni pe care, pentru siguranţă, îi ţinu în dormitorul său.
Noaptea, din cauza grijii banilor, nu putu să închidă ochii. A doua
zi, dimineaţa, chemă pe comandantul armatei căruia îi zise: “Vezi
- şi arătă spre aur - pe cel mai groaznic duşman al meu, care nu
m-a lăsat toată noaptea să închid ochii. De aceea, ia-i şi
împrăştie-i între soldaţi!”

Se mai întâmplă şi invers: să nu poţi închide ochii noaptea
din cauza lipsei banilor, mai ales când ştii că trebuie să achiţi
grămada de facturi şi salariul (pensia) este atât cât este. O viaţă
cumpătată, totuşi, ne va face fericiţi şi pe aici şi în veci. Să dăm
“cezarului cele ce sunt ale cezarului şi lui Dumnezeu cele ce sunt
ale lui Dumnezeu” şi vom afla o fericire mult mai mare decât cea
oferită de bani în viaţa trecătoare.
Biserica trăieşte!

Demult, biserica unei comunităţi româneşti din apus a ars
până la temelie. Se pare că de la o lumânare uitată aprinsă.
Consiliul Parohial dorind să refacă acea clădire, a hotărât să o
reconstruiască. S-au gândit că nimic nu-i uneşte mai mult pe
români, decât Biserica. Pentru că nu aveau bani suficienţi, au
hotărât să se împrumute de la o bancă de investiţii.
Mergând la prima bancă, aceştia au fost refuzaţi, deoarece
conducerea băncii a considerat că pentru cei cca 100 de
enoriaşi, cât număra Biserica, nu se merită investiţia, e riscantă,
şi apoi zidirea unei biserici pentru societatea modernă nu mai
este relevantă!
Refuzaţi de prima bancă, membrii Consiliului Parohial au
apelat la o altă bancă din oraş, care le-a oferit un împrumut
pentru 10 ani.
După ce a terminat construcţia, comunitatea creştină din acel
oraş a reuşit să returneze în totalitate împrumutul, în numai 5
ani. După 15 ani, banca de investiţii, care le refuzase
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împrumutul, dăduse de mult faliment, iar Biserica, pe care banca
a considerat-o instituţie moartă şi fără viitor, era vie şi în progres.
Banca, aşadar, nu mai era; murise. De fapt a fost cumpărată
tocmai de banca de investiţii care oferise credit Bisericii şi apoi
închisă.
Banca a murit, în timp ce Biserica trăieşte! Şi va trăi, şi
“porţile iadului nu o vor birui” (Mt. 16,18)

Desigur, aici este vorba de locaşul unei biserici, de ziduri şi
picturi, şi e bine ce s-a făcut, şi să ajutăm la construirea şi
renovarea bisericilor, dar mai întâi şi mai întâi de toate, să
acţionăm cu toţii pentru (re)zidirea Bisericii spirituale, care e tare
dărăpănată. Care aveţi “capital”, “investiţi” cu toată dăruirea în
renovarea acestei Biserici, căci plată multă veţi avea de la
Vistierul Bunătăţilor – Domnul Dragostei.
Bogaţii şi săracii

Demult, cu sute de ani în urmă, a trăit un rege puternic şi
înţelept. Într-o zi, plimbându-se prin curtea palatului său, a auzit,
dincolo de ziduri, pe cineva care plângea. A dat imediat poruncă
să fie deschise porţile şi a ieşit să vadă ce se întâmplase. Nu-şi
putea crede ochilor... Dacă în palatul său, toţi oamenii erau
mulţumiţi şi aveau de toate, acum vedea, însă, că la porţi erau
adunaţi oameni nevoiaşi, ce întindeau mâna pentru o bucată de
pâine. Chiar lângă zid, era un copil ce plângea. Când regele l-a
întrebat ce i s-a întâmplat, copilul i-a răspuns că părinţii săi sunt
bolnavi şi el nu are bani nici de hrană şi nici de doctorii. În timpul
acesta, în jurul regelui s-a strâns o mulţime de oameni nevoiaşi,
unul mai amărât decât celălalt, fiecare încercând să-şi spună
păsul. Mâniat de această situaţie pe care sfetnicii i-o
ascunseseră, regele s-a întors în palat şi i-a chemat pe toţi
bogătaşii la el. Când aceştia s-au adunat în sala tronului, le-a
spus:
- Voi sunteţi cei mai bogaţi oameni din regatul meu. Aveţi
atâta avere încât aţi putea să vă construiţi fiecare câte o casă
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numai din aur. Dar dacă v-aţi uita şi în jurul vostru, aţi vedea că
sunt oameni care mor de foame, care o duc rău, fiindcă voi nu
vă îngrijiţi de treburile cetăţii. Afară este plin de oameni ce vor să
muncească pentru o pâine, dar voi îi refuzaţi. Doar de voi înşivă
depinde ca aceşti oameni să o ducă mai bine. Puteţi să îi ajutaţi
şi vă poruncesc să o faceţi!
După câteva zile, regele a văzut că nimic nu se schimbase.
Chemându-i iarăşi la el pe cei mai bogaţi dintre supuşii săi, le-a
spus:
- Văd că nu aveţi suflet! Cum de nu vă e milă de cei ce se
luptă cu greutăţile, zi de zi?! Dacă nu o faceţi voi, atunci o s-o fac
eu! Iată ce poruncesc: de azi înainte, pentru fiecare sărac mort
de foame, în regatul meu, va fi omorât şi un bogătaş! De mâine,
ne vom întâlni în fiecare seară şi, dacă aflu că, peste zi, un om
a murit de foame la mine-n cetate, atunci sorţii vor decide care
dintre voi va fi executat. Pentru că voi înşivă vă faceţi vinovaţi de
moartea acelui om, căci l-aţi fi putut ajuta, dar n-aţi făcut-o. Ne
vedem mâine seară!
Se spune că, de a doua zi, nimeni nu a mai murit de foame
în regatul acela!

