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Adevăratul împărat

La o margine de lume, într-un timp îndepărtat,
Conducea o mândră ţară un celebru împărat.
El avea câmpii mănoase în a sa împărăţie;
Turme, codri, vii şi aur, şi nespusă bogăţie.
Iar la curtea-mpărătească avea slugi nenumărate,
Care îşi serveau stăpânul orişicând în zi şi noapte.
Dintre slugi, ÎNŢELEPCIUNEA îi era în casă vornic,
Iară POSTUL, de o vreme, îi era un vrednic stolnic.
DRAGOSTEA era, se spune, logofăt cu nume mare,
Iar SMERENIA un comis fără de asemănare.
LENEA îi era postelnic investit ca mare ştab,
Iar pe DREAPTA SOCOTINŢĂ o avea ca pârcălab.
Pe BEŢIE, el, în casă, o avea ca brav paharnic,
Iară sluga LĂCOMIE îi era un sluger harnic.
Pe MÂNIE, împăratul o avea ca dârz spătar,
Ea fiind o slugă iute şi un paznic de hotar.
MILOSTENIA, se spune, că-i era un bun clucer,
Iar IUBIREA DE ARGINT, un preanobil vistier.
Jitnicer era CREDINŢA, iar pitarul, RUGĂCIUNEA,
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Care, zilnic, cu iubire, îi servea pe masă pâinea.
Mai avea pentru slujire şi pe alţii la palat,
Ce-l serveau, după menire, pe vestitul împărat.
Însă dintre slugi, nu toate îl slujeau onest, cinstit;
Unele-i doreau chiar moartea, suveranului vestit.
Între slugi era o gaşcă, scufundată-n rele datini,
Ipocrită şi vicleană - clica sadicelor patimi.
Alte slugi erau oneste, şi-n slujire, tare iuţi,
Ce formau un soi aparte - cinul bravelor virtuţi.
Doar virtuţile, aflat-am, îl iubeau cu-adevărat
Pe distinsul nostru nobil, pe faimosul împărat.
Patimile, însă, zilnic, se zoreau să-l nimicească,
Pentru ca să poată ele, libere, să-mpărăţească.
Curse-i întindeau într-una, făr’ ca el să aibă ştire,
Fiindcă îşi doreau din inimi a monarhului pierire.
Multă vreme, împăratul s-a lăsat înconjurat
De al patimilor tagmă, de al lor făţarnic sfat.
Însă, când a prins de veste de complotul lor viclean,
S-a gândit să îi convoace pe aleşii din divan.
Sfetnic bun şi devotat îi era ÎNŢELEPCIUNEA,
Însă nu îi asculta sfatul ei întotdeauna.
Şi, chemând ÎNŢELEPCIUNEA, sfetnicul cel mai discret,
A-ntrebat-o cum să scape de complotul cel şiret.
- Cum să fac, ÎNŢELEPCIUNE, ca să nu îmi pierd coroana?
Ăstor patimi preaviclene, cum să le întind capcana?
Dar aş vrea, îi zise dânsul, fără, însă, a se face
Tulburare în imperiu, ci aş vrea cu multă pace.
Zise-atunci ÎNŢELEPCIUNEA:

- Preamărite împărate,
Patimile preaviclene trebuie urgent legate!
Ca să le omori, stăpâne, nu cred c-ai să poţi vreodată,
Căci se face tulburare în împărăţia toată.
Ai la curte slugi fidele, care îţi doresc de bine;
Apelează, deci, la ele, de vrei să m-asculţi pe mine!
Dacă vrei să scapi cu viaţă, de vrei grabnic ajutor,
Pe aceste rele patimi dă-le, deci, pe mâna lor!
POSTUL e, desigur, unul dintre cei mai bravi ostaşi
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Cu acest cucernic stolnic, o să-i birui pe vrăjmaşi.
Tot la fel, şi RUGĂCIUNEA, care-i mare dregător,
O să-ţi dea, prealuminate, mult doritul ajutor.
Iar clucerul tău cel harnic, MILOSTENIA, adică,
Multe lanţuri pentru patimi, de la târg o să-ţi aducă.
Cu cei trei, întotdeauna, vei zdrobi orice complot,
Căci a lor triadă poate, ce, ca ele, mii nu pot.
Însă, lângă astea toate, dacă este cu putinţă,
Să îl chemi la tine-dată şi pe sfetnicul VOINŢĂ.

După luni de nevoinţă, ajutat de bravi ostaşi,
Împăratul, anevoie, a scăpat de-ai săi vrăjmaşi.
După ce se isprăviră lupta asta şi furtuna,
Într-o zi de sărbătoare îi şopti ÎNŢELEPCIUNEA:
- Vezi că slugile viclene, patimile, împărate,
Nu sunt moarte, ţine seama, ci acum sunt doar legate.
Şi, oricând, prealuminate, de rup lanţul, pot să plece.
Şi de vor scăpa, fii sigur, te ucid cu sânge rece.
De aceea, se cuvine ca să stai în priveghere
Şi să-i ai pe cei trei sfetnici, zilnic în apropiere.

Numai când domneşti deplin, sigur şi adevărat,
Peste patimi şi virtuţi, doar atunci eşti împărat.

După toate cele spuse, care astăzi le-ai aflat,
Nu ai vrea de azi, creştine, să fii şi tu împărat?

Revoltă în junglă

O ageră maimuţă din jungla africană,
Urcându-se pe-o creangă de arbore, în goană,
Vădit nemulţumită şi tare revoltată,
A explodat: sunt tristă şi foarte ofensată,
De ceea ce se spune în jungla omenească,
Având ca scop şi ţintă, pe noi să ne jignească.
A apărut în lume o teză mincinoasă;
Că omul ar descinde din buna noastră rasă.
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Aflat-am că tăticul acestei teorii,
E un britanic - Darwin, ce-a scris doar inepţii.
E un savant ridicol, un simplu maimuţoi,
Ce crede că se trage, neîndoios, din noi.
Eu protestez sălbatic, căci asta-i o prostie
Şi vă îndemn: nu credeţi aşa gogomănie!
Pe mine, Dumnezeu maimuţă m-a făcut,
Şi sper să nu ajung, ca omul, decăzut...
Sunt tare mulţumită de viaţa mea umilă,
De viaţa mea curată, de viaţa de gorilă.
Vă-ntreb pe fiecare, iubiţi şi sinceri fraţi,
Ce locuiţi cu mine de ani nenumăraţi,
Aţi auzit vreodată la noi să fie ură?
Că pe la noi se minte, se junghie şi fură?
Nu veţi vedea vreodată, cât o să fie luna,
O minte de maimuţă dospind în ea minciuna!
Aţi pomenit vreodată divorţuri printre noi?
Copii lăsaţi pe drumuri sau planuri de război?
Nu veţi vedea vreodată, cât timp purta-vom coadă,
Gorile divorţate sau prunci lăsaţi pe stradă!
Văzut-aţi voi în hoardă, la noi, bolnavi mintali,
Drogaţi, ori lesbiene, ori homosexuali?
La noi văzut-aţi droguri sau vreo tutungerie?
În neamul nostru nobil nu vezi aşa prostie!...
Aţi întâlnit pe creangă vreun cimpanzeu beţiv?
Gibon care să-njure sau pavian parşiv?
N-avem orfelinate, nici penitenciare
Şi nu privim la porno, căci nu avem ziare...
Noi nu ascundem droguri, nu traficăm muniţii.
N-avem televizoare, ce spurcă ochii minţii,
Nici internet, ce-arată atâtea stricăciuni,
Nici cârciumi, nici spitale, nici case de nebuni,
Nici cerşetori în hoardă, nici chefuri dezmăţate,
Şi nici bordeluri scumpe cu dame desfrânate.
În neam la noi văzut-aţi, vânduţi necumpătării,
Prizonieri pe viaţă ai sticlei şi ţigării?
La noi nu sunt nici garduri, nici pui murind de foame,
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Sau omorâţi în taină de cele ce-şi zic “mame”!
La noi nu-s sindicate, nici libertăţi în lanţuri,
Nici chefuri după care să ne culcăm prin şanţuri!
N-avem nici prim-miniştri pe care să-i înjuri,
Nici bani depuşi la bancă, nici alte mari strânsuri.
Nici senatori să doarmă cuminţi în parlament,
Când alţii îşi prezintă un scurt amendament.
La noi nu ai să afli, nicicând, pe cineva,
Precum îi vezi pe oameni, mergând la DNA.
N-o să-ntâlniţi în hoardă vreun cimpanzeu corupt,
Şi nici mişcări rapide, mişcări pe “dedesubt”.
Şi dacă facem salturi, nu trecem peste legi,
Cum fac creştinii astăzi în posturi şi câşlegi.
Şi iată încă una din lumea lor de jos,
La noi nu se întâmplă război religios!
Nici ordini mondiale, nici naţionalism,
Şi nici vreo îndoială ce duce-n ateism...
N-avem atâtea secte, ce-s gata să lovească
În dogma noastră veche, în dogma strămoşească.
Şi nici mişcări viclene, rebeli şi antihrişti,
Şi nici apostazie, şi nici ecumenişti.
Noi n-am pus cod de bare cu şase, şase, şase,
Nicicând pe nuci, pe fructe sau pe rădăcinoase.
Noi nu avem nici carduri, cum are lumea „bună”,
Nici cipuri implantate pe frunte sau pe mână.
Tot ce-am văzut la oameni mai crud şi mai pervers,
E conştiinţa-n lanţuri şi dogma pusă-n vers.
Religia iubirii ce-o afli în Scriptură,
În timp ei au redus-o la datini şi cultură,
Încât ajuns-a lumea să-l pună, cu tupeu,
Acum, pe om în centru şi nu pe Dumnezeu.
De veţi vedea vreodată c-am coborât din pom,
Stricându-mă la minte, având purtări de “om”,
Umblând cu baliverne, sau cu găinării,
Ori cu purtări nedemne, sau alte viclenii,
Să mă opriţi la vreme, să nu evoluez,
Şi ajungând ca omul, să nu ştiu ce să crez...
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E-adevărat că omul a coborât, ca soi.
Dar nu, fiţi rezonabili, n-a coborât din noi!

Învingătorul

În ograda lui Vasile, pe maidanul din grădină,
Doi cocoşi, trufaşi şi chipeşi, se băteau pentru-o pricină.
Însă nu loveau în glumă, ci era, cinstit, bătaie,
Căci din crestele lor roşii, sângele curgea şiroaie.
Găinuşele, pe margini, le făceau încurajare
Şi aplaudau din aripi pe cel ce dădea mai tare.
Unul dintre ei, desigur, a învins, fiind puternic,
Şi l-a alungat de-acolo pe cel slab, pe cel nevolnic.
După lupta asta cruntă, orătăniile toate,
Din întreaga bătătură, laolaltă adunate,
Îi aduseră-mpreună, celui falnic cu statura,
Laude nenumărate şi strigau din inimi, ura!
Dar cocoşul, fire mândră, nu se mulţumi s-audă
Numai laude din curte, de la intima sa ciurdă,
Ci, zburând pe magazie, pentru un mai larg răsunet,
El bătu vioi din aripi şi strigă cu glas de tunet:
Ia priviţi vecini la mine, l-am bătut pe cel mai tare;
Celălalt cocoş din curte îmi stă astăzi la picioare
Şi nu e cocoş pe lume să-mi stea mie împotrivă,
Că-i mănânc într-o clipită, furios, a sa colivă!
Dar nu apucă prea bine să îşi termine strigarea,
Căci pe loc, din înălţime, îi veni şi lui chemarea.
Un înfometat de vultur, ce trecea atunci pe cale,
Când văzu pe magazie creştetul domniei sale,
Se coboară într-o clipă, îl înşfacă de spinare,
Bucuros de-o fripturică, şi zbură cu el în gheare.

O, trufie, o, trufie, ce ne urci pe magazie,
Neamul tău să nu mai fie, nici spurcata-ţi seminţie!
Piei în veci cu-a ta urgie şi cu-a ta împărăţie!
Piei din lumea noastră vie! Asta îţi dorim, noi, ţie!
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Naşul

Marian era de felul lui un creştin bun, dar, uneori, mai şi
şchiopăta. Avea soţie, avea copii, însă influenţa anturajului de
la serviciu şi a societăţii în care trăim, îi provocau câteodată
derapaje de la calea cea dreaptă pe care trebuie să păşească un
adevărat creştin. Mai mergea şi la o bere cu prietenii, mai
pierdea şi timpul la televizor, mai mergea şi la câte un meci şi
alte asemenea “mărunţişuri”. Pe lângă aceste neputinţe ale sale,
avea şi o calitate: îşi întreba naşul cum să procedeze în situaţiile
grele. Avea un respect deosebit pentru naşul său şi tot ce-i
spunea acesta, îndeplinea întocmai. Aşa a înţeles el de la
biserică, atunci când s-a cununat cu Doina, soţia lui. Însă, pe zi
ce trece, situaţia financiară a familiei se înrăutăţea. Iată-l pe
Marian nevoit să alerge din nou la naşu’, care nu locuia departe
de casa lui, pentru sfaturi.

După ce a bătut sfios în uşă, aude vocea naşului:
- Intră!
- Sărut mâna, naşule! Bucuroşi de oaspeţi?
- Bucuros, finule!
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După o scurtă conversaţie plină de amabilităţi, naşul îl
întreabă:

- Cum vă mai descurcaţi, finule?
- Rău, naşule! Criza asta ne-a pus capăt. Nu ne mai ajung

banii deloc. Avem rate pe la bănci, întreţinerea, lumina, bani la
şcoală, bani peste tot. De aici începe şi cearta cu Doina,
nevastă-mea, de la bani. Îmi vine să plec în Spania, la căpşuni.
Nu ne mai ajungem! Nu ştiu ce să mai facem. Când o mai aud
şi pe Doina zicând: „economie, economie“, îmi vine să-mi iau
câmpii…

Naşul asculta cu atenţie plângerea finului şi, ca un om cu
experienţă, „vulpoi bătrân“, a priceput că nu criza este chiar de
vină, şi-i zise:

- Ce-mi spui tu, măi finule… Mai întristat de tot. Nu ştiu cum
aş putea să te ajut. Cu banii nu stau nici eu prea bine…

- Măcar nişte sfaturi, naşule…
Naşul se gândi un pic, după care zise:
- Uite ce idee mi-a venit! Vrei să-ţi fie mai bine?
- Cum să nu vreau, naşule, zise finul bucuros. Doar ştii că

mereu te-am ascultat.
- Uite ce zic eu, dacă vrei să-ţi fie mai bine, adu-l să stea la

voi pe cumnatul tău, fratele Doiniţei. El e student şi stă la cămin,
din câte ştiu. O să vă ajute la treabă, la cumpărături. Îl pui să
spele maşina şi poate să rezolve atâtea treburi în casă… Să vezi
ce bine o să vă fie!

- Gata naşule, chiar de azi îl aduc să stea la noi. Ştiu că
întotdeauna mai sfătuit de bine.

După o săptămână, vine iar finul în vizită la naş, dar cam
abătut.

- Cum e finule? Nu-i aşa că acum e mai bine?
Trist, Marian îi răspunse:
- E şi mai rău acum, naşule. Mă ajută cumnatul meu la

treabă în casă, dar l-am trecut la întreţinere, că m-au întrebat
ăia de la asociaţie de el. Mai stă şi învaţă şi noaptea; consum de
curent. La masă, trebuie să-l chemăm şi pe el… Cheltuielile
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acum sunt şi mai mari. Ca să facem faţă, am fost nevoit să scot
cablul TV şi internetul. Voiam să punem şi noi gresie pe jos cum
am văzut la alţi creştini… S-a terminat! De unde bani?

- Ce rău îmi pare, măi finule, că îţi merge tot rău! Dar tot eu
te vindec.

- Ia spuneţi naşule, ce idee mai aveţi?
- Uite ce e: dacă vreţi să vă meargă bine, aduceţi-o la voi şi

pe soacră-ta de la ţară! Să vezi ce bine o să vă fie! Ea o să stea
cu ăia mici, o să le spună poveşti, încât o să uite şi de foame şi
nu o să fie nevoie să le mai cumperi atâtea jucării; costă şi alea!
Ea este un mediator în casă, o să vă ajute şi la bucătărie. Ce să
mai zic, o să fiţi tare fericiţi!

Încântat de sfatul naşului, finul sări în picioare şi zise:
- Gata naşule, până deseară o aduc. Şi plecă.
După o săptămână, iarăşi vine finul în vizită la naş, dar de

data asta şi mai abătut.
- Cum e finule? Nu-i aşa că acum e şi mai bine?
- Naşule, de când am adus-o şi pe soacră-mea, ne merge şi

mai rău. Ne ajută ea la bucătărie, le spune poveşti copiilor, dar
e o gură în plus la masă, la întreţinere, trebuie să-i mai iau şi
medicamente… Ăla bătrânu’, socrul meu, ne-a înnebunit cu
telefoanele, şi ziua, şi noaptea, zice că nu se descurcă fără
soacră-mea. E greu naşule! Ca să ne descurcăm, am renunţat
de tot şi la ţigări. Şi aşa nu-mi făceau bine şi nu-i creştineşte…
Voia nevastă-mea să ne luăm şi noi o mobilă de-asta nouă cum
arătau ăia la televizor, dar aşa cum am renunţat la televizor, aşa
o să renunţăm şi la mobilă. Şi apoi… nu-i aşa că-i lux, naşule, şi
nu prea e creştineşte…

- Ce spui, tu, măi finule… Iar mai întristat! Şi eu care
credeam că de data asta…, dar ştii ce? Mai am o idee. Cred că
o să ieşi din necaz.

- Ziceţi naşule, că eu ştiţi că sunt ascultător…
- Măi, adu-l la voi şi pe socrul tău de la ţară. Să stea la voi.

Mai scapi şi tu de atâtea telefoane, atâta stres. Ştii tu, dacă nu
ai un bătrân, să-l cumperi. Ce să-l mai cumperi; tot n-aveţi bani;
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e pe gratis şi o să vă fie de folos. Cu înţelepciunea sa, o să fie
administrată familia şi mai bine…

- Gata naşule, până deseară îl aduc. Ce nu fac eu ca să-mi
fie mai bine, că m-am săturat. Şi plecă.

După o altă săptămână, iarăşi vine finul în vizită la naş, slab,
palid şi fără glas.

- Bine ai venit, finule! Nu-i aşa că acum e mai bine?
Cu o voce stinsă, finul zise:
- Naşule, cred că l-am supărat cu ceva pe Dumnezeu, că

toate-mi merg rău în casă. De-abia supravieţuim. De când l-am
adus şi pe socrul meu, mâncarea nu mai ajunge, dormim pe jos.
Ca să nu murim prin inaniţie, am renunţat şi la şpriţ, şi la meci.
Sâmbăta mai mergeam şi eu pe stadion, aşa pentru relaxare,
când jucau ai noştri. Acum de unde bani, că au scumpit şi ăştia
biletele. Iar cu şpriţul… s-a terminat vremea ceea când în fiecare
seară îmi luam şi eu un kil de vin, ştii de oboseală. Oricum, a
doua zi, nu mă simţeam prea bine după el. Nu-mi pare rău că am
renunţat. M-am obişnuit aşa, şi parcă şi la rugăciune e mintea
mai limpede.

Voiam şi noi să ne schimbăm maşina, cum am văzut pe la
alţi creştini… Dar… lasă naşule, că-i bună şi “Dacia”. Când îi
văd pe alţii că merg pe jos, sau cu bicicleta… Păi eu sunt boier.
Nu mă plouă, nu mă ninge, nu-mi vin nici gânduri de mândrie, că
de, am maşină de lux…

Cu bucurie în suflet, dar afişând o figură gravă,
compătimitoare, văzându-şi treaba terminată, naşul zise:

- Ce rău îmi pare măi finule că îţi merge din ce în mai rău!
Dar eşti gata să asculţi în continuare?

- Ascult, naşule, că... n-am încotro.
- Uite ce să faci! Ca să-ţi fie mai uşor, du-l pe socrul tău

acasă, că a venit primăvara şi trebuie să taie via, şi după aia vii
încoace şi-mi spui cum este.

După o săptămână vine Marian cu o faţă mai luminată şi,
fără să-l întrebe ceva naşul, îi zise:

- Naşule, să ştii că acum e mai bine. Suntem mai puţini la
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masă. Respir şi eu mai uşurat. Cu banii suntem la limită, dar nu
ne plângem.

- Bine măi, finule, dar n-ai vrea să-ţi fie şi mai bine?
- Aş vrea, dar e bine şi cum e acum. Ce trebuie să fac?
- O duci şi pe soacră-ta acasă, că începe iar circul, iar

telefoane ziua şi noaptea, şi vii să-mi spui cum îţi merge!
După o altă săptămână vine Marian fredonând “Cu noi este

Dumnezeu…“ şi, sărutându-i mâna părintelui său spiritual, îi zise
cu mare bucurie:

- Naşule, aşa de bine ne simţim acum!... A fost bună ideea
cu soacră-mea… Acum dormim şi noi în pat, acum ne ajung
banii. Ne-am cumpărat şi noi un DVD-player de la METRO, ca
să mai vedem câte ceva duhovnicesc, că de când am scos
cablul, stă televizorul acela degeaba. Acum îl folosim la DVD-
player.

- Mă bucur, măi finule, că Dumnezeu vă poartă de grijă, dar
n-ai vrea să vă fie şi mai bine?

- Mai bine ca aşa, naşule, nu cred că se poate. Dar cum
ziceţi dumneavoastră… eu aşa fac.

- Uite ce m-am mai gândit, ca să-ţi fie şi mai bine. Studenţii
ăştia intră în sesiune şi cumnatul tău n-are cum să înveţe la voi;
fac ăia mici gălăgie. Du-l la cămin, la colegii lui, că şi-aşa e
ultimul an.

- Nu, naşule, că avem cu ce să-l ţinem. E băiat bun, dar…
fac ascultare naşule, că şi el voia să plece.

După o altă săptămână vine Marian cu un buchet de flori în
mână şi cu un cadou pentru naşu’. Cum intră îi sare de gât
năşicului său şi îi spune:

- Naşule, ce bine este că am ascultat de dumneavoastră.
Aşa bine e la noi acasă. Toate ne merg bine. Avem şi bani.
Ne-am cumpărat multe CD-uri şi DVD-uri cu programe
duhovniceşti, avem bani şi pentru fapte bune…

Zâmbind, îi zice naşul:
- Mă bucur mult de această schimbare, dar cred că nu

trebuie să ne oprim aici. N-ai vrea să-ţi fie şi mai bine? Ziceai
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acum câteva săptămâni în urmă, că te mai cerţi cu Doina, cu
fina. Uite ce m-am gândit, ca să vă fie şi mai bine, ca să nu vă
mai certaţi s-o trimitem şi pe ea de acasă…

- Nu, naşule! sări ca ars Marian în genunchi. Nu-mi porunciţi
una ca asta. Doina e cea mai bună soţie de pe lume. Promit că
o să mă comport cu ea aşa cum scrie în „apostolul“ de la
cununie. Am să o ajut şi la bucătărie, şi cu ăia mici…

Aşa a ajuns Marian să se schimbe. Cu toate că nu i s-a mărit
salariu, fiindcă a renunţat la unele lucruri nefolositoare, acum îi
ajung banii, ba mai mult, poate să mai facă şi câte o faptă bună,
fără să mai plece în Spania. De aceea, o, fraţilor, vă îndemn să
vă căutaţi naşi creştini şi să-i ascultaţi.

Un călugăr pe Lipscani

La mine la ţară, pe uliţa mea, nu sunt treceri de pietoni şi nici
măcar asfalt nu este în dreptul casei mele. Şi e bine aşa. E bine,
pentru că trec puţine maşini prin faţa casei şi nu sunt deranjat de
zgomotul lor. Mă mai deranjează greierii seara, dar m-am
obişnuit cu muzica lor; unul mi-a intrat chiar şi în dormitor. Dar,
cum vă spuneam, de zgomotul maşinilor nu mă pot plânge. Însă,
fiindcă oraşul e la 2 km de mine, aproape zilnic merg cu maşina
în oraş pentru probleme curente. Şi ca orice oraş, şi acesta din
apropierea satului meu, are străzi pe unde trec maşinile şi,
bineînţeles, treceri de pietoni. Şi conform Codului rutier, la
fiecare trecere de pietoni trebuie să micşorezi viteza şi să dai
prioritate pietonilor care intenţionează să treacă strada. Dacă în
Bucureşti, ca pieton, e un risc, o aventură să treci strada, chiar
pe zebră, în provincie e altfel. Provincialii ştiu că zebra e
proprietatea lor, a pietonilor, şi, ca orice proprietate…, o foloseşti
după cum vor muşchii tăi. De aceea îi vezi pe unii că traversează
strada, fără să se uite în stânga şi în dreapta; alţii de-abia se
mişcă, sfidându-te cu privirea (mă refer la cei valizi, nu la cei
neputincioşi); alţii se opresc pe trecerea de pietoni ca să dea
mâna şi să schimbe câteva vorbe; alţii se opresc ca să strige
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după altcineva rămas pe trotuar, iar alţii traversează pe lângă
trecerea de pietoni. Veţi spune că acestea sunt chestiuni de
educaţie, de bună creştere. Da, dar ţin şi de morala şi
comportarea creştinească, de iubirea şi respectul pentru
aproapele.

Am văzut, însă, şi pietoni care, din respect pentru şoferi, nu
calcă zebra până nu trec maşinile, chiar dacă e dreptul lor să o
facă, iar pe alţii i-am văzut grăbindu-se la traversare, nu de frica
maşinilor ci tot din respect faţă de aproapele.

Da, adevăraţi creştini trebuie să fim nu numai la biserică, ci
şi pe stradă, şi pe trecerea de pietoni, peste tot pe unde umblăm.
Căci spune Hristos: „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).

Îmi aduc aminte de istorioară cu tâlc, pe care mi-a povestit-o
odată părintele meu duhovnicesc, vis-a-vis de prioritatea pe care
trebuie să o acordăm aproapelui, când circulăm.

Cred că multă lume ştie că în Bucureşti e o stradă, o zonă
comercială, numită Lipscani. Pe aici trec mulţi oameni, pe jos.
Uneori se circulă cam „bară la bară”, umăr la umăr.

Odată a venit în Bucureşti, dintr-o mânăstire din ţară, un
călugăr smerit, trimis de stareţul lui cu o anumită ascultare. El
era aşa de smerit, încât nu cuteza a trece prin faţa cuiva, ci
tuturor le acorda prioritate. Intrând acesta pe strada Lipscani şi
văzând atâta lume, s-a lipit de zidul unui magazin şi sta acolo cu
capul plecat. Pe lângă el a trecut grăbit un alt călugăr, tot cu o
ascultare, care l-a văzut, dar nu s-a oprit să discute. Acesta din
urmă, după un ceas, se întoarce de la ascultarea lui şi îl vede pe
călugărul smerit, tot acolo, lipit de zid. Se opreşte şi îl întreabă:

- De ce stai aici? E vreo problemă?
- Nu! zice călugărul smerit. Aştept să treacă toată lumea asta

ca să pot merge unde m-a trimis stareţul meu.
Probabil şi azi e tot acolo, căci pe Lipscani e forfotă mare.

Criza. ...dar nu cea financiară!
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H SFINŢENIILE
.. BISERICII

Ghicitoarea H1

Untdelemn sfinţit, pe care
Îl prepară-n Joia Mare
Un sobor de-arhierei.
Ştii tu ce-i acest ulei ?