Şi noi, dragii mei, suntem foarte bogaţi, spiritual vorbind. Şi
totuşi lângă noi mor atâţia oameni de foame, înfometaţi de hrana
cea duhovnicească. Nu ar fi cazul să le dăm de mâncare fraţilor
noştri, din puţinul nostru? Dacă şi Stăpânul nostru ar proceda
ca şi regele din istorioară, cu siguranţă n-ar mai fi oameni
flămânzi de cuvântul lui Dumnezeu, dar nu face aşa, fiindcă
Dumnezeu e dragoste şi vrea ca şi noi, fiii Lui, să fim plini de
dragoste şi să-i ajutăm pe cei de lângă noi, nu de frică, ci numai
din dragoste.
Bătrânul şi stelele

La bătrâneţe, unuia slăbindu-i vederea, zicea către cei din
jurul său: „Acum s-a mai schimbat lumea, dragii mei! Când eram
eu mai tânăr, cerul era încărcat de stele, dar acum şi stelele de
pe cer s-au împuţinat”.
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În zadar îi spuneau oamenii că stelele sunt tot atâtea, numai
că vederea lui a slăbit. Bătrânul ţinea sus şi tare că s-au
împuţinat stelele.
În chipul acesta sunt şi cei care îşi închipuie că ei văd şi sunt
sănătoşi cu ochii cei sufleteşti.
În zadar le spui că ochii lor au slăbit, că sunt înşelaţi; ei
stăruie în păcatele lor. „Lasă că ştiu eu mai bine”, îi auzi zicând.
Astfel de orbi sunt mai greu de tămăduit decât cei orbi de
tot, care nu mai văd nimic.
Despre Iisus nu ne spune nici o Evanghelie că ar fi tămăduit
pe vreunul dintre fariseii şi cărturarii cei orbi cu sufletul.
Buşteanul

Doi oameni tăiau lemne în pădure. Doborând un copac, unul
din cei doi oameni, care nu avea credinţă în Dumnezeu, zise:
- Iată, aşa e şi cu viaţa noastră... Trăim, ne zbatem şi la urmă
vine moartea şi ne doboară ca pe buşteanul acesta, şi nimic nu
s-alege de noi.
Celălalt om, care era un credincios, îi răspunse:
- Nu-i aşa, prietene. Abia după ce-am doborât acest buştean,
vom putea să vedem dacă e bun de clădit sau e scorburos şi
bun numai de aruncat la foc. Aşa e şi cu noi. Abia după ce
murim, vede bunul Dumnezeu ce trebuie să facă atunci cu noi:
sau să ne aşeze de-a dreapta lui, întru viaţa cea veşnică, sau să
ne arunce în focul cel nestins.
Tovarăşul său căzu pe gânduri şi peste puţină vreme se
întoarse şi el Ia credinţă.
Câinele şi lupul

Odată, un lup a mers într-un sat şi, privind printre zăbrelele
unui gard, văzu un câine, căruia îi spuse:
- Vino-ncoace! Vreau să te întreb ceva.
Câinele îi răspunse:
- Îmi pare rău, dar sunt legat cu lanţul.
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Lupul se miră mult:
- Cum, nu eşti liber? Şi eu care credeam că-ţi merge bine!
- Îmi merge bine, răspunse câinele. Primesc mâncare de trei
ori pe zi, nu am griji pe capul meu....
- Tu nu cunoşti pădurea? Şi nici iepuri nu ai voie să vânezi?
- Nu, răspunse câinele, nu sunt liber. Totdeauna sunt legat.
- Asta-i rău, foarte rău, deoarece pădurile sunt cele mai
frumoase lucruri din cele existente pe pământ, spuse lupul.
Câinele ar mai fi vrut să audă câte ceva despre păduri, dar
lupul dădu din cap şi-i spuse:
- Nu vreau să-ţi fac poftă. Merg la prietenii mei să le
povestesc despre tine, sărăcuţul.
Atunci câinele se aşeză pe pământ şi lătră într-una. Din acel
moment nu se mai simţi fericit. Lupul, în schimb, se întoarse în
pădure şi era foarte fericit. În iarna următoare însă lupul muri de
foame deoarece nu găsi nimic de mâncare.
La fel va fi şi cu creştinii care sunt legaţi de poruncile
Evangheliei: nu vor muri de foame niciodată, fiindcă Stăpânul
lor se va îngriji de ei. În schimb cei ce hoinăresc liberi prin jungla
lumii acesteia, vor păţi ca lupul, cu siguranţă.
Când să ne oprim

S-a făcut pomană în muntele lui Avva Antonie şi s-a aflat
acolo un vas cu vin. Şi luând unul din bătrâni un văscior mic şi
un pahar, a adus la Avva Sisoe şi i-a dat lui, şi a băut. Asemenea
şi pe al doilea, şi a primit. Apoi i-a dat lui şi pe al treilea, şi nu l-a
luat, zicând: “Încetează, frate, au nu ştii că este (de la)
satana?”[70]
Carul îngheţat

Într-o iarnă, câţiva oameni se căzneau în faţa unei case să
pornească un car îngheţat. Unul izbea roţile cu un topor, dorind
să îl mişte. Altul îl lovea cu un par, ca să spargă gheaţa. Dar
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roţile mai mult se stricau decât se dezgheţau. Atunci ieşi un om
din casă cu o găleată cu apă caldă. O turnă peste roţi şi roţile
îndată se dezgheţară şi carul porni la drum.
Ce uşor!

Aşa să procedăm şi cu un om păcătos, cu inima îngheţată,
care încă nu a aflat calea cea sfântă a credinţei. Îl putem porni
pe drumul mântuirii mai degrabă cu iubirea cea dulce a
Evangheliei şi cu răbdare, decât cu mustrări şi vorbe aspre, cu
jigniri sau cu parul.
Ce n-am dat, s-a risipit...