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea H2

Pâinea binecuvântată,
(Pentru Maica Preacurată)
Şi pe care o primim,
După ce ne miruim.

(Răspunsul la pagina nr. 36)

Ghicitoarea H3

Apă celor demni menită,
La sfeştanie sfinţită.
Zilnic o putem lua,
Dar întâi anafora.

(Răspunsul la pagina nr. 37)

Ghicitoarea H4

Este apa cea sfinţită
Şi de preoţi dăruită
Celor care ajunează
Sau postesc (la Bobotează).

(Răspunsul la pagina nr. 37)

Ghicitoarea H5

E mireasmă, dar şi ceaţă
De o vrednică dulceaţă,
Ce-i alungă pe vrăjmaşi.
Ce mireasmă-i, copilaşi?

(Răspunsul la pagina nr. 38)

Ghicitoarea H6

Este pânza cea sfinţită
Şi de preoţi împărţită,
Când se (re)sfinţesc biserici,
De episcop şi de clerici.

(Răspunsul la pagina nr. 38)
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IMN DE LAUDĂ ÎNCHINAT
SFINTEI DUMINICI

După obişnuitul început se zic condacele şi icoasele

Condacul 1:

Arătatu-ni-s-a nouă, învăluită în primăvara veşniciei, crăiasa
zilelor, Sfânta Duminică, purtând cu dânsa mireasma florilor din
raiul cel pierdut, mila nemărginită a Tatălui Ceresc, lumina Învierii
lui Hristos şi căldura Duhului Sfânt. Pentru aceasta, aducându-I lui
Dumnezeu prinos de recunoştinţă, se cuvine să o cinstim şi să o
serbăm după buna cuviinţă, cântându-i: Bucură-te, zi sfinţită, care,
blând şi glorios, străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Icosul 1:

Serbând Sfânta Duminică, Îl serbăm şi Îl cinstim pe Însuşi
Mântuitorul nostru Care, după patima Sa cea de bunăvoie, înviind
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în prima zi a săptămânii, a făcut mântuire neamului omenesc,
sculând din morminte pe toţi aceia care au crezut în El. De aceea,
în această zi de bucurie, dorind a învia şi noi din moartea păcatelor,
laude ca acestea să-i aducem:

Bucură-te, ziua-n care din mormântu-ntunecat,
sfărâmând domnia morţii, falnic Domnul a-nviat;
Bucură-te, ziua-n care cerul şi pământul cântă;
Bucură-te, că-ntre zile prima eşti şi cea mai sfântă;
Bucură-te, ziua-a opta ce închipui veşnicia;
Bucură-te, că eşti Ziua Domnului Hristos - Mesia;
Bucură-te, zi în care Domnul nostru cel iubit
pe Cleopa şi pe Luca spre Emaus i-a-nsoţit;
Bucură-te, ziua-n care Domnul li s-a arătat
ucenicilor şi Tomii după ce a înviat;
Bucură-te, ziua-n care Duhul Sfânt s-a pogorât
şi de foc dumnezeiesc pe apostoli i-a umplut;
Bucură-te, ziua-n care lui Ioan Evanghelistul
i s-a revelat în duhul cum va fi Apocalipsul;
Bucură-te, zi frumoasă, luminată şi cinstită
care eşti, de-atâtea veacuri, Ziua Soarelui numită;
Bucură-te, primăvara mântuirii omeneşti;
Bucură-te, încetarea tânguirii strămoşeşti;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 2-lea:

Profeţind despre Sfânta Duminică, psalmistul David, cu mult
înainte de întruparea Domnului Hristos, scrie în Cartea Psalmilor:
"Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm şi să
ne veselim întru ea". Săltând de bucurie împreună cu proorocul
David, să cinstim şi noi, creştinii, după cuviinţă, Ziua Domnului,
cântând: Aliluia!
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Icosul al 2-lea:

Vestind cu şapte sute de ani înainte de Naşterea Domnului
schimbarea Vechiului Legământ, prin gura proorocul Ieremia, Duhul
Sfânt aşa a grăit: "Iată vin zile, zice Domnul, când voi încheia cu
casa lui Israel şi cu casa lui Iuda Legământ Nou". Văzând noi, cei
ce închipuim Israelul cel nou, împlinită această prorocie, cu veselie
mare aşa să strigăm:

Bucură-te, zi pe care proorocii te-au prezis;
Bucură-te, zi în care moartea plânge în abis;
Bucură-te, proorocie ce eşti astăzi împlinită;
Bucură-te, ziua care de creştini eşti mult dorită;
Bucură-te, ziua-n care iadul negru s-a surpat;
Bucură-te, ziua-n care braţul lui a fost legat;
Bucură-te, ziua-n care s-a dat lumii mare milă;
Bucură-te, ziua-n care am scăpat de-a morţii silă;
Bucură-te, veselia tuturor celor cereşti;
Bucură-te, bucuria şi a celor pământeşti;
Bucură-te, că azi moartea tot cu moarte s-a călcat;
Bucură-te, că mormântul zăvorât, s-a deşertat;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 3-lea:

În "Învăţătura celor doisprezece apostoli" ucenicii Domnului îi
îndeamnă pe creştini, spunând: "Când vă adunaţi în Duminica
Domnului, frângeţi pâinea şi mulţumiţi, după ce mai întâi v-aţi
mărturisit păcatele voastre, ca jertfa voastră să fie curată".
Îndemnaţi fiind de însuşi Apostolii Domnului, noi păcătoşii, să
cinstim Duminica, mulţumindu-I şi cântându-I Lui Hristos: Aliluia!

Icosul al 3-lea:

"Noi sărbătorim cu bucurie ziua a opta, după sâmbătă, în care
şi Hristos a înviat şi, după ce s-a arătat ucenicilor Săi, s-a înălţat la
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cer", aflăm din Epistola lui Barnaba, adresată creştinilor la sfârşitul
veacului întâi. Noi înţelegând că "ziua a opta, după sâmbătă" este
Sfânta Duminică, cu laude ca acestea să o cinstim:

Bucură-te, cea dintâi sărbătoare creştinească;
Bucură-te, că ne-aduci bucurie îngerească;
Bucură-te, că-n Scriptură "Ziua Domnului" e scris
de Ioan Evanghelistul care, clar, aşa ţi-a zis;
Bucură-te, ziua-n care iadul e batjocorit;
Bucură-te, ziua-n care iadul este risipit;
Bucură-te, ziua-n care umbra morţii a pierit;
Bucură-te, ziua-n care de blestem ne-am izbăvit;
Bucură-te, ziua-n care patriarhii ne-ncetat,
laudă puterea Celui Ce din morţi a înviat;
Bucură-te, voioşia îngeraşilor curaţi;
Bucură-te, mângâierea mucenicilor cercaţi;
Bucură-te, începutul veacului ce va să fie;
Bucură-te, că mereu ne-aminteşti de veşnicie;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 4-lea:

"Duminica ne adunăm cu toţii la un loc, pentru că aceasta este
ziua în care Dumnezeu, la zidirea lumii, a despărţit lumina de
întuneric şi în care Mântuitorul nostru a înviat din morţi...", scrie
Sfântul Iustin Martirul pe la mijlocul veacului al doilea după Hristos.
Pe aceasta să o serbăm şi noi adunaţi la un loc în sfintele biserici,
la Sfânta Liturghie, şi să-I aducem slavă Lui Hristos Cel înviat din
morţi, cântându-I: Aliluia !

Icosul al 4-lea:

Mergând spre Roma ca să ia cununa muceniciei, Sfântul
Ignatie Teoforul, spre a-i feri pe magnezieni de rătăcire, le spune:
"…cei care au trăit în rânduielile cele vechi şi au venit la nădejdea
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cea nouă, să nu mai ţină sâmbăta, ci Duminica…". Se cuvine ca şi
noi, urmând învăţăturile purtătorului de Dumnezeu - Ignatie, să
ţinem Duminica şi aşa să o lăudăm:

Bucură-te, sărbătoare şi al praznicelor praznic;
Bucură-te, ziua care ne răsari măreţ şi falnic;
Bucură-te, ziua-n care cele ce sunt dedesubt
au primit lumină mare şi peceţile s-au rupt;
Bucură-te, ziua-n care, de minunea învierii,
iadul s-a înfricoşat, slobozind multul averii;
Bucură-te, că eşti spaimă pentru demoni şi vrăjmaşi;
Bucură-te, că pierzării niciodată nu laşi;
Bucură-te, zi vestită de atâtea profeţii;
Bucură-te, că eşti leagăn al divinei veselii;
Bucură-te, ziua-n care Domnul a făcut lumina;
Bucură-te, că-ntre zile totdeauna ai fost prima;
Bucură-te, sărbătoarea sărbătorilor creştine;
Bucură-te, că eşti rodul rânduielilor divine;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 5-lea:

Adunându-se Sfinţii Părinţi la Soborul al VI-lea Ecumenic,
amintesc preoţilor şi arhiereilor în canoane îndatorirea de a învăţa
poporul Duminica şi atrag atenţia ca toţi creştinii să serbeze
Duminica. Ascultând de înaintaşii noştri care la soboare, călăuziţi
fiind de Duhul Sfânt, au stabilit dogmele credinţei noastre, să
serbăm Duminica, cântându-I Domnului: Aliluia!

Icosul al 5-lea:

Venind la domnie Constantin cel Mare, Biserica încetează de
a mai fi prigonită, căci Sfântul Împărat, prin Edictul de la Milan,
recunoscând şi consfinţind o stare de fapt, dă libertate practicilor
religioase creştine şi proclamă Duminica drept zi de repaus în
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imperiu, când soldaţii asistau la slujbe. De aceea, serbând cu
Sfântul Împărat Constantin cel Mare ziua Duminicii, să cântăm aşa:

Bucură-te, că-mpăratul Constantin te-a declarat
sărbătoarea cea mai mare în întinsul său regat;
Bucură-te, ziua-n care piatra cea pecetluită
de iudei, deasupra gropii, este-acuma prăvălită;
Bucură-te, poticnirea rătăciţilor vrăjmaşi;
Bucură-te, ruşinarea fariseilor pizmaşi;
Bucură-te, ziua-n care Toma s-a încredinţat
şi în lume a vestit că Hristos a înviat;
Bucură-te, ziua-n care lumea şi suflarea toată
laudă în psalmi pe Domnul, pentru mila Sa bogată;
Bucură-te, ziua-n care diavolul a fost înfrânt;
Bucură-te, ziua-n care ne-nălţăm de la pământ;
Bucură-te, ziua-n care raiul iarăşi s-a deschis;
Bucură-te, ziua-n care medităm la paradis;
Bucură-te,-ţi zicem ţie, că ostaşii şi străjerii
n-au putut ca să privească strălucirea Învierii;
Bucură-te, că şi ei au mărturisit îndat'
cum s-a întâmplat minunea, când Hristos a înviat;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 6-lea:

Tânguindu-se în iad pentru păcatul făcut, strămoşii noştri Adam
şi Eva mii de ani au aşteptat ziua izbăvirii lor, ziua promisă de
Domnul; şi, sosind ziua cea mare, au strigat cu Ioan Botezătorul, cu
proorocii, cu patriarhii şi cu toţi drepţii Legii Vechi: Aliluia!

Icosul al 6-lea:

Mustrând pe galatenii şi colosenii care voiau să se întoarcă la
sărbătorile iudaice, Sfântul Pavel le spune: "Nimeni să nu vă judece
pentru mâncare sau băutură, sau cu privire la vreo sărbătoare, sau
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lună nouă, sau sâmbete, care sunt umbra celor viitoare…". Cum
să nu cinstim noi Sfânta Duminică, ziua care străluceşte mai mult
decât oricare altă zi, punând în umbră sâmbăta Legii Vechi; de
aceea aşa o lăudăm:

Bucură-te, că Adam vesel astăzi dănţuieşte;
Bucură-te, că şi Eva, dezlegată, prăznuieşte;
Bucură-te, zi în care glasuri calde de copii,
Celui ce a înviat, îi aduc doxologii;
Bucură-te, ziua-n care ne-ntâlnim la rugăciune
cu toţi îngerii din cer şi cu sfinţii toţi din lume;
Bucură-te, că eşti ziua Sfintei Euharistii;
Bucură-te, zi senină care-i bucuri pe copii;
Bucură-te, ziua în care căndeluţe strălucind,
şi în case, şi-n biserici, şi în suflete se-aprind;
Bucură-te, zi în care clopotele lin ne cheamă
să venim la Dumnezeu, să primim cereasca mană;
Bucură-te, ziua-n care pe iconostas sunt flori;
Bucură-te, zi în care trec prin inimă fiori;
Bucură-te, ziua-n care din mormânt a răsărit
Soarelui Dreptăţii - Domnul, Cel de oameni răstignit;
Bucură-te, ziua-n care ai bisericilor fii
cântă Domnului din inimi slave şi doxologii;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 7-lea:

Duminică spre seară, apropiindu-se Domnul Hristos de Luca şi
Cleopa, care mergeau spre Emaus, le-a vorbit lor din Scripturi,
tâlcuindu-le profeţiile cu privire la El. Dar ei, necunoscându-L, au
stăruit ca Domnul să rămână la Emaus ca să cineze împreună. Aşa
s-a săvârşit prima Liturghie, după Înviere, prin "frângerea pâinii" de
către Mântuitorul, în ziua întâia a săptămânii, zi pe care să o cinstim
şi noi, cântând la Sfânta Liturghie: Aliluia!
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Icosul al 7-lea:

Întâmpinând Domnul Hristos în Ziua Învierii pe femeile
mironosiţe, le-a zis: "Bucuraţi-vă !". Să ne bucurăm şi noi cu femeile
mironosiţe, fiindcă Ziua Învierii, Sfânta Duminică, este ziua eliberării
noastre din robia păcatului, zi pe care cu bucurie mare să o cinstim
aşa:

Bucură-te, sărbătoare a întregului pământ
care eşti din veac menită pentru Noul Legământ;
Bucură-te, ziua-n care ni se face cunoscută
taina cea din veac ascunsă şi de îngeri neştiută;
Bucură-te, zi măreaţă şi de bucurie-naltă,
pentru care totdeauna inima din piept tresaltă;
Bucură-te, că tot iadul l-ai umplut de-amărăciune;
Bucură-te, că nu suferi tot ce e deşertăciune;
Bucură-te, ziua-n care viaţa ni s-a dăruit;
Bucură-te, ziua-n care boldul morţii a pierit;
Bucură-te, întărirea ortodocşilor smeriţi;
Bucură-te, prăznuirea milioanelor de sfinţi;
Bucură-te, că pe oameni cu iubire îi îmbraci
şi-a smereniei podoabă le-o adaugi lor, dibaci;
Bucură-te, ziua-n care dragostea dumnezeiască
lepădata-a de la noi osândirea strămoşească;
Bucură-te, ziua-n care semnul Crucii, mai aprins,
străluceşte cu putere pentru sufletul încins;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 8-lea:

Domnul Hristos, Cel ce a spus că este domn al sâmbetei, că
este mai mare decât aceasta, a călcat sâmbăta făcând vindecări
minunate pentru care iudeii căutau să-L omoare, fiindcă dezleagă
sabatul. Şi tot Mântuitorul a spus: "Dacă-Mi slujeşte cineva, să-Mi
urmeze !". Să-i urmăm şi noi Domnului, cinstind Sfânta Duminică şi
cântându-I aşa: Aliluia !
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Icosul al 8-lea:

Nu doar Mântuitorul a călcat sâmbăta, vindecând şi făcând
atâtea minuni, ci şi apostolii Săi care smulgeau spice în ziua
sabatului, prevestind, astfel, schimbarea Legii şi încredinţându-ne
că Domnul pregăteşte o zi nouă, ziua de odihnă a creştinilor pe
care cu laude ca acestea să o cinstim:

Bucură-te, ziua-n care umbra Legii a trecut;
Bucură-te, ziua-n care raiul iar l-am cunoscut;
Bucură-te, sărbătoarea şi sabatul Noii Legi;
Bucură-te, că de-a pururi bucuria o dezlegi;
Bucură-te, zi în care sufletelor creştineşti,
în biserici, larg deschizi uşile împărăteşti
Bucură-te, zi în care sufleteşte ne îmbie
smirna cea mirositoare şi parfumul de tămâie;
Bucură-te, zi în care lumânările se-aprind;
Bucură-te, zi în care vezi altarul strălucind;
Bucură-te, zi divină şi a zilelor crăiasă;
Bucură-te, că-ntre zile tu eşti mare-mpărăteasă;
Bucură-te, ziua-n care s-a-mplinit făgăduinţa;
Bucură-te, ziua-n care creşte-n suflete credinţa;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 9-lea:

Ritorii cei rău grăitori, toţi ereticii şi toţi hulitorii, căzuţi fiind din
har pentru mândria lor, nu pot să priceapă de ce Domnul a călcat
sâmbăta, de ce a înviat Duminica, de ce Duhul Sfânt s-a pogorât
peste Sfinţii Apostoli, tot Duminica; să se ruşineze toţi aceştia, iar
noi luminaţi fiind cu lumină de sus, bucurându-ne cu toţi sfinţii şi
îngerii cântăm: Aliluia!
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Icosul al 9-lea:

Nesocotind şi pângărind ziua Duminicii, unii au suferit pagube,
foc, necazuri, căci L-au mâniat pe Fiul lui Dumnezeu, care a pătimit
şi s-a jertfit, primind moarte de cruce pentru păcatele noastre. Iar
noi ca unii ce purtăm numele Lui Hristos Biruitorul să căutăm a face
numai fapte bune în Ziua Domnului şi să o cinstim cu laude ca
acestea:

Bucură-te, ziua-n care ne-mpăcăm cu Dumnezeu;
Bucură-te, ziua care o dorim a fi mereu;
Bucură-te, ziua care nu am vrea să se sfârşească;
Bucură-te, că ne dai hrana cea duhovnicească;
Bucură-te, ziua-n care faci din oameni îngeraşi;
Bucură-te, ziua care îi alinţi pe copilaşi;
Bucură-te, că dai zâmbet ochilor cu lăcrimioare;
Bucură-te, ziua care faci ca sufletul să zboare;
Bucură-te, că pe oameni reuşeşti să-i faci mai buni;
Bucură-te, că pe tineri îi învălui în cununi;
Bucură-te, că bătrânii îşi găsesc odihna-n tine;
Bucură-te, că la oameni tu sădeşti înţelepciune;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 10-lea:

Văzând vrăjmaşul sufletelor noastre dragostea cea mare pe
care o avem pentru Ziua Domnului, a căutat dintotdeauna să
tulbure minţile creştinilor ca să serbeze sâmbăta Vechiului
Testament, odată cu răstignitorii Domnului care nu ştiu să cânte
Biruitorului iadului: Aliluia!

Icosul al 10-lea:

"Adu-ţi aminte - a zis Domnul, israelitenilor - că ai fost rob în
pământul Egiptului şi Domnul Dumnezeul tău te-a scos de acolo
cu mână tare şi cu braţ înalt, şi de aceea ţi-a poruncit Domnul
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Dumnezeul tău să păzeşti ziua odihnei şi să o ţii cu sfinţenie". Iar
noi, cei pe care ne-a scos Domnul nu din robia egipteană, ci din
robia iadului, să ţinem şi cu mai multă sfinţenie ziua izbăvirii
noastre, lăudând-o aşa:

Bucură-te, ziua-n care în iubire ne uneşti
şi ne dai cu-ndestulare bucurii duhovniceşti;
Bucură-te, ziua-n care de a iadului robie
Domnul Vieţii ne-a salvat cu-al Său braţ plin de tărie;
Bucură-te, ziua-n care la noi cerul tot priveşte;
Bucură-te, ziua-n care Domnul iarăşi se jertfeşte;
Bucură-te, că eşti ziua rugăciunilor fierbinţi;
Bucură-te, că eşti ziua prăznuită de cei sfinţi;
Bucură-te, că eşti ziua împăcării între fraţi;
Bucură-te, că eşti ziua celor sinceri şi curaţi;
Bucură-te, ziua-n care ne-mbrăcăm de sărbătoare;
Bucură-te, ziua care eşti cinstită de popoare;
Bucură-te, ziua-n care mulţumim Lui Dumnezeu
pentru daruri, binefaceri şi că ne-a ferit de rău;
Bucură-te, ziua-n care cerem toţi cu umilinţă
Dumnezeului din cer ce ne e de trebuinţă;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 11-lea:

Pe cât de mare a fost întristarea Domnului pentru căderea
îngerilor răi, pe atât de mare va fi şi bucuria pentru mântuirea
neamului omenesc, căci locul celor căzuţi va fi luat de sufletele
creştinilor care în viaţă au făcut voia Domnului şi L-au slăvit ca şi
îngerii în tot locul şi în tot timpul, cântându-I: Aliluia!

Icosul al 11-lea:

Mergând spre patima Sa de bunăvoie, Domnul şi-a ales ca zi
a Intrării Sale în Ierusalim o zi de Duminică în care pruncii purtând

- 28 -



semnele biruinţei, cu stâlpări L-au întâmpinat, cântându-i: Osana!
Iar noi, ca şi pruncii veselindu-ne, purtând în loc de stâlpări crucea
biruinţei şi cinstind Duminica, aşa cântăm:

Bucură-te, ziua-n care s-a-mplinit un vis străbun;
Bucură-te, ziua care ne faci sufletul mai bun;
Bucură-te, ziua-n care primenim al nostru gând;
Bucură-te, ziua-n care omul e mai bun, mai blând;
Bucură-te, ziua-n care cerem fraţilor iertare;
Bucură-te, că eşti ziua ce nu are-asemănare;
Bucură-te, înfrânarea celor tineri şi frumoşi;
Bucură-te, curăţirea oamenilor păcătoşi;
Bucură-te, că eşti ziua mântuirii omeneşti;
Bucură-te, veselie a oştirilor cereşti;
Bucură-te, zi în care totul e numai mireasmă;
Bucură-te, ziua-n care am scăpat de chin şi caznă;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 12-lea:

Cine poate spune negrăita bucurie pe care o au dreptmăritorii
creştini Duminica, ziua când se întâlnesc cu Domnul Slavei în
sfintele locaşuri, care iarăşi şi iarăşi se jertfeşte pentru omenire,
ziua când se întâlnesc cu fraţii cei întru Hristos, ziua când se
întâlnesc în duh la rugăciune cu sufletele dreptmăritorilor creştini de
pretutindeni şi într-un glas cântă: Aliluia!

Icosul al 12-lea:

O zi şi-a ales Domnul pentru El în care, îndestulându-ne din
visteria darurilor Sfintei Liturghii, se cuvine ca toată grija cea
lumească să o lepădăm şi împăcaţi cu toţi oamenii, la chemarea
clopotelor bisericii, cu taină închipuind pe heruvimi, "Sfânta Jertfă
cu pace să o aducem" şi "cu pace să ieşim", cântând:
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Bucură-te, ziua-n care zis-a Domnul: Pace vouă !
Bucură-te, ziua-n care am primit o pace nouă;
Bucură-te, sărbătoarea care-aduce pace minţii;
Bucură-te, că eşti ziua îndrăgită de toţi sfinţii;
Bucură-te, ziua păcii, ce ne-aduce numai tihnă;
Bucură-te, zi sfinţită, zi de rugă şi odihnă;
Bucură-te, ziua-n care peste suflete domneşte
pacea care ne înalţă şi cu cerul ne uneşte;
Bucură-te, ziua păcii şi-a-nnoirii sufleteşti;
Bucură-te, ziua celor care sunt duhovniceşti;
Bucură-te, ziua-n care noi ne dăm sărutul păcii;
Bucură-te, ziua-n care pline-s căile cetăţii;
Bucură-te, ziua-n care Maica Sfântă Preacurată
e de neamurile toate cu dorire venerată;
Bucură-te, zi sfinţită, care, blând şi glorios,
străluceşti înveşmântată în lumina lui Hristos !

Condacul al 13-lea:

O, Sfântă Duminică întru tot lăudată, zi de bucurie în care
prăznuim zidirea omului de către Dumnezeu-Tatăl, răscumpărarea
lui prin Dumnezeu-Fiul şi sfinţirea lui prin Dumnezeu-Sfântul Duh,
din darurile Sfintei Treimi adapă-ne cu băutura cea nouă care curge
din izvorul nestricăciunii, hrăneşte-ne cu pâinea vieţii cele veşnice,
mângâie-ne cu razele slavei lui Hristos cel înviat din mormânt,
veseleşte-ne cu bucuria învierii Mântuitorului, încântă-ne auzul cu
armoniile cântărilor îngereşti, îndulceşte-ne cu dulceaţa
rugăciunilor înflăcărate, înmiresmează-ne cu parfumul florilor din
rai, îmbracă-ne cu haina cea dintâi a botezului, arată-ne lumina cea
lină a sfintei slave a Tatălui Ceresc, cucereşte-ne inimile cu pacea
lui Hristos, sfinţeşte-ne cu darurile Duhului sfânt, răneşte-ne cu
iubirea Mirelui Ceresc, peste care pune podoaba smereniei celei
adevărate, ca şi acum, şi în veci, să-I cântăm Domnului: Aliluia!

Acest Condac se zice de trei ori.
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Apoi iarăşi se zice Icosul întâi: Arătatu-ni-s-a nouă învăluită... şi
Condacul întâi: O, preacinstită şi prealuminată Duminică...

Rugăciune

Doamne Iisuse Hristoase, Fiul şi Cuvântul lui Dumnezeu, Cel
ce ai înviat în zi de Duminică şi tot Duminica ai trimis pe Sfântul
Tău Duh peste Apostoli Tăi, Cel ce ai săvârşit prima Liturghie după
Înviere, tot în ziua Duminicii, dacă a doua venire a Ta va fi tot
Duminica, ajută-ne Doamne să ne găseşti adunaţi la Sfânta
Liturghie, la rugăciune şi la lucrarea faptelor bune, serbând după
cuviinţă ziua Ta cea sfântă; iar dacă ziua venirii tale va fi în oricare
altă zi, ajută-ne, Doamne, ca din oricare altă zi să facem o zi de
Duminică, şi din orice zi de Duminică o zi de Paşti în care să-Ţi
aducem doxologiile noastre după putere, împreună şi Tatălui şi
Duhului Sfânt, acum şi pururea şi în nesfârşiţii veci. Amin.
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CUVINTE ÎNCRUCIŞATE
SCHITURI ŞI MĂNĂSTIRI
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ORIZONTAL:

1) Mănăstire de călugări din com. Pipirig, jud. Neamţ, ctitorită
de Ghedeon, Episcop de Huşi, în anul 1740. Hramul: "Naşterea
Maicii Domnului" - Pimen Suceveanul.

2) Schit din comuna Bălileşti, jud. Argeş, înfiinţat pe la anul
1767 - Mănăstire de maici din com. Mihăieşti, jud. Vâlcea,
construită în secolele XIV-XV de Vlad Dracul. Biserica este
rezidită de Vlad Călugăru şi pictată sub Constantin Brâncoveanu
la 1711. Aici a fost tipărită prima carte de legi românească
(Pravila de la ...), în tiparniţa primită de Matei Basarab de la
Petru Movilă, Mitropolitul Kievului. Hramul: "Adormirea Maicii
Domnului".

3) Cineva - Mănăstire de maici din com. Nistoreşti, jud.
Vrancea, ctitorita în anul 1755. Hramul: "Adormirea Maicii
Domnului" (... Neagră).

4) Greşită - Din bloc!
5) Trăiască - Călugăr din Muntele Athos.
6) Ctitorul mănăstirii de maici Bujoreni, din com. Zorleni, jud.