Era odată un om bogat, dar credincios, care toată viaţa lui a
făcut mult bine, ajutând pe cei nevoiaşi.
Într-o zi, merse la dânsul un prieten şi, stând de vorbă, omul
bogat îi spuse că banca la care avea depuşi banii, dăduse
faliment şi aşa pierduse acei bani.
Cu regret în suflet, bogatul îi zise prietenului său:
- Vezi: tocmai banii pe care nu i-am dat, i-am pierdut. Nu era
mai bine să-i fi dat şi pe aceia la săraci, căci nu-i pierdeam, ci le
folosea lor?
Şi de atunci, toată lumea spunea acestui om: „Sărăcuţul
bogătaş” sau „Bogătaşul fără bani”.
Când a murit, prietenii au scris pe mormântul lui, aceste
vorbe:
„Tot ce-am dat, am dobândit,
Ce n-am dat, s-a risipit…”
Cei doi ologi

Erau doi ologi care cerşeau la drum.
În vremea aceea, s-a pornit un alai bisericesc cu o icoană
făcătoare de minuni.
Un credincios, văzând pe cei doi ologi, le-a zis:
- Ca să vă tămăduiţi de neputinţa voastră, staţi în calea
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acestui alai sfânt şi icoana făcătoare de minuni are să se
milostivească şi de voi.
Auzind acestea, unul din ologi a zis celuilalt:
- Ce zici? Dacă ne tămăduim, cine ne mai dă bani? N-ar fi
mai bine s-o ştergem şi să rămânem tot ologi?
Şi plecară de acolo.
Aşa se întâmplă cu mulţi din creştinii noştri. Mulţi se feresc
din calea vindecării sufletului lor, rămânând în „ologeala” lor de
mai înainte. Mulţi fug de biserică şi de cele ale sufletului, stând
într-o viaţă de nepăsare şi de păcat.
Cei trei prieteni

Se povesteşte că un om a fost acuzat, odată, de o faptă pe
care n-o făcuse. Pentru a scăpa de pedeapsă, cineva trebuia să
depună mărturie că omul acesta este nevinovat. S-a dus el la
cei trei prieteni pe care îi avea şi i-a rugat ca, a doua zi, să
meargă împreună cu el la judecător şi să-l scape astfel de
pedeapsă. A doua zi, primul prieten s-a scuzat că nu mai poate
veni. Al doilea l-a urmat până la uşa tribunalului, însă acolo s-a
răzgândit şi a făcut cale întoarsă. Cel de-al treilea prieten, pe
care omul contase cel mai puţin, a intrat, a depus mărturie pentru
el şi l-a salvat, redându-i astfel libertatea.

La fel se întâmplă cu fiecare dintre noi. Cei trei prieteni pe
care îi avem în viaţă şi care ar putea vorbi despre noi, aşa cum
suntem cu adevărat, sunt averea noastră, rudele noastre şi toate
faptele bune pe care le-am făcut. Însă, când murim, realizările
noastre, fie ele cât de mari, rămân aici, fără să ne ajute cu ceva.
Rudele ne urmează până la groapă, dar rămân şi ele tot aici, în
lumea aceasta. Doar faptele noastre bune, cel de-al treilea
prieten, sunt cele ce ne urmează şi dincolo de moarte,
arătându-I lui Dumnezeu adevărul despre sufletul nostru. De
aceea, valoarea unui om este dată de faptele bune pe care le-a
făcut.[54]
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Cel mai bun

Se spune că Dumnezeu s-a adresat odată lui Avraam,
zicându-i: “Alege-ţi din tot poporul tău o mie dintre cei mai buni”.
Şi Avraam a ales o mie dintre cei mai buni. După aceea i-a spus
Dumnezeu: “Acum alege din această mie, zece care să fie cei
mai buni”. Şi a ales Avraam zece. După aceea iarăşi a vorbit
Dumnezeu şi i-a spus: “Alege din aceştia zece pe cel mai bun”.
Şi l-a ales Avraam pe cel mai bun. Şi atunci i-a spus Dumnezeu:
“Vreau să văd dacă l-ai ales bine. Trimite-l pe acesta unul, ca în
timp de patru ani, să-l găsească pe cel mai rău om din lume”. Şi
a umblat bietul om căutând în dreapta şi în stânga, şi mereu
îndoindu-se. Găsea uneori pe unii care păreau foarte răi, dar îşi
zicea: “De unde ştiu eu, poate că aceasta este doar o aparenţă.
Poate că el în sinea lui e om drept. Poate că aşa mi se pare mie.
De ce să-l judec eu? Eu n-am dreptul să mă înşel. Dacă m-a
ales Avraam ca pe cel mai bun din poporul lui Israel, înseamnă
că eu nu am dreptul să mă înşel”. Şi a căutat, şi a căutat, şi a
ajuns până în ultima zi. Şi atunci a zis: “Va să zică nu sunt în
stare să-l aflu pe cel mai rău. Ia să mă întorc eu către mine. Sunt
eu oare chiar cel mai bun? Câte greşeli nu am eu, şi Avraam
m-a ales totuşi pe mine, poate neştiind el câte ascunzişuri am
eu. Şi dacă aş fi eu cel mai bun cu adevărat, şi înţelept, aş fi ştiut
să-l găsesc pe cel mai rău”. Şi s-a dus înapoi la Avraam şi i-a
spus: “N-am găsit. Cred că eu sunt cel mai rău.” Şi atunci din
nou i-a vorbit Dumnezeu lui Avraam şi i-a zis: “Acesta fiindcă nu
i-a judecat pe ceilalţi, fiindcă nu s-a aşezat deasupra celorlalţi,
fiindcă s-a judecat pe sine, acesta este cel mai bun. Într-adevăr,
bine l-ai ales!”
Cele două calendare

În viaţa noastră cea sufletească, avem două calendare.
Fiecare calendar are înscris în el doar o singură zi.
Unul este calendarul lui Dumnezeu şi în el este scris:
„Astăzi!”, iar celălalt e calendarul diavolului şi e scris în el:
„Mâine!”
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„Astăzi!” este calendarul lui Dumnezeu; „Mâine!” este
calendarul diavolului.
„Astăzi de veţi auzi glasul Meu - zice Domnul - nu vă
învârtoşaţi inimile voastre!” (Evrei 3, 7-8).
„Dumnezeu hotărăşte o zi: «Astăzi!», zicând prin proorocul
David: «Astăzi dacă auziţi glasul Lui, nu vă împietriţi inimile!»“

(Evrei 3, 7-8; Psalm 94, 7).

Întoarceţi-vă la Dumnezeu astăzi, căci ca mâine puteţi fi în
mormânt şi în iad!
Dar, de altă parte, calendarul diavolului zice: „Lăsaţi acestea
pe mâine!... Mai aveţi vreme pentru lucrurile acestea!... Acum
sunteţi prea tineri... Colo, la bătrâneţe, când vei ieşi la pensie!...”
Şi, cu astfel de şoapte, îl tot amăgeşte diavolul pe om, până îl
trage în pământ şi în iad.
Chemare grea

Un preot trecea odată pe lângă o casă care se clădea în
cuprinsul parohiei sale şi auzi pe un lucrător zicând: “Nu este
îndeletnicire mai uşoară ca aceea de preot, căci nu faci altceva
decât să te plimbi cu bastonul în mână şi cu cartea la subţioară.
Aşa mi-ar plăcea şi mie să lucrez”. Ceilalţi muncitori râseră, dar
preotul se adresa celui care vorbise astfel şi-l întrebă: “Cât
câştigi dumneata pe zi?” “ Cincizeci de lei”, răspunse acesta. “Ei
bine, îţi plătesc eu ceea ce câştigi într-o săptămână întreagă,
numai vino cu mine”, zise preotul. Lucrătorul voi să schimbe
vorba, dar tovarăşii săi de lucru îl siliră să se ţină de cuvânt.
“Acum mergem să vedem un bolnav”, îl lămuri preotul. “Dar de
ce boală zace?” întreba muncitorul. “De lingoare (febră tifoidă)“,
răspunse preotul. “Dacă e aşa, se grăbi să răspundă lucrătorul,
eu rămân afară, pentru că n-am zăcut niciodată de această
boală şi pot să mă molipsesc. Şi apoi am nevastă şi copii cărora
le-aş putea duce boala. Şi pentru mine e acelaşi lucru, zise
preotul, nici eu n-am zăcut de lingoare, şi am şi eu nevastă şi
copii. Trebuie, dar, să mergi oriunde voi merge eu, căci aşa ţi-a
fost vorbă”. Drept răspuns lucrătorul întreabă: “După aceea unde
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mergi? La nişte copii bolnavi de scarlatină (râie) al căror tată a
murit de oftică (tuberculoză).” Fără să mai aştepte ce-i va spune
preotul mai departe, muncitorul făcu câţiva paşi înapoi şi zise:
“Dacă este aşa, sunt mai mulţumit cu meşteşugul meu şi nu te
mai invidiez”.
Cele mai frumoase mâini

Singura preocupare a trei fete la vârsta adolescenţei era să
aibă mâini frumoase. Foloseau cele mai scumpe creme şi loţiuni
şi-şi pierdeau vremea şi banii cu îngrijirea mâinilor. Într-o zi, când
cele trei fete ieşiseră la plimbare şi se odihneau într-un parc, de
unde pornea un drum în urcuş, li s-a alăturat o altă fată, cam la
vârsta măritişului. Aceasta asculta conversaţia lor despre marea
preocupare ce o aveau de a-şi păstra mâinile cât mai frumoase
şi, instinctiv, şi-a privit propriile mâini. Erau cam butucănoase,
cu bătături din cauza muncii, cu unghiile nu tocmai îngrijite şi
vopsite şi lungi precum erau ale celor trei adolescente. S-au uitat
şi acestea la mâinile ei şi au râs.
În momentul acela a apărut în faţa lor o bătrânică, nu prea
elegant îmbrăcată, obosită. Le-a rugat pe fete s-o ajute să urce
panta, mai ales că avea şi o sacoşă destul de grea în mâna.
Cele trei “graţii” au strâmbat din nas, s-au uitat la mâinile lor şi
nici nu s-au gândit să se mişte din loc. Cealaltă s-a repezit de
îndată, i-a luat sacoşa şi a ajutat-o să urce dealul.
Când au ajuns sus, fata cu mâinile urâte şi bătrânica s-au
oprit şi, cu o faţă luminoasă, ca de înger, bătrânica a luat mâinile
fetei într-ale sale şi i-a spus: “Fata mea, cele mai frumoase mâini
sunt cele care ajută pe alţii!”
Cine-i de vină?

Un sfătos de necredincios crezu odată că l-a pus în
încurcătură pe un credincios, spunându-i:
- Dacă diavolul l-a înşelat pe Adam, şi el ne înşeală şi pe noi
să păcătuim, apoi el, diavolul, trebuie pedepsit, căci nu suntem
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noi de vină, ci el.
- Foarte bine – zise credinciosul – dar dacă eu voi zice către
dumneata: omule fură, bate, omoară etc. şi dumneata vei face
ceea ce te sfătuiesc eu, oare ce se va întâmpla?
- Păi mă vor înhăţa jandarmii şi legea.
- Nu se poate, căci doar eu te-am sfătuit.
- Da, da. Dar legea nu vrea să ştie de aşa ceva.
- Apoi vezi, dragul meu, aşa e şi cu ispitele şi înşelăciunile
diavolului. El ne sfătuieşte dorind să facem răul, dar stă în voia
noastră să-l facem ori ba. De-l facem, suntem răspunzători şi ne
vom primi pe drept pedeapsa cerească.
Cine-i mai sălbatic?

Europenii, care stăpâneau un ţinut cu oameni sălbatici din
mijlocul Africii, credeau că numai cu răutate pot să-i îndrume.
Aşa că multe nelegiuiri săvârşeau asupra acelor sălbatici. Într-o
zi, pe când europenii duceau o luptă cu aceşti negri, fiul unui
căpitan european căzu prizonier. Soarta lui era pecetluită, când
un negru bătrân ceru tovarăşilor să-l cruţe pe prizonier şi să i-l
dea lui. Soldaţii negri i-l dădură. Bătrânul luă pe tânărul prizonier,
îl duse în cortul său şi vru să-i dea ospătare şi un pat bun de
odihnă. Prizonierul, crezând că bătrânul voia numai să-şi bată
joc de el, îi zise:
- Nu primesc nimic, căci ştiu că mâine mă vei omorî.
- Ba deloc, îi răspunse bătrânul; mâine te voi încredinţa
tatălui dumitale.
Tânărul nu vru să creadă. Bătrânul îi spuse:
- Tatăl dumitale care e un ostaş brav, dar e un om rău, mi-a
prins şi mi-a ucis pe singurul meu fiu. Ştiu că şi dumneata eşti
singurul lui fiu, dar eu n-am să te omor, ci am să te trimit viu şi
nevătămat la tatăl dumitale, care trebuie să fie foarte mâhnit.
Şi a doua zi, sub pază bună, vechiul ostaş negru trimise
căpitanului european pe fiul său prizonier.
Din ziua aceea, europenii au început a se purta cu bunătate
faţă de negri, care se dovediseră că pot avea uneori un suflet
mai alb decât al lor.
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Constrângerea