Vaslui, ridicată în anul 1840, pe locul unei biserici din lemn din
sec. XVI a familiei Bujoreanu. Reconstruită în 1780, refăcută în
1943 şi reînfiinţată în 1990. Hramul: "Adormirea Maicii
Domnului" şi "Izvorul Tămăduirii" (Ieromonahul … Costache) -
Dânsa.

7) Ten! - Cap supus! - Mănăstire de călugări din staţiunea
Călimăneşti, jud. Vâlcea, ctitorită de Neagoe Basarab şi soţia sa
Despina, între anii 1520-1521, aflată pe o insulă în mijlocul
Oltului. Hramul: "Naşterea Maicii Domnului".

8) În această comună din judeţul Sibiu se află mănăstirea
Foltea, mănăstire de călugări, cu biserica de piatră, ridicată în
cinstea eroilor din primul război mondial, pe locul unui schit de
lemn. Hramul: "Sfântul Gheorghe" - Cer!

9) Primele roade! - Eu - Schit din localitatea Moreni, jud.
Dâmboviţa înfiinţat înainte de anul 1774.
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10) Biserica Sfântul Nicolae din Odobeşti, judeţul Vrancea
(1759), a aparţinut acestui fost schit - Mănăstire de călugări, din
com. Drăguşeni, jud. Galaţi, ctitorită în secolul al XVII-lea.
Hramul: ''Adormirea Maicii Domnului''.

11) Încheierea sărbătoririi unui praznic împărătesc -
Introducere în etică!

12) Mănăstire din comuna Socond, jud. Satu-Mare, înfiinţată
înainte de anul 1618 şi demolată, în mod inexplicabil, la anul
1776 - Hramul mănăstirii de călugări Vodiţa, din satul Vârciorova,
jud. Mehedinţi, construită între anii 1364-1370 de Sfântul
Nicodim (Sfântul ... cel Mare).

VERTICAL:
1) Mănăstire de maici din judeţul Suceava, ctitorită de

mitropolitul Gheorghe Movilă şi fraţii săi în anul 1584. Este ultima
biserică din Bucovina pictată în partea frontală; are cel mai mare
număr de imagini religioase din ţară. Muzeul mănăstirii are una
din cele mai mari şi preţioase colecţii de artă medievală din
Moldova: pietrele de mormânt ale voievozilor Ieremia şi Simion
Movilă, epitaful cu 10.000 de perle. Hramul: "Învierea Domnului"
- Vechea denumire a mănăstirii Pădureni, din comuna Tritenii de
Jos, jud. Cluj, mănăstire de maici cu hramul "Sfântul Apostol şi
Evanghelist Ioan".

2) Marele duhovnic şi exorcizator contemporan de la
Mănăstirea Cernica (… Argatu) - Mănăstire din Bucureşti unde
se află fragmente din moaştele Sfântului Nectarie de Eghina şi
ale Sfântului Efrem cel Nou (... Vodă).

3) Mănăstire din Republica Moldova, situată pe teritoriul
satului Niculăieuca, jud. Orhei, aşezământ monastic din sec.
XVIII, la care s-au adăugat pe parcursul vremii un schit de lemn
(sec. XVIII), biserica de lemn Sf. Nicolae (din 1805) şi biserica
din piatră Sf. Simeon Stâlpnicul (din a doua jumătate a sec. XIX)
- Schit din Slatina, jud. Olt, ctitorit de Postelnicul Constantin
Rătescu, în anul 1793, în chiliile căruia a funcţionat o şcoală
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dorită de ctitor "pururea cu dascăl românesc", însă aceasta,
după învolburatul an 1821, îşi va înceta activitatea.

4) Corp secundar al unei case - Călugăr bătrân îmbunătăţit.
5) Mănăstirea din satul Buda, judeţul Bacău, zidită la 1780

de Ieroschimonahul Varnava, ce mai înainte a fost preot de mir
în comuna Poduri, cu numele de Vasile - Mama Sf. Muc. Chiric
(prunc în vârstă de 3 ani), originari din Licaonia (Asia Mică),
pomeniţi în ziua de 15 iulie.

6) Asalt - Mironosiţă, soţia lui Chusa, administratorul
proprietăţii Regelui Irod.

7) Rege! - Muntele sfânt al ortodoxiei - Împărat al asirienilor,
ucis de soţia lui, Semiramis, căreia îi îngăduise, la insistenţele ei,
să conducă împărăţia numai pentru o zi.

8) Sihastru din Mănăstirea Bogdăneşti, jud. Suceava, care
s-a nevoit câţiva ani aici la sfârşitul secolului al XIV-lea. Dorind
să slăvească neîncetat pe Dumnezeu, s-a retras în pădurile
seculare de sub Muntele Pleşu, unde a sihăstrit în aspră
nevoinţă peste 40 de ani. Adunând în jurul său mai mult de 15
călugări, a întemeiat în pădure o mică sihăstrie, care îi poartă
numele ("Sihăstria lui …") - Fixată în crucea carului - În cete!

9) Mai jos de Neteda (2 cuv.)
10) Untdelemn - Rai.
11) Prescrie! - Adepţi ai formei de guvernământ în care

puterea religioasă şi laică este exercitată de cler.
12) Pe raza acestui judeţ, desfiinţat după reorganizarea

administrativă din anul 1845, în localitatea Măstăneşti ia fiinţă
între anii 1645 -1652, schitul Apostolache, ctitorit de comisul
Apostolache - Ctitorul mănăstirii de călugări Tarcău (martie
1832), din com. Tarcău, jud. Neamţ, reînfiinţată în anul 1990.
Turnul clopotniţei datează din anul 1868. Chiliile au fost refăcute
în anul 1968. Hramul: "Duminica Tuturor Sfinţilor"
(Ieroschimonahul ...).

(Dezlegarea careului “SCHITURI ŞI MĂNĂSTIRI o găsiţi la pagina 82)
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Ghicitoarea H1
Sf. Mir

Sfântul Mir este untdelemn
amestecat cu diferite arome, în
număr de 38, sfinţit de soborul
episcopilor prezidat de
Patriarhul Bisericii, în Joia
Patimilor, la Liturghia Sfântului
Vasile cel Mare, care se
săvârşeşte atunci. El se
întrebuinţează îndată după
Sfântul Botez când se
administrează Sfânta Taină a
Mirungerii, la sfinţirea bisericilor
şi la sfinţirea antimiselor.

Ghicitoarea H2
Anafura

Anafura este restul prescurii
din care s-a scos Sfântul Agneţ
şi care o închipuie pe Sfânta
Fecioară; ea este binecuvântată
de preot în timpul Axionului,
adică al imnului cântat în cinstea
şi spre slava Sfintei Fecioare.
De aceea, împărţirea ei la
sfârşitul Liturghiei închipuie
rămânerea Maicii Domnului încă
multă vreme pe pământ, în
mijlocul Bisericii, după înălţarea
dumnezeiescului ei Fiu.
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Ghicitoarea H3
Aghiasma Mică

Prin aghiasmă se înţelege
atât apă sfinţită, cât şi slujba
pentru sfinţirea ei (de la cuvântul
grecesc “aghios” care înseamnă
sfinţire).

Sfinţirea cea mică a apei se
săvârşeşte în biserică, de regulă
la fiecare zi întâi a lunii, la
“Izvorul Tămăduirii”, şi cu alte
ocazii, iar în case (sfeştanie),
oricând cer credincioşii, mai ales
în zilele de post. Ea este
folositoare pentru sufletele,
trupurile şi casele creştinilor
care o primesc cu credinţă.

Ghicitoarea H4
Aghiasma Mare

Aghiasma Mare, adică apa
Sfinţită la Boboteaza, are putere
sfinţitoare şi tămăduitoare, mult
mai mare decât Aghiasma Mică.
De aceea, ea se păstrează
nestricată, proaspătă, curată şi
plăcută la gust vreme
îndelungată. Trebuie păstrată în
fiecare casă într-un vas curat, la
loc de cinste şi folosită cu
binecuvântarea preotului.
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Ghicitoarea H5
Tămâia

“Şi intrând în casă, au văzut
pe Prunc împreună cu Maria,
mama Lui, şi căzând la pământ,
s-au închinat Lui; şi deschizând
vistieriile lor, I-au adus Lui
daruri: aur, tămâie şi smirnă”.
(Sfânta Evanghelie după Matei) 

“Să se îndrepteze rugăciunea
mea ca tămâia înaintea Ta;
ridicarea mâinilor mele, jertfă de
seară”. (Psalmi)

Ghicitoarea H6
Târnoseala

Târnoseala este o bucăţică
de pânză luată de la sfinţirea
unei biserici şi se întrebuinţează
astfel: se aprinde o lumânare,

se fac rugăciuni în casa bântuită
de farmece şi de duhuri
necurate, se zic psalmii 50, 69 şi
142, se aprinde apoi această
pânză sfinţită de la lumânare şi
se face cruce cu târnoseala,
care, arde pe la tocurile de la
ferestre şi de la uşi, iar
persoanele din casă trag puţin
fum pe nas. Se pot afuma şi
hainele pe care le poartă cei din
casă. Este indicat să se facă
aceasta miercurea şi vinerea,
precum şi în perioada celor
patru posturi
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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!

Trandafirul

Un tânăr a împrumutat de la bibliotecă o carte
duhovnicească. Era pe vremea când nu se descoperise tableta



şi internetul. În carte a avut surpriza să găsească multe
comentarii pline de sensibilitate scrise pe nişte notiţe. Pe una
din ele a găsit şi numele şi adresa autorului acestor comentarii.
După nume, era o femeie, iar după frumuseţea frazelor şi-a dat
seama că are un suflet foarte frumos.

I-a scris, a primit răspuns şi aşa s-a legat o relaţie de
corespondenţă pe teme duhovniceşti. Când tânărul i-a cerut o
fotografie, femeia i-a răspuns că dacă se simte apropiat de ceea
ce-i scrie, nu are nevoie să-i vadă chipul. Şi el a fost de acord.
Totuşi, după un timp, a venit şi vremea întâlnirii. Ca să se
recunoască, au convenit ca el să ţină o carte în mână, iar ea un
trandafir.

La locul de întâlnire, bărbatul zări o tânără foarte frumoasă,
care-l privea insistent, parcă l-ar fi aşteptat. Nu avea însă nici
un trandafir în mână. În schimb, la câţiva metri distanţă, o femeie
în vârstă ţinea în mână acel semn de recunoaştere - trandafirul.
La început, tânărul a fost dezamăgit, dar într-o clipă îşi aduse
aminte de frumuseţea morală a celei ce-i scrisese până acum.
De aceea se îndreptă spre bătrână, sfidând frumuseţea fizică a
tinerei care îl privea cu insistenţă şi care se hotărî să plece din
acel loc. Apropiindu-se de bătrână îi spuse că el este omul cu
care schimbase atâtea idei frumoase şi că este încântat de
cunoştinţă. Femeia în vârstă îi răspunse cu un aer nedumerit:

- Fiule, nu te cunosc, nu ştiu ce se întâmplă aici!
- Da, dar… de ce ţineţi în mână acest trandafir?!
- Domnişoara, care tocmai a trecut pe lângă dumneata, m-a

rugat să ţin în mână acest trandafir şi mi-a zis că, daca vei veni
la mine, să-ţi spun că te aşteaptă la cofetăria din colţ.

Oare aşa fac şi tinerii din ziua de astăzi? Mai pun ei preţ pe
frumuseţea morală a celor de vârsta lor? Aleg ei bunătatea şi
sensibilitatea sufletească în locul instinctelor trupeşti?

Rugăciunea cizmarului

La un duhovnic vine un creştin care avea un atelier de
cizmărie:
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- Părinte, spune-mi ce pot să fac în legătură cu rugăciunea
mea de dimineaţă. Am atât de mult de lucru încât nu reuşesc s-o
zic de la un cap la altul. Clienţii mei sunt oameni săraci. Au o
singură pereche de pantofi. Mi-aduc încălţările să le repar seara
şi eu trebuie să le termin, pentru ca dimineaţa oamenii să poate
merge la muncă.

Duhovnicul îl întrebă pe cizmar:
- Dar până acum cum ai procedat?
- Păi, răspunse omul spăşit, sunt zile în care mă scol foarte

de dimineaţă, zic în grabă rugăciunea şi mă apuc de lucru. Dar
sunt zile când n-o mai zic de loc, pentru că mă aşteaptă mulţi
pantofi să-i repar. În acele zile mă simt un mare păcătos. De
fiecare dată când ridic ciocanul să bat cuie în pantofi, inima îmi
oftează şi gândesc că sunt un mare ticălos devreme ce nu sunt
în stare să-mi zic rugăciunea de dimineaţă.

Părintele se uită la el cu o privire compătimitoare:
- Fiule, datori suntem să ne rugăm neîncetat, ziua şi

noaptea, căci nu Dumnezeu are nevoie de rugăciunea noastră,
ci noi avem nevoie să ne miluiască Stăpânul, dar să ştii că te
poţi ruga şi când lucrezi, şi când mergi, şi oriunde ai fi, zicând din
inimă „Doamne Iisuse…“

Să ştii, însă, că, uneori, oftatul tău din inimă, părerea ta de
rău că nu ai putut să te rogi mai mult, e tot o rugăciune şi face
mai mult decât o rugăciune de dimineaţă zisă în grabă şi cu
mintea împrăştiată. Totuşi, la rugăciune nu trebuie să renunţăm.
Roagă-te cum poţi, dar roagă-te!

O martiră

O americancă a ales să moară pentru a da viaţă unei fetiţe.
Avea 41 de ani şi a aflat că e bolnavă de cancer după ce a

rămas însărcinată. Medicii i-au recomandat chimioterapia, dar
au avertizat-o că tratamentul agresiv îi va omorî copilul care
avea doar câteva săptămâni.

Atunci, femeia a refuzat tratamentul pentru cancer şi a ales
să ducă sarcina cât mai mult, astfel încât copilul să se nască.