Un băieţel, aflat în vacanţă la bunici, a găsit în grădină o
broască ţestoasă. A început s-o studieze de la depărtare. Când
s-a apropiat mai mult, broasca s-a retras în carapace. Copilul
încercă s-o facă să iasă cu un beţişor, dar n-avu succes. Bunicul
îl surprinse când scotocea cu beţigaşul în orificiile carapacei şi-l
opri. “Nu mai chinui broasca”, îi zise. “Nu e bine cum procedezi.
Vino să-ţi arăt cum trebuie să faci”.
Luă broasca ţestoasă şi o duse în casă lângă sobă. Nu trecu
mult şi, datorită căldurii, broasca îşi scoase singură capul din
carapace.
“Oamenii sunt câteodată ca şi broaştele ţestoase”, spuse
bătrânul.
“Nu încerca niciodată să constrângi pe cineva. Încălzeşte-l
doar cu bunătatea ta şi atunci va face cum doreşti tu.”
Coada

Un bătrân, cu viaţă sfântă, vede odată o scenă
cutremurătoare: Un diavol îl târa pe un frate prin toţi mărăcinii,
peste toate glodurile, prin tot noroiul, prin toate mizeriile, cu o
ură nebună. Iar fratele striga şi ţipa cât îl ţinea gura, cu mare
durere: Scapă-mă, părinte! Scapă-mă, părinte! Mă târăşte
diavolul! Sunt rănit de moarte!
Când se uită mai bine părintele, ce credeţi că vede: de fapt
fratele se ţinea cu înverşunare de coada diavolului. Şi, atunci, îi
spune bătrânul: Măi omule, nu te mai ţine de coada diavolului;
dă-i drumul la coadă şi atunci nu te va mai târî cum vrea el. Din
cauza ta te târăşte el, pentru că te ţii de coada lui.

Ce adevărat este! Câţi nu se ţin de „coada” lui! Mulţi se plâng
de gânduri urâte, de desfrânare, dar nu renunţă la televizor şi
calculator, la cărţi şi reviste, care le servesc cu dibăcie atâtea
scene imorale. Mulţi se plâng de patima fumatului şi a beţiei, dar
nu renunţă la anturajele proaste, la prietenii care se ţin de aceste
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păcate. Mulţi se plâng că nu pot să ţină post, dar nu renunţă la
petreceri. Cu alte cuvinte, dacă vrem să ducem o viaţă curată,
duhovnicească, plăcută lui Dumnezeu, trebuie să renunţăm la
tot ce ne îndeamnă la păcat, să fugim de prilejurile de păcătuire,
să ne alegem cu atenţie prietenii, căci zice o vorbă: „Spune-mi
cu cine eşti prieten, ca să-ţi spun cine eşti”.
În vremea postului avem un bun prilej de a ne verifica la ce
nivel duhovnicesc suntem, căci cu teoria stăm bine. Trebuie să
arătăm şi practic cât suntem de întăriţi, căci în vremea postului
se înmulţesc şi ispitele. Le vom birui, cu ajutorul lui Dumnezeu,
prin smerenie, curăţie şi ascultare, prin post şi rugăciune, şi să
nu ne mai ţinem de „coada” vrăjmaşului, căci vom păţi ca fratele
de mai sus.
Copăcelul

Odată, un grădinar a legat lângă trunchiuleţul plăpând al unui
copăcel un par zdravăn de frasin, ca să-i ţină de proptea şi să-l
ajute să crească drept.
Când vântul îmbia la dans, copăcelul adolescent îşi
fremătată coroana tot mai deasă şi începea să se legene
strigând: “Lasă-mă te rog, de ce mă ţii aşa? Uite, toţi copacii se
lasă legănaţi de vânt. De ce doar eu trebuie să stau atât de
ţeapăn?”
“Te-ai rupe”, repeta parul neclintit. “Sau ai creşte strâmb şi
te-ai face urât şi netrebnic.”
Tânărul copac se smucea din toate puterile, dar bătrânul par,
ancorat puternic în glie, rezista cu fermitate, ţinându-l legat de el,
pentru dragostea pe care i-o purta şi pentru menirea primită de
la grădinar.
Într-o seară de vară, anunţat de tunete şi fulgere şi însoţit de
rafale de grindină, un vânt turbat se abătu asupra regiunii.
Înşfăcat de tentaculele furioase ale vântului, copăcelul trosnea
din toate încheieturile, iar coroana îi ajungea uneori până la
pământ. Rafalele puternice mai să-l smulgă din rădăcini.
“S-a sfârşit”, se gândea copăcelul. “Rezista băiete!”, striga
- 72 -

însă bătrânul par, care-şi aduna puterile care-i mai rămăseseră
în fibrele-i îmbătrânite şi înfrunta furtuna. Fu o luptă lungă, grea,
de neimaginat. Dar la sfârşit copăcelul era teafăr. Bătrânul par
însă, extenuat, căzuse la datorie, era rupt. Copacul cel tânăr
înţelese şi începu să plângă. “Nu mă lăsa! Mai am încă nevoie
de tine!”
Nu primi nici un răspuns.
O bucată de par mai era încă legată de tânărul trunchi ca
într-o ultimă îmbrăţişare.
Azi, trecătorii privesc minunaţi la acel copăcel puternic,
frumos şi drept, care, în zilele cu vânt, pare că leagănă cu
gingăşie o veche bucată de lemn uscat.
Credinţa lui Newton

Un oarecare om îl întrebă odată pe marele fizician Isaak
Newton: “Crezi că omul, după ce prin moarte a devenit praf şi
cenuşă, poate să învie din morţi?”. Fizicianul îi răspunse: “Cred,
cum să nu cred”. Omul îl întrebă mai departe: “Poţi să-mi
dovedeşti lucrul acesta?” Newton îi răspunse: “Da, voi încerca”.
El luă un pumn cu nisip şi unul cu pilitură de fier, le amestecă şi
apoi îl întrebă pe acel om: “Crezi că se poate despărţi nisipul de
această pilitură de fier?” Omul îi răspunse: “Nu, cum să se
poată!”.
Newton luă atunci un magnet, îl apropie de grămadă şi
adună laolaltă toată pilitura de fier despărţind-o astfel de nisip.
Apoi adăugă: “Dacă Dumnezeu a dat atâta putere acestui
magnet ca să poată atrage toată pilitura de fier, nu va avea el
oare atâta putere, încât să poată învia pe oameni din morţi? Cu
siguranţă că da”.
Crucea