- 41 -



Atunci când fetiţa avea 5 luni, starea de sănătate a mamei
s-a agravat. Doctorii i-au făcut cezariană şi au scos copilul care
avea doar un kilogram.

Fetiţa a fost ţinută în incubator şi este acum sănătoasă.
Mama ei însă a fost răpusă de cancer. A murit la o lună după
naştere.

Înainte de a muri, doctorii i-au adus lângă pat fetiţa cu un
incubator performant mobil. În acest fel a putut s-o ţină la piept
pentru câteva clipe. Au fost şi ultimele.

Americanca pe care o cheamă Stacie Crimm s-a sacrificat
pentru fiica ei.

În faţa acestui gest suprem de altruism nu poţi să rămâi
nemişcat şi nu poţi să nu realizezi cât de mic eşti când te
blochezi în nimicurile egoiste ale vieţii.

Discriminare

Într-un avion, înainte de decolare, o doamnă era vădit
nemulţumită, pentru că îl avea vecin de călătorie pe un bărbat de
culoare.

A chemat-o pe stewardesă.
- Ce problemă aveţi doamnă? o întrebă însoţitoare de bord.
- Păi nu se vede, m-aţi aşezat lângă un negru, îşi spuse franc

oful femeia. Nu pot să stau aici, găsiţi-mi vă rog alt loc!
Stewardesa, stânjenită, răspunse totuşi politicos:
- O să văd ce pot face, deşi să ştiţi că toate locurile sunt

ocupate.
Peste câteva minute se întoarse şi-i spuse călătoarei

nemulţumite:
- Doamnă, la clasa economică unde aveţi bilet nu mai există

nici un loc liber, dar a rămas un scaun gol la clasa I. Este însă
neobişnuit pentru compania noastră ca un călător cu bilet
economic să stea la o clasă superioară. Dar, având în vedere
situaţia de faţă, comandantul a spus că este scandalos să obligi
pe cineva să stea alături de o persoană atât de neplăcută.

Femeia se şi pregătea să se ridice şi să-şi schimbe locul,
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însă stewardesa, o opri şi i se adresă bărbatului de culoare:
„Domnule, vă rog să mă urmaţi. Veţi călători la clasa I.“

Pasagerii, care au asistat la această discuţie neobişnuită, nu
s-au putut abţine să aplaude rezolvarea situaţiei neplăcute...

Cineva are nevoie de tine

Într-o familie, soţul era un bărbat dur, cu o voce groasă şi o
fire aspră. Ea, soţia, era o femeie delicată, supusă şi discretă.

Aveau doi băieţi pe care-i crescuseră cum putuseră mai
bine. Acum erau oameni la casa lor.

După ce şi-a văzut fiii căsătoriţi, femeia a devenit din ce în ce
mai tristă. Era pe zi ce trece mai slabă şi mai neputincioasă.

Bărbatul, îngrijorat, a mers cu soţia la doctori ca să afle de
ce suferă. A făcut analize după analize, dar doctorii nu au reuşit
să-i pună un diagnostic.

Pe când femeia era internată în spital, medicul îl chemă pe
bărbat în cabinetul său şi-i spuse: „Soţia dumneavoastră, pur şi
simplu, nu mai vrea să trăiască. Noi nu i-am găsit nicio afecţiune
majoră, care s-o aducă în această stare.“

Bărbatul veni la căpătâiul femeii lui, o luă de mână şi-i zise
cu voce tremurândă:

- Tu nu trebuie să mori.
- De ce? întrebă soţia. Toţi oamenii mor...
- Tu nu, îi zise soţul, pentru că eu am nevoie de tine.
- Şi de ce nu mi-ai spus-o până acum?, întrebă femeia

schiţând un surâs trist în colţul gurii.
Din acea zi, starea soţiei s-a îmbunătăţit, astfel încât a fost

externată după o săptămână. Au trăit până la bătrâneţe, convinşi
că totul are un rost atunci când cineva are nevoie de tine.

Tâlharul care a ajuns sfânt

Trăia, cu multe veacuri în urmă, în părţile Egiptului, un tâlhar
cu numele Moise. Acesta era negru şi atât de puternic, încât era
spaima tuturor locuitorilor acestui ţinut. Şi, nu numai oamenii
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obişnuiţi se temeau de el, ci şi tâlharii se înfricoşau când auzeau
de numele lui. Însă, nimeni nu ştia, că dincolo de obiceiul cel
fioros al lui Moise se ascundea o inimă bună.

De multe ori el se întreba întru sine: „Oare la ce bun să fac
atâtea răutăţi?! M-am săturat să se teamă toţi de mine. Pentru
că sunt atât de rău nici nu mă iubeşte nimeni şi mă simt atât de
singur acum“.

Într-o zi, mergând el pe cale şi cugetând la aceasta, a întâlnit
un călugăr, care îndată ce l-a văzut a vrut să fugă, dar, oprindu-l,
tâlharul i-a spus:

- Nu te teme, că nu îţi voi face nici un rău, ci te rog să stai de
vorbă şi cu mine!

Şi, atunci, călugărul i-a povestit tâlharului despre credinţa în
Hristos şi despre viaţa în mânăstire.

Tâlharului, plăcându-i foarte mult cele auzite de la călugăr, a
hotărât să plece împreună cu el la mânăstire. Aşa a ajuns Moise
din tâlharul cel vestit ce era, călugăr…

Nu departe de mânăstire, şi-a construit mai apoi o mică
chilie, unde se ruga zi şi noapte lui Dumnezeu pe Care Îl iubea
foarte mult.

Într-o zi, pe când Moise se ruga în chilia sa au năvălit asupra
sa patru tâlhari. Spre uimirea lor, însă, aici au fost cu toţii trimişi
cu faţa la pământ şi legaţi fedeleş, apoi duşi ca nişte snopi de
grâu la stareţul mânăstirii.

- Luaţi-i şi faceţi ce vreţi cu ei, căci eu nu vreau să-i bat,
pentru că I-am făgăduit lui Hristos să nu mai fac rău nimănui.

Stareţul era foarte surprins de puterea cea atât de mare a
lui Moise, dar şi mai uimiţi erau tâlharii, căci în timp ce îi în căra
în spate, gluga i-a alunecat de pe cap, iar ei l-au recunoscut că
este vestitul Moise, căpetenia lor de altădată.

Atunci, cei patru tâlhari şi-au cerut iertare de la stareţ şi,
intrând în vorbă cu Moise, l-au întrebat cum de a ajuns călugăr,
căci ei îl căutau de multă vreme, iar Moise le-a povestit totul,
de-a fir a păr, aşa încât tâlharii au crezut şi ei în Hristos,
făgăduind şi ei, că nu vor mai face niciun rău nimănui.

Părintele Moise a mai trăit încă mulţi ani în mănăstire şi a
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devenit atât de blând, încât a ajuns sfânt, Dumnezeu dându-i
darul de a face minuni. De asemenea, el a ajutat multă lume cu
rugăciunea şi sfaturile sale, încât vestea despre sfinţenia lui s-a
răspândit în tot Egiptul, dăinuind până în zilele noastre.[1]

Cum ne ierarhizăm priorităţile

Un tată venind de la muncă târziu, obosit şi nervos, a fost
întâmpinat încă de la uşă, de fiul său în vârstă de cinci ani care
a început să-i pună mai multe întrebări legate de veniturile sale.

- Tati, pot să te întreb ceva?
- Întreabă-mă, i-a răspuns tatăl.
- Tati, câţi bani câşti pe oră?
- Dar, lucrul acesta nu e treaba ta! De ce mă întrebi astfel de

lucruri, s-a revoltat tatăl?
- Doar voiam să ştiu… Te rog, spune-mi, cât câştigi pe oră?
- Dacă trebuie să ştii, câştig zece lei pe oră.
- Aha, a răspuns micuţul cu capul plecat.
Apoi a continuat:
- Tati, te rog, îmi poţi împrumuta cinci lei?
Tatăl s-a înfuriat.
- Dacă singurul motiv pentru care m-ai întrebat aceasta este

ca să-mi ceri nişte bani, ca să îţi cumperi o jucărie prostească
sau alte nimicuri, atunci du-te direct în camera ta la culcare.

Micuţul a plecat în camera sa şi a închis uşa.
Omul s-a enervat şi mai tare de întrebările fiului său,

cugetând întru sine: „Dar cum a putut să mă întrebe aşa ceva,
numai pentru a-mi cere nişte bani?!“

După o vreme însă, calmându-se, omul a început a cugeta:
„Poate chiar era ceva de care avea nevoie, şi nici nu mi-a cerut
bani prea des…“, apoi s-a dus la copil să vadă dacă a adormit.

Intrând în cameră, tatăl l-a întrebat:
- Dormi?
- Nu tati, sunt treaz, i-a răspuns copilul.
- M-am gândit - spuse tatăl - că poate am fost prea dur mai

devreme. Am avut o zi lungă şi grea, şi m-am descărcat pe tine.
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Uite aici, ia cinci lei.
Micuţul a sărit, zâmbind.
- Mulţumesc, tati!
Apoi a scos un pumn de mărunţiş, şi omul iar s-a enervat

văzând că fiul său avea deja o sumă de bani.
Micuţul şi-a numărat încet toţi banii, apoi s-a uitat către tatăl

său.
- De ce mi-ai mai cerut bani dacă deja aveai?
- Deoarece nu aveam suficienţi. Tati, acum am zece lei, pot

să cumpăr o oră cu tine??? Adică îţi plătesc eu o oră de muncă,
numai să vii mai repede acasă mâine. Vreau să mănânc
împreună cu tine, să mă joc cu tine, să vorbesc cu tine…

Tatăl şi-a plecat capul întristat, şi-a luat copilul în braţe şi l-a
rugat să-l ierte.

Aceasta este o atenţionare pentru toţi cei ce lucrează din
greu în viaţă. Nu ar trebui să lăsăm timpul să ne treacă printre
degete, fără să îl oferim celor care chiar contează pentru noi,
acelora apropiaţi inimilor noastre!... Să ne amintim să împărţim
cei zece lei din timpul nostru cu cineva pe care îl iubim.

Dacă mâine am muri, firma la care lucrăm, foarte uşor ne va
înlocui cu altcineva, în câteva ore chiar… Însă familia şi prietenii
pe care îi lăsăm în urmă, ne vor simţi lipsa pentru totdeauna!...

Din nefericire, în ziua de astăzi, puţini sunt aceia care au
înţeles sensul şi scopul vieţii. Importanţa ierarhizării priorităţilor
ţine de conştientizarea mântuirii sufletului! Acela care îşi doreşte
mântuirea sufletului său şi se va îngriji de aceasta, va găsi şi
mijloacele necesare şi ajutor de la Dumnezeu pentru a putea
izbândi pe această cale! De fiecare dată îşi va pune problema
relaţiei sale cu aproapele şi cu Dumnezeu, îşi va da seama cu
uşurinţă atunci când va greşi şi-şi va îndrepta viaţa devenind un
om plăcut tuturor. Va găsi timp pentru tot ceea ce este important
în detrimentul lucrurilor efemere şi prea puţin importante.

Aşa se face că oamenii se îndepărtează de lucrurile cele
mari, importante, pentru lucruri mici, neînsemnate.

- 46 -



Nu blestema!

Cu mulţi ani în urmă, o femeie văduvă, dar cam nervoasă şi
rea de gură, avea o fată de vreo 19 ani, care lucra la maşina de
treierat. Într-o dimineaţă zise fetei să taie nişte lemne pentru
sobă ca să aibă cu ce găti până vine ea de la treierat.

Fata grăbită ca să nu întârzie la lucru, tăie lemnele cam
lungi; maică-sa, mâniată, îi zise fetei care se grăbea spre poartă:

- Rupeţi-s-ar mâna, parcă n-ai mai fi tăiat lemne de când eşti!
- Iartă-mă mamă, dar mă grăbesc să nu întârzii. Pe vatră

merg şi aşa mai lungi, zise fata şi se zori la drum.
Peste două ore veni şi vestea că fata, făcând o mişcare

greşită, maşina i-a prins maşina mâna şi i-a rupt-o, aşa cum o
blestemase maică-sa. Acum se afla în îngrijire în spital.

Multă lume o sfătuise pe bătrâna văduvă să se lase de
blesteme, dar ea nu s-a lăsat de năravul ei până nu i-a rămas
fata fără mână, deşi era singura ei nădejde şi ajutor la bătrâneţe.

Din ziua aceea nimeni n-a mai auzit-o blestemând. I-a venit
mintea la cap, dar târziu şi cu pierderea mâinii nevinovatei sale
fiice.

De ce oare nu înţelege lumea că blestemul este de la diavol
şi Dumnezeu nu-l voieşte?! Pentru că stă departe de Biserică şi
nesocoteşte poruncile dumnezeieşti.

Cumva blestemi şi tu soră sau frate creştine?

Strugurele

Odată, Sfântul Macarie Alexandrinul a primit un strugure
mare de la cineva, dar văzându-l aşa de frumos şi dorind să-şi
înfrâneze pofta, l-a trimis vecinului său, un călugăr mai slab.
Primindu-l acela, dar dorind şi el să se înfrâneze, l-a dus mai
departe, unui alt vecin de-al său. Dar şi vecinul făcând întocmai,
în cele din urmă strugurele a ajuns iarăşi la Sfântul Macarie.

Atunci a înţeles Sfântul Macarie că monahii săi sunt cu
adevărat tari în înfrânarea poftelor, în faţa ispitei.

Oare noi ce-am face dacă am primi un strugure mare şi
frumos?
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Ştie Tatăl...

Se zice că un copil căra odată nişte lăzi, pus fiind de tatăl
său.

Un vecin văzându-l, i-a zis:
- Copile, nu-i prea grea lada aceea pentru tine?
Şi copilul i-a răspuns:
- Tata ştie cât pot duce eu, şi nu mă încarcă peste puterile

mele, că doar mă iubeşte mult.