Ora de religie. Profesorul vorbea despre cruce şi despre
moartea lui Iisus pe ea. Un elev se arătă nedumerit: “De ce
oamenii după atâta timp ţin atât de mult la un instrument de
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tortură? Ei îşi aşează pe pereţi în case crucea, o poartă la gât.
N-ar fi mai potrivit un semn al Învierii, nu unul al morţii?”
Profesorul le povesti atunci copiilor o întâmplare.
Bunicul şi nepotul au ieşit în parc într-o iarnă. Lacul era
îngheţat. Băieţelul nu rezistă tentaţiei şi se duse să se dea pe
gheaţa lucioasă. Gheaţa nu era însă atât de groasă şi se sparse.
Copilul căzu printre sloiuri. Bunicul nu avu altă soluţie să-şi
salveze nepotul, decât întinzându-i bastonul cu care îl trase din
apă pe băieţel. Îl înveli în propria haină şi-l duse repede acasă.
Copilul îşi reveni repede după o baie caldă. Bătrânul însă nu
rezistă sperieturii. Făcu un atac de cord şi muri. Familia, după
obicei, dădu de pomană din obiectele bătrânului. Veni şi rândul
bastonului în care omul îşi sprijinise bătrâneţile. Nepotul se
opuse ca acel obiect să fie dat de pomană. Le spuse părinţilor:
“Cu acest baston bunicul mi-a salvat viaţa mea, în timp ce pe a
sa a pierdut-o. Atât cât voi trăi, vreau să am cu mine bastonul ca
semn al iubirii sale faţă de mine!”
După această poveste, copiii înţeleseră de ce oamenii ţin
atât de mult la acele bucăţi de lemn, numite cruce.[63]
Dacă...

Dacă sădeşti necinste, vei culege suspiciune.
Dacă însămânţezi egoism, vei culege sărăcie.
Dacă sădeşti vrajbă, vei culege război.
Dacă plantezi aroganţă, vei culege distrugere.
Dacă sădeşti invidie, vei culege necazuri.
Dacă însămânţezi dispreţ, vei culege singurătate.
Dacă plantezi lene, vei culege sărăcie.
Dacă sădeşti lăcomie, vei culege pagube.
Dacă însămânţezi bârfă, vei culege duşmani.
Dacă sădeşti necredinţă, vei culege întunecare.
Dacă sădeşti deznădejde, vei culege ştreang.
Dacă sădeşti ură, vei culege fiorii iadului.
Dar...
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Dacă sădeşti bunătate, vei culege prietenie.
Dacă sădeşti cinste, vei culege încredere.
Dacă plantezi modestie, vei culege slavă.
Dacă sădeşti perseverenţă, vei culege progres.
Dacă însămânţezi muncă, vei culege belşug.
Dacă plantezi iertare, vei culege împăcare.
Dacă sădeşti sinceritate, vei culege afecţiune.
Dacă sădeşti pace, vei culege armonie.
Dacă însămânţezi răbdare, vei culege cunună.
Dacă plantezi credinţă, vei culege minuni.
Dacă sădeşti nădejde, vei culege biruinţă.
Dacă sădeşti dragoste, vei culege florile raiului.
Datoria

Într-o veche biserică dintr-o ţară occidentală se află zugrăvite
pe un perete patru imagini. În prima se vede un chip de episcop
învăţând, iar dedesubt cuvintele : ,,Eu vă învăţ pe toţi’’. În a doua
se vede un chip de general, sub care scrie : ,,Eu vă apăr pe toţi’’.
În a treia se vede un chip de ţăran arând, iar dedesubt e scris :
,,Eu vă hrănesc pe toţi’’. În a patra e chipul diavolului, având
dedesubtul lui scrise cuvintele : ,,Eu vă iau pe toţi care nu vă
faceţi datoria’’.

Ce adevărat! Să ne facem datoria, fraţilor! Cel cu darul şi
misiunea de a învăţa, să înveţe cu timp şi fără timp; cel cu darul
şi misiunea de a apăra fruntariile, neamul şi credinţa, să-şi facă
datoria responsabil; cel cu menirea de a hrăni poporul să-şi facă
datoria cu frică de Dumnezeu ş.a.m.d.
Faptul că diavolul ne-a acaparat aproape pe toţi,
înşelându-ne cu fel de fel de ispite şi patimi, e semnul cel mai
elocvent că nu ne facem datoria de părinţi, de copii, de cetăţeni
ai patriei, dar mai ales datoria de creştini autentici, care respectă
Legea. Iar Legea o ştim cu toţii care este: Să-l iubim mai presus
de orice pe Dumnezeu şi în al doilea rând pe aproapele ca pe noi
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înşine. Numai cel care are dragoste cu adevărat, numai acela
îşi va putea face datoria deplin.
Apropo, frate şi soră, îţi faci datoria cu frică de Dumnezeu în
locul şi în menirea în care eşti? Sau doar critici pe alţii care nu
şi-o fac... Dacă îţi faci datoria, fericit eşti şi vei fi, dacă nu, e
timpul schimbării în bine.
Darul imediat

Uneori, Dumnezeu răspunde imediat la rugăciune, alteori,
nu. Depinde de cât ceri, cum ceri, ce ceri şi pentru ce ceri; dacă
ceri pe cele bune sau pe cele rele.... Iată o întâmplare relevantă.
Într-o biserică goală, doi oameni se rugau cu voce tare la
Dumnezeu să le dea bani pentru nevoile lor.
Unul se ruga astfel: Doamne dă-mi şi mie câţiva lei ca să-mi
iau o pâine şi câţiva cartofi!
Altul se ruga aşa: Doamne dă-mi şi mie o sută de milioane
să încep o afacere grozavă!
Primul continuă: Doamne dă-mi şi mie câţiva lei...
Celălalt, enervat, scoase din buzunar câţiva lei... îi dă
săracului şi-i spune: Na, tine câţiva lei şi nu mai face gălăgie;
lasă-l pe Dumnezeu să se concentreze pe problemă mea!
Săracul a mulţumit lui Dumnezeu şi celui care l-a miluit şi a
plecat liniştit, pentru că a obţinut ceea ce a cerut. Celălalt,
probabil, se mai roagă şi acum…
De aici se vede cine a fost ascultat mai repede de Sus.
Datoriile mărunte