Aşa şi noi, fiind copiii lui Dumnezeu şi ştiind că El mult ne
iubeşte, trebuie să ştim că Dumnezeu, nu ne cere să ducem mai
mult decât putem noi duce, chiar dacă necazurile şi încercările
ni se par nouă prea grele…

Boala trândăviei

În faţa unei primării aştepta odată un cerşetor ca să iasă
funcţionarii primăriei pentru a-l milui.

Ieşind funcţionarii, cerşetorul a început a se văieta, cum că
în urma unei boli groaznice rămăsese lipsit de cele trebuitoare
cu desăvârşire, acum nemaiavând nici ce mânca. Şi a fost miluit
din belşug de mai toţi funcţionarii.

Unul dintre funcţionari, rămânând mai în urmă, l-a pus pe un
om de-al său să-l întrebe pe cerşetor de ce boală este vorba,
dar cerşetorul de cum a auzit întrebarea, râzând batjocoritor i-a
răspuns:

- Sufăr de o boală care mă face inapt de orice muncă, şi
această boală poartă denumirea de trândăvie!

Funcţionarul auzind şi el aceste cuvinte nu numai că l-a tratat
cu refuz, dar i-a şi lămurit pe colegii săi că ajutorul trebuie
acordat numai celor într-adevăr aflaţi în nevoi şi nu trebuie
încurajată lenea.

Când se plăteşte ajutorul social la primărie, ca unul ce lucrez
în sistem, rămân uimit de mulţimea jeep-urilor cu care vin bieţii
„săraci“ să-şi încaseze banii…

- 48 -



Răbdare

Într-un sat se afla o familie foarte numeroasă. Trăiau laolaltă
bunicii cu feciorii şi cu nepoţii, într-o bună înţelegere.

Într-o zi, trecu prin acel sat un mare învăţat, care cerceta
ţinuturile pentru a aduna cele mai înţelepte învăţături.

Văzând o familie atâta de unită şi de paşnică, întrebă pe
bătrânul bunic:

- Cum izbutiţi să trăiţi atât de bine împreună? Bătrânul îi
răspunse:

- Trei sunt mijloacele.
- Care? întrebă străinul.
- Răbdare, răbdare şi iar răbdare...

Ridică ancora!

După un chef, doi pescari se suiră în barca lor ca să plece
în largul mării. Începură a vâsli cu lopeţile, dar barca stătea tot
pe loc. Cum erau beţi, uitaseră să ridice ancora, priponul de fier
care se coboară în apă, cu care bărcile se leagă ca să stea pe
loc când e marea agitată. Ei vâsleau din lopeţi şi li se părea că
înaintează, dar barca stătea priponită pe loc. Abia după o bucată
de vreme, unul strigă: „Stai frate, că n-am ridicat ancora!“.

Aşa sunt şi unii creştini care cred că pot înainta cu corabia
mântuirii sufleteşti, ţinându-şi anumite patimi şi păcate, care
atârnă greu, mai greu decât o ancoră.

Ridică ancora fratele meu, lasă-te de patimile şi năravurile
cele rele! Altfel corabia mântuirii tale va sta pe loc, oricât ai vâsli
tu cu lopeţile. Şi oricât ar sufla vântul cel ceresc al Duhului Sfânt,
ea tot pe loc va sta.

Rugăciunea buzelor

Un creştin practicant se întâlni în calea sa cu un om de la
ţară. Intrând în vorbă despre cele sufleteşti, credinciosul observă
îndată că are de-a face cu un creştin din cei ce cu buzele îl
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cinstesc pe Dumnezeu, dar cu inima şi faptele lor sunt departe
de El. Voind să-l ajute, îi zise:

- Dumneata ştii să faci rugăciunea cum trebuie?
- Păi cum să nu ştiu, căci doar îmi fac rugăciunile în fiecare

seară şi dimineaţă.
- Foarte bine, hai să facem acum o probă, să vedem cât eşti

de concentrat la rugăciune, zise mai în glumă, mai în serios,
credinciosul. Eu îţi dau dumitale calul acesta pe care călăresc,
dacă vei rosti un Tatăl nostru, cufundându-te cu totul în
rugăciune. Nimic să nu vezi şi să nu auzi în timpul când vorbeşti
cu Dumnezeu prin această rugăciune.

- Foarte bine, zise încântat de ofertă celălalt.
Şi începu a zice Tatăl nostru. În acest timp credinciosul se

coboară de pe cal şi s-apucă să ia şaua de pe el.
- Stai, stai! strigă cel ce se ruga, întrerupând rugăciunea, nu

lua şaua de pe cal; calul trebuie să mi-l dai cu şa cu tot…
- Ba nu ţi-l dau nicicum, căci iată cum te rogi tu lui

Dumnezeu; te rogi numai cu buzele, dar cu inima şi mintea umbli
după şaua calului meu.

Oare câţi dintre creştini nu se roagă tot aşa?

Să-l trezim!

Se spune că odată, într-un oraş, o casa a luat foc. În ea se
afla un om, care dormea adânc. Salvatorii sosiţi la faţa locului au
încercat să-l scoată pe fereastră, dar nu au reuşit. Au încercat
apoi să-l transporte până la uşă, dar nici de data aceasta nu au
reuşit, întrucât omul avea o constituţie robustă şi era prea greu.

Disperaţi, se tot gândeau şi se întrebau ce metodă să mai
folosească pentru salvarea lui. Atunci unuia dintre ei i-a venit
ideea salvatoare:

- Hai să-l trezim! În acest fel, va putea să iasă singur şi să se
salveze.

Tot aşa se întâmplă şi în plan duhovnicesc. Nu se va salva
nimeni luat pe sus, cu forţa. Dacă dorim salvarea cuiva, trebuie
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mai întâi să-l „trezim“ şi să-l ajutăm să se ridice cu „pârghiile“
noastre duhovniceşti. Şi să nu uităm că degeaba se trezeşte,
dacă nu se şi ridică din patul păcatului şi al indiferenţei.

Secretul comuniunii

Stareţul unei mănăstiri a fost întrebat odată de nişte vizitatori:
„Părinte, călugării din această mănăstire provin din locuri diferite,
din medii sociale diferite, fie de la ţară, fie de la oraş; unii sunt
intelectuali, alţii sunt simpli ţărani, unii sunt tineri, alţii sunt
bătrâni. În ciuda originii şi formării lor diferite, cum pot ei totuşi să
formeze o comunitate unită?“

În loc de un răspuns teoretic, părintele stareţ le răspunse
printr-o imagine: „Închipuiţi-vă o roată: un cerc exterior, nişte
spiţe şi un punct comun în centru. De la cercul exterior spiţele
merg spre centru şi sunt ţinute de acest punct. Spiţele suntem
noi înşine care formăm comunitatea. Centrul este Iisus Hristos.
Acest Centru ne ţine pe toţi. El ne ţine împreună“.

Mult s-au minunat vizitatorii de înţelepciunea bătrânului şi de
puterea învăţăturii lui.

Stareţul continuă: „Cu cât spiţele se apropie mai mult de
centru, cu atât se apropie şi între ele. Şi cu cât se apropie şi mai
mult, se unesc între ele şi se unesc şi cu centrul care le susţine,
făcând un corp comun. Asta înseamnă că dacă ne apropiem cu
adevărat de Hristos în viaţa de toate zilele, atunci ne apropiem
şi între noi mai mult. Şi cu cât ne apropiem şi mai mult de
Hristos, vom ajunge la o sfântă comuniune: Hristos v-a trăi în
noi şi noi în Hristos. Numai astfel putem trăi unul cu altul, unul
pentru altul şi de asemenea pentru ceilalţi“.

Secretul fericirii

Un călugăr s-a rugat mult la Dumnezeu, să-i arate pe cel de
la care ar putea învăţa calea Împărăţiei.

Într-o zi, mergând la biserică, monahul a întâlnit lângă uşă un
cerşetor zdrenţăros, plin de bube. Trecând, monahul îl salută,
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după obicei:
- Ziua bună!
- Nu ţin minte să fi avut vreodată o zi rea! zise cerşetorul.
- Să-ţi dea Domnul fericire, atunci, bătrâne!
- Nu ştiu să fi fost vreodată nefericit!
- Îţi doresc ceea ce singur îţi doreşti!
- Nu duc lipsă de nimic!
- Dar tu n-ai nici-o nevoie?
- Nu-mi doresc bunăstarea şi tocmai aceasta este

bunăstarea mea, nu-mi doresc fericirea şi tocmai aceasta este
fericirea mea, dacă sufăr de foame, mulţumesc lui Dumnezeu,
dacă mi-e frig, îi mulţumesc lui Dumnezeu, când toţi mă gonesc,
îi mulţumesc lui Dumnezeu, pentru că Voia lui Dumnezeu este
totdeauna desăvârşită, bună şi dreaptă.

Slujitorii iadului

Se spune că, odată, mai-marele diavolilor, Scaraoschi, i-a
chemat la el pe cei mai vicleni consilieri ai săi şi le-a pus această
întrebare: „Care dintre oameni fac cele mai mari servicii
slujitorilor iadului?“ Răspunsurile au fost diferite: “Criminalii“, şi-a
dat unul cu părerea. Dar Scaraoschi a dat negativ din cap.
„Beţivii“, a spus altul. “Nu!“ „Zgârciţii“. “Nu!“. Şi fiecare şi-a dat cu
părerea. Nemulţumit de răspunsurile lor, Scaraoschi le zise:
„Proşti mai sunteţi! Niciunul dintre voi n-a nimerit. Cele mai bune
servicii ni le aduc nouă cei care îi sfătuiesc pe alţii la păcat sau
care se fac pricină de sminteală pentru ceilalţi. Aceştia au grijă
ca răul să nu se stârpească pe pământ, ci să treacă de la om la
om, din generaţie în generaţie.“

„Vai lumii pentru sminteli!... Dar mai vai de cel prin care vine
sminteala!... Acela mai bine şi-ar lega o piatră de moară de
grumaz şi să se arunce în adâncul mării“ (Matei 18, 6-7 ).

Prin greutatea pietrei de moară se arată cât de greu este
păcatul smintelii (adică exemplu negativ, pilda cea rea), care
aduce pierderea tuturor celor ce s-au smintit.
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M-am smintit în Sfântul Munte

M-am întâlnit de curând cu un monah, un cunoscut mai vechi
călugărit la vârsta de 50 de ani după ce şi-a pierdut soţia în urma
unei boli necruţătoare. Acum se apropie de 70 de ani şi este
foarte râvnitor.

- Cum sunteţi părinte Dumitru?
- Cum să fiu? Bine. Cu ajutorul lui Dumnezeu am reuşit să

ajung şi eu în Grădina Maicii Domnului, în Sfântul Munte Athos.
- Ei! Felicitări! Ştiu că vă doreaţi lucrul acesta de multă

vreme. Slavă lui Dumnezeu.
- Da! Am citit cărţile Sfântului Nicodim Aghioritul, Gheron

Iosif, Paisie Aghioritul… Mi-am dorit mult să văd aceste locuri.
Am stat o lună de zile. Mult m-am folosit şi mult m-am bucurat.

- Ce te-a bucurat şi cum te-ai folosit? Spune-mi şi mie un
gând, ceva, să mă folosesc şi eu.

- Ce pot să vă spun? Trebuie să mergeţi. În primele zile am
vizitat mănăstirile greceşti din apropiere de Caries, capitala
Sfântului Munte. Înainte de a pleca de acasă m-am spovedit şi
am primit binecuvântare să mă împărtăşesc. Timp de o lună am
participat la toate slujbele de noapte şi am fost atent la tot ce fac
monahii greci, ca să învăţ şi eu cât mai mult. În una din nopţi
m-am pregătit pentru cuminecare. Mi-am citit rugăciunile, mi-am
împlinit rânduiala de metanii şi am participat, ca de obicei, la
Sfânta Liturghie. La final, cu o lumânare în mână m-am apropiat
de preot pentru a primi Taina Sfintei Împărtăşanii. În faţa mea
s-a împărtăşit un monah tânăr din mănăstire, un grec. Slavă lui
Dumnezeu. În zorii zilei, la încheierea slujbei, ne-am retras cu
toţii la odihnă. După câteva ceasuri s-a auzit tochiţa pentru
trapeză. Am servit bucatele simple şi călugăreşti, am mulţumit,
iar apoi, fiecare părinte, ieşind din trapeză, a luat binecuvântare
de la părintele stareţ şi s-a dus la ascultarea lui. Eu m-am
preumblat prin incinta mănăstirii şi în afara ei, admirând
construcţiile bizantine din piatră şi peisajul stâncos împodobit
ici-colo cu măslini şi cu tufe uscate. Undeva, nu departe de
poarta mănăstirii l-am întâlnit pe tânărul monah care se
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împărtăşise dimineaţă înaintea mea.
- Kalimera pater!, l-am salutat folosind puţinele cuvinte pe

care le ştiu în limba lui Socrate.
- Evloghite pater!
Încărcase o roabă cu nisip şi se pregătea s-o ducă undeva.

Şi-a aşezat lopata pe roabă, a scuipat în palme, a prins
mânerele roabei şi a plecat cu ea. Eu am rămas privind după el
contrariat. Cum? Te-ai împărtăşit cu câteva ceasuri în urmă şi
acum scuipi în palme!? Aici în Sfântul Munte!? Monah grec
atonit!? M-am tulburat mult în inima mea. Sunt lucruri pe care le
ştiu de mic. Aşa ceva nu se face. Dacă te-ai împărtăşit, nu mai
scuipi în ziua aceea. Nu te speli pe dinţi, eşti atent să nu te zgârii
sau să te răneşte ca să-ţi curgă sânge. Ziua aceea mi-a fost
înnegurată.