Un gospodar cumpăra lucruri mărunte, pe datorie, de la o
dugheană. Părându-i-se că mărunţişul ce datora nu-i lucru de
seamă, a lăsat zi de zi şi n-a plătit mărunţişul acela, care se
făcuse datorie mare, pe care acuma n-o mai putea plăti...
Stând într-o zi acasă, mâhnit de gândul că nu mai poate plăti
datoria, iată că vine la el negustorul şi-i spune o mare bucurie:
a venit un prieten bun de-al dumitale şi ţi-a plătit toată datoria...
Nespusă a fost bucuria omului.
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Aşa e şi cu datoria păcatelor noastre. Le-am adunat zi de zi,
zicând că-s mărunte şi nu se bagă de seamă, şi datoria s-a făcut
cât un munte.
Şi a venit atunci la dugheana datoriilor noastre, un prieten
mare şi bun, care a plătit datoria în locul nostru.
Acesta este chiar Mântuitorul nostru Iisus Hristos, Care, prin
Jertfa Lui, ne curăţă de toată păcătoşenia, numai să vrem să
gustăm din această Sfântă Jertfă, urmându-i învăţătura în Sfânta
Lui Biserică.
Distanţa sufletească

Într-o zi, un frate îl întrebă pe părintele său duhovnicesc:
- Părinte, de ce ţipă oamenii când sunt supăraţi?
- Ţipă fiindcă îşi pierd calmul, zise stareţul.
- Dar de ce să ţipi, atunci când cealaltă persoană e chiar
lângă tine? întrebă din nou fratele.
- Păi, omul ţipă, când e mânios, fiindcă e sigur că persoana
cealaltă nu aude, răspunse părintele cu un uşor zâmbet.
Fratele întrebă din nou:
- Totuşi, nu s-ar putea să vorbim mai încet, cu voce blajină?
- Fiule, ştii de ce ţipă oamenii unul la altul când sunt mânioşi?
Fiindcă inimile lor se distanţează foarte mult. Sufleteşte, ei se
depărtează foarte mult unii de alţii. Pentru a acoperi această
distanţă, ei trebuie să strige, ca să se poată auzi unul pe celălalt.
Cu cât sunt mai supăraţi, mai mânioşi, cu atât mai tare trebuie
să strige, din cauza distanţei şi mai mari.
Altfel e situaţia când două persoane se iubesc. Ele nu ţipă
deloc. Vorbesc încetişor, suav. De ce? Fiindcă inimile lor sunt
foarte apropiate. Distanţa dintre ele este foarte mică. Uneori,
inimile lor sunt atât de aproape, încât nici nu mai vorbesc, doar
şoptesc, murmură.
Iar atunci când iubirea e şi mai intensă, nu mai e nevoie nici
măcar să şoptească, ajunge doar să se privească şi inimile lor
se înţeleg.
Fiule, îi vei cunoaşte pe oameni dacă au dragoste, după felul
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cum vorbesc, după felul în care îţi răspund la telefon, după felul
cum te strigă. Iar cei cu totul duhovniceşti, plini de dragoste,
când te cheamă, nu mai folosesc deloc cuvintele. Sunt atât de
apropiaţi de inima ta, încât ajungi să îi porţi în inimă, în minte şi
vorbeşti cu ei acolo, se contopesc cu tine şi îţi ştiu dorinţele, şi
încercările, şi gândurile…
Aşa că, atunci când discutaţi între voi, nu lăsaţi ca inimile
voastre să se separe una de cealaltă, nu rostiţi cuvinte care să
vă îndepărteze şi mai mult, căci va veni o zi în care distanţa va
fi atât de mare, încât inimile voastre nu se vor mai găsi niciodată.
Decepţia lui Sundar Singh

Cu mulţi ani înainte, un indian învăţat, cu numele de Sundar
Singh, după ce a trecut la religia creştină, a venit în Europa să
vadă cum se prezintă viaţa credincioşilor în acest continent, în
majoritate creştin. A străbătut mai multe ţări, a vizitat sate şi
oraşe, a stat de vorbă cu fel de fel de oameni, a privit, a văzut
multe, dar mai bine nu mai vedea! Creştinii nu erau creştini decât
după nume. Ei nu arătau în viaţa lor roadele pe care le
presupune o viaţă trăită după învăţătura Mântuitorului. Adepţii
religiei lui Hristos, în purtarea lor de fiecare zi, nu se arătau mai
buni decât necredincioşii, dimpotrivă, uneori se manifestau mai
rău decât păgânii: urâtori de semeni, lacomi de avere,
necinstiţi... Amărât şi decepţionat, indianul s-a întors în ţara sa.
A strâns o ceată de prieteni şi ucenici, i-a condus la marginea
unui râu, a scos din apă o piatră, a sfărâmat-o şi arătând-o celor
de faţă, a zis: “Vedeţi voi piatra aceasta? Pe dinafară este
umedă, fiind spălată mereu de undele apei. Dar observaţi că pe
dinlăuntru ea este seacă, uscată. Aşa este şi viaţa creştinească
în Europa. De veacuri e tălăzuită de harul mântuitor, de undele
binefăcătoare ale Duhului Sfânt. Dar miezul ei este sec şi uscat.
Din ce pricina? Fiindcă inimile creştinilor europeni nu se lasă
pătrunse de Duhul lui Dumnezeu, precum nu se lasă pătrunsă
de apă piatra aceasta. Hristos cere fapte, nu vorbe care nu
rodesc”.[“ Ce-i foloseşte unui om să spună că are credinţă dacă
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n-are fapte? Oare credinţa poate să-l mântuiască?... Credinţă,
dacă nu se arata prin fapte, e moartă în ea însăşi” (Iacov 2, 14, 17)].
Doctore!

Între snoavele despre Tândală şi Păcală este una din care
putem afla şi un înţeles duhovnicesc.
Se spune că, mergând odată Păcală cu Tândală în drumul
lor, căzură într-o groapă adâncă. Şi se gândeau acolo, în fundul
gropii, cum ar putea scăpa.
- Ştiu ce voi face! grăi Tândală. Mă voi duce acasă, voi
aduce scara, ne vom sui pe ea şi vom scăpa amândoi.
Ce judecată naivă, ce judecată de luat în râs, veţi zice! Doi
oameni se gândesc cum s-ar putea scăpa unul pe altul din
groapă, fiind amândoi acolo, în fundul ei.
Dar exact în această judecată sunt şi acei care umblă să se
ridice unii pe alţii din păcat, amândoi fiind căzuţi în acelaşi păcat.
În marea şi minunata lucrare a scoaterii şi scăpării sufletelor
din adâncul pierzării, există o regulă veşnică: numai unul care a
ieşit din groapă poate scăpa şi pe altul.
Numai unul care s-a lăsat de păcat îl poate face şi pe altul să
se lase.
Este cu neputinţă să scoţi pe cineva din groapă, şi tu însuţi
să fii acolo. Să scoţi pe altul din păcat, iar tu însuţi să fii căzut în
păcat.
În acest înţeles zice Mântuitorul: „Doctore, vindecă-te pe tine
însuţi mai întâi”, ca să poţi apoi vindeca şi pe alţii!
Cum judecăm noi

Un om, pe când venea de la lucru s-a oprit să se odihnească
în faţa unei casa mari. El mergea desculţ şi avea picioarele
rănite şi pline de bătături. Şi privind el casa aceea s-a gândit:
“Stăpânul trebuie să fie un om bogat şi fericit de vreme ce şi-a
zidit o asemenea casă”.
Şi tocmai ce vede că se apropie de casă stăpânul într-o
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şaretă trasă de doi cai scumpi.
“Uite cu ce cai se plimbă şi trebuie să aibă şi cizme scumpe,
iar eu, iată merg desculţ, se gândea săracul. Unii oameni sunt
fericiţi, alţii…“
Trăsura a intrat pe porţi şi atunci au venit multe slugi să-l
întâmpine pe stăpân, l-au luat pe braţe şi l-au dus în casă. Dar
ce să-ţi vadă ochii: nefericitul bogat era lipsit de ambele picioare.
Atunci desculţul a lăsat ochii în jos şi a zis: mai bine desculţ
decât schilod…
Doi înţelepţi

În timpurile străvechi, în Grecia, în timpul domniei
împăratului Dionisie, trăiau doi înţelepţi: Aristip şi Diogene. Aristip
trăia la curtea împăratului şi, pentru a-şi menţine influenţa sa
asupra împăratului şi pentru a se bucura de o viaţă îmbelşugată,
el îl linguşea şi în toate îi făcea pe plac împăratului.
Celălalt înţelept, Diogene, era cunoscut pentru viaţa sa
aspră, el neavând nici locuinţă, ci trăia într-un butoi gol, la
marginea oraşului şi se hrănea cu rădăcini.
Acesta din urmă, era adesea vizitat de oameni, care îi
aduceau de mâncare şi îi ascultau cuvântul plin de înţelepciune.
El, şi în cuvinte, şi în fapte, era întotdeauna drept şi integru.
Odată, văzându-l Aristip pe Diogene pregătindu-şi nişte
legume pentru prânzul său, vrând să râdă de el i-a spus:
- Dacă te-ai fi străduit să-i placi împăratului Dionisie, n-ai mai
fi fost acum nevoit să te hrăneşti cu o asemenea mâncare
sărăcăcioasă.
Diogene însă, i-a spus liniştit:
- Dacă tu te-ai fi mulţumit cu o astfel de mâncare, n-ai mai fi
fost nevoit acum să îl linguşeşti pe împăratul Diogene.

Ni se potriveşte şi nouă: Dacă ne-am fi mulţumit cu un trai
mai sărăcăcios, n-am mai fi fost nevoiţi să slujim zi şi noapte
împăratului acestui veac...
- 80 -

Lista autorilor (referinţelor bibliografice):

[1] - 1000 de Pilde, Dr. Grigorie Gh. Comşa, Episcopul Ardealului
[2] - Cuvintele Domnului, gândurile omului, Pr. Prof. Ioan Horia Ranga
[3] - Părintele Visarion Iugulescu - Cina Împăratului
[4] - Părintele Visarion Iugulescu - Despre existenţa diavolului
[5] - Părintele Visarion Iugulescu - Praznicul Sfintei Treimi
[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,

Biblia oferă multe exemple de tineri care au fost aleşi de
Dumnezeu pentru a contribui la realizarea planului Său de
mântuire a lumii: Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Ioan
Botezătorul, Sfântul Apostol Ioan, ucenicul cel iubit etc.
În Noul Testament, Sfintele Evanghelii îl prezintă în
numeroase locuri pe Mântuitorul Hristos în compania tinerilor
sau făcând referire la vârstă tânără. Însuşi Mântuitorul Hristos
Şi-a îndeplinit misiunea încredinţată de Tatăl în plină vârstă a
tinereţii, El începându-şi activitatea mesianică, după mărturia
Sfinţilor Evanghelişti, când era „ca de treizeci de ani“(Lc 3,23).
Trebuie subliniat faptul că dintre marile minuni săvârşite
de către Mântuitorul Hristos, cele trei învieri din morţi au fost
săvârşite asupra tinerilor (fiica lui Iair, fiul văduvei din Nain şi
prietenul Său Lazăr). Această rechemare la viaţă, adresată
tinerilor, din partea Fiului lui Dumnezeu, poate fi interpretată ca
o invitaţie permanentă pe care Dumnezeu o adresează către
cei tineri, pentru redescoperirea vieţii întru Hristos, pentru
Hristos şi împreună cu Hristos.
În acelaşi sens poate fi interpretat şi îndemnul-chemare
prin care Domnul Iisus îl readuce pe tânărul din Nain la viaţă:
„Tinere ţie îţi zic, scoală-te!“. Sensul acestei chemări este:
Tinere, fii treaz, fă ceva, lucrează, nu sta pasiv, nu sta
nelucrător pentru că ai vigoare tinerească.
Aşadar, sculându-ne din patul pasivităţii, să lucrăm după
darurile primite de la Dumnezeu „şi toată viaţa noastră lui
Hristos Dumnezeu să o dăm“. Amin!
(Material inspirat din studiul "Pastoraţia tinerilor ca misiune a Bisericii" de Ioan Bursuc)
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