Seara am ajuns la Schitul românesc Prodromul. Mi-am pus
în minte să merg la părintele Iulian, despre care auzisem că este
duhovnicul românilor din Athos şi să-l întreb cum este posibil aşa
ceva, să scuipi după ce te-ai împărtăşit? După ce ne-am închinat
şi ne-am instalat la arhondaric, am plecat în căutarea părintelui,
cu nădejdea uşurării de norii gândurilor. L-am găsit cu ajutorul
unui călugăr din schit la chilie. I-am povestit despre mine, despre
viaţa mea, despre pelerinajul în care mă aflam şi am ajuns şi la
„povestea„ mea cu scuipatul în palme.

- Părinte Iulian, la noi în România aşa ceva eu n-am văzut.
Am venit în Sfântul Munte cu mare evlavie, iar monahul acesta
m-a smintit. Cum se poate aşa ceva?

- L-ai văzut tu cum a scuipat în palme înainte de a ridica
roaba?

- Cu ochii mei.
- Ei, dacă tu l-ai văzut, înseamnă că pe tine te-a ales

Dumnezeu să te rogi pentru acest monah tânăr pentru a se
îndrepta. Să faci în fiecare zi 10 metanii şi o rugăciune pentru
fratele acesta, timp de o lună.

- Să fac eu pentru el metanii?
- Daaa….! Să faci. Dacă ţi s-a descoperit slăbiciunea fratelui,

sfinţia ta eşti dator să-l pomeneşti pentru a se îndrepta.
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- Şi ce-ai făcut părinte Dumitru? Ai făcut metaniile?, l-am
întrebat curios.

- Le-am făcut... O lună de zile.
- Şi?
- Şi asta-i! Nu-mi mai trebuie să văd păcatele nimănui. De-aş

putea să le văd pe ale mele şi să fac metanii pentru mine.[6]

Virtutea stăpânirii de sine

Iată o întâmplare din viaţa lui Thomas Carlyle, istoric britanic
(1795-1881), în care stăpânirea de sine i-a ajutat să treacă
printr-o aparent ireparabilă suferinţă.

Ostenise mulţi ani să scrie o carte. O socotea cea mai bună
din toate pe care le scrisese până atunci. Avea un bun prieten.
Îi trimise manuscrisul pentru a-şi da părerea despre valoarea lui.
Acesta puse foile pe un scaun, dar uită să spună femeii de
serviciu să aibă grijă de ele. Fereastra fiind deschisă, curentul le
risipi pe jos. Femeia făcu ordine şi curăţenie şi arse toate hârtiile
aruncate pe jos. Aşa avea de obicei instrucţiuni să procedeze. În
câteva minute o muncă ştiinţifică de câţiva ani se topi în flăcări.
Când auzi Carlyle, nu scoase un cuvânt împotriva prietenului şi
a femeii. În dimineaţa următoare se apucă să-şi scrie din nou
cartea. A terminat-o şi a fost într-adevăr cea mai bună carte a sa.
Momentul când şi-a înfrânat mânia cu răbdarea şi cu stăpânirea
de sine, a fost momentul cel mai mare al vieţii lui.

Stratul de argint

Un părinte duhovnicesc vorbea odată cu ucenicii săi, cărora
voia să le explice cum bogăţia şi iubirea de argint (de bani)
întunecă vederea şi iubirea de aproapele. Şi se străduia,
rugându-se acest părinte, pentru a găsi ceva care să-i facă ideea
mai clară. Nu după mult timp, îi veni un gând. Luă o sticlă, un
geam, şi îi spuse unui ucenic să privească prin el.

- Ia spune, fiule, ce vezi? întrebă părintele.
- Îi văd pe fraţii mei şi pe sfinţia voastră, părinte.
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Îndată părintele vopsi sticla cu un strat subţire de argint şi
din nou îi zise fratelui să privească.

- Ce vezi acum? întrebă din nou părintele.
- Mă văd doar pe mine, părinte!
Vedeţi fiilor! Doar un subţire strat de argint a fost de ajuns ca

fratele vostru să nu vă mai vadă pe voi, ci să se vadă doar pe el.
Aşa e şi cu banul, cu bogăţia, cu iubirea de argint. Te face să nu
mai vezi pe nimeni în afară de tine, de interesele tale...

Teologie de cioban

Într-o zi de vară, când soarele era la amiază, nişte oameni
necredincioşi, care se credeau a fi intelectuali, vrând să-şi bată
joc de un cioban care credea în Dumnezeu, i-au zis:

- Arată-ne pe Dumnezeu, şi vom crede şi noi.
Atunci ciobanul le-a zis:
- Da. Haideţi un pic afară. Vă rog să vă uitaţi în soare, dar

uitaţi-vă atent.
Oamenii încercară, dar, fireşte, nu putură şi ziseră:
- Nu putem..., ne orbeşte soarele…
Ciobanul le zise:
- Apoi, măi oameni buni, dacă voi nu sunteţi în stare să priviţi

în soare, care e creatura mâinilor lui Dumnezeu, cum veţi putea,
oare, să-L vedeţi pe Dumnezeu, Cel ce a făcut soarele şi nu s-a
ars de căldura lui, şi n-a orbit de strălucirea lui, pământul şi tot
universul, şi nu s-a vătămat în vreun fel?

Şi oamenii aceia tăcură, ruşinaţi şi impresionaţi de
înţelepciunea unui cioban.

Un oraş „liber“

În anul 1875, aşa-numiţii „liber-cugetători“ au fondat, în New
Mexico din America, un oraş aşa-numit „liber“.

Celor ce se aşezară aici şi celor ce veneau să se aşeze, li se
aducea la cunoştinţă că în acest oraş al „libertăţii depline“ nu
există nici religie, nici lege, nici autorităţi, nici biserici, nici şcoli,
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nici duminici, nici sărbători, nici praznice... Fiecare are o libertate
deplină a trăi cum vrea.

Care a fost urmarea?
În decurs de câţiva ani, oamenii de acolo se îndobitociră cu

totul.
Crimele, beţiile, hoţiile şi toate păcatele se înmulţiră în chip

înspăimântător. Patruzeci la sută dintre oameni trebuiră să-şi
vândă averile la licitaţie şi să plece în altă parte.

Peste cincizeci de ani, oraşul era o ruină mare de ziduri şi de
suflete.

Oare cu „libertatea“ sufletească de azi nu va păţi şi omenirea
de azi tot aşa?

Un zgârcit la poarta raiului

Un om zgârcit - spune o poveste - bate la poarta raiului şi
cere să intre.

- Ce fel de milostenii ai făcut în viaţă? îl întrebă Sfântul Petru.
- Dacă mi-aduc bine aminte… - răspunse zgârcitul, după o

lungă gândire - am dat odată unui sărac un leu şi pe un bolnav
l-am ajutat cu patru lei...

- Stai să întreb înăuntru ce-i de făcut! zise Petru-Apostolul.
În clipa aceea, se auzi din interiorul raiului un glas puternic:
- Dă-i, Petre, înapoi cei cinci lei şi trimite-l în iad!...

Aşadar, cu cinci lei nu se intră în rai…

Urmele cuielor

O istorioară din ţările Răsăritului spune că, odată, necuratul,
voind să-l ispitească pe un pustnic, luă o înfăţişare de om smerit
şi sfânt şi bătu la uşa pustnicului.

- Cine-i? strigă pustnicul, deschizând uşa.
- Păi, fiule, nu mă cunoşti?... Uită-te bine la mine!...Eu sunt

Domnul Iisus Hristos.
Dar pustnicul nu se lăsă tulburat de această recomandare,

ci îi zise liniştit:
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- Se poate. Dar, dacă eşti cu adevărat Fiul lui Dumnezeu, te
rog să-mi arăţi urmele cuielor!...

Necuratul, când auzi aceste vorbe, o rupse ruşinat la fugă.

E uşor să te recomanzi cuiva că eşti cineva. E uşor a te
recomanda creştin, dar cu faptele a da dovadă că eşti păgân.
Trebuie să te recomanzi şi prin faptele tale. Un creştin adevărat
trebuie neapărat să poarte şi urmele cuielor, urmele răstignirii lui
împreună cu Domnul Iisus. Să poarte urmele smereniei Lui,
urmele dragostei Lui, urmele răbdării Lui, urmele bunătăţii şi ale
milei Lui.

Să trăim astfel ca toţi să vadă în viaţa şi faptele noastre
urmele cuielor, urmele Evangheliei, urmele Scumpului nostru
Mântuitor şi Izbăvitor.

Zidul urii

Un om care nu cunoştea pe Dumnezeu, s-a îmbogăţit peste
noapte.

Trăind în ceartă cu un vecin al său, voind să-şi arate
„muşchii“, se hotărî să se răzbune împotriva lui. Ridică, aşadar,
un zid înalt în dreptul casei acelui vecin, după care îşi făcu o
casă cu mult mai mare şi mai frumoasă decât cea din vremea
când era sărac.

Zidul acela înalt, luă toată lumina casei vecinului său. Intr-o
zi el văzu la poarta vecinului, un dric. Din cauza lipsei razelor
mângâietoare ale soarelui, care distrug microbii, unul din copiii
săracului murise de oftică (TBC).

Omul rău, mustrat de conştiinţă, îşi zise: „Oare, nu sunt eu
de vină?“

Peste alt an, alt dric.
Omul se gândi, cutremurat: „Desigur, zidul meu e de vină!“ Şi

se hotărî să-l dărâme. Dar nu-şi săvârşi gândul, căci peste puţin
timp, află că vecinul căzuse la pat. Şi aceasta pentru că omul
rău le furase lumina soarelui.

Plin de căinţă, chemă un meşter şi-i porunci să dea jos zidul
ticălos. Dar totul fu zadarnic, căci peste puţine zile, dricul se
înfăţişă din nou la poarta vecinului.
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Iată ce face zidul urii, banul, mândria şi lipsa dragostei. Dacă
există cumva şi în faţa casei noastre acest zid, să-l dărâmăm
cât mai repede, ca să-l salvăm şi pe cel de lângă noi, dar să
scăpăm şi noi de mustrarea conştiinţei!

Ziua Domnului

Un ţăran lucra într-o duminică la câmp, în timp ce vecinul lui
credincios se ducea la biserică. Primul începu a-şi bate joc de
habotnicia celuilalt. Credinciosul îi spuse:

- Prietene, ce ai spune dacă eu aş avea şapte galbeni şi aş
da şase unui cerşetor, pe care l-aş întâlni în drum?

- Aş spune că eşti foarte darnic, răspunse ţăranul
necredincios.

- Şi ce-ai spune dacă acest cerşetor, în loc să-mi
mulţumească, mi-ar cere şi pe al şaptelea?

- Aş spune că e un om de nimic, un netrebnic, şi că îşi merită
spânzurătoarea.

Acum, cel ce mergea spre biserică, îi zise zâmbind:
- Ei bine, ţi-ai rostit propria ta osândă, căci din şapte zile câte

sunt într-o săptămână, Dumnezeu ţi-a dat şase pentru lucru şi a
şaptea o vrea să o sfinţeşti pentru El. Dar tu o vrei şi pe a şaptea
pentru tine. Faci întocmai ca acel cerşetor.

Cheia potrivită

La un călugăr bătrân a venit o femeie să-i ceară sfat, fiindcă
nu avea înţelegere în casă.

- Ce-ai făcut în această situaţie, a întrebat-o călugărul?
- Am încercat să-mi conving bărbatul, certându-l.
- Dar altădată, când aţi avut iarăşi probleme, ce-ai mai făcut?
- Acelaşi lucru, i-a răspuns din nou femeia. I-am reproşat şi

l-am certat. Şi de fiecare dată am făcut la fel.
Atunci, călugărul a scos o grămadă de chei şi dându-i una

femeii a rugat-o să deschidă uşa din faţa lor. A încercat femeia,
dar, nepotrivindu-se cheia respectivă, i-a cerut călugărului altă
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cheie.
- Poate n-ai ştiut cum să deschizi, i-a spus călugărul, mai

încearcă!
Dar oricât s-a străduit femeia, nu a putut deschide.
- Părinte, daţi-mi toată grămada de chei şi aflu eu care-i cea

potrivită l-a rugat aceasta. Privind-o cu bunătate, duhovnicul i-a
răspuns:

- Acum înţelegi ce-am vrut să-ţi dovedesc? Cum nu poţi
dumneata deschide acea uşă cu o cheie nepotrivită, oricât ai
încerca, tot aşa nu poţi deschide sufletul bărbatului tău cu
aceeaşi vorbă de ceartă cu care încerci mereu. Caută cheia
potrivită şi, dacă o vei găsi, sigur vei putea deschide!

„Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când
învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu bucurie, rămân de-a
pururi.“ [5]

Păcatul împărţit

La sfatul unui apropiat, o femeie care avea un păcat greu,
cumpără pentru o bisericuţă care era încă în construcţie,
covoare de pus pe jos, care valorau o avere. Bucuroasă de
această faptă pe care ea o considera suficientă pentru a i se
şterge păcatul, se duse la o mânăstire cu gând să se
împărtăşească. Un preot din mânăstire, care a spovedit-o înainte
de a primi Sfânta Împărtăşanie, nu numai că a oprit-o de la a
gusta din Sfintele Daruri, dar a şi certat-o, fiindcă a îndrăznit să
creadă că poate cumpăra harul lui Dumnezeu cu câteva
covoare.

Femeia s-a dus după aceea la poarta mânăstirii şi acolo
începu să plângă pentru păcatele făcute, înţelegând ticăloşia sa,
dar nu voia să plece la casa ei fără să se împărtăşească. Pe la
poartă trecu un alt preot şi o întrebă de ce plânge. Femeia îi
povesti, preotului, care era chiar stareţul acelei mânăstiri, ce se
petrecuse mai devreme. Acesta o chemă în biserică şi acolo îi
dădu Sfânta Împărtăşanie.
Apoi femeia mirată că acest preot nu a certat-o şi a primit-o cu
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atâta căldură şi blândeţe părintească a întrebat:
- Dar cum se face că sfinţia voastră mi-aţi dat voie să mă

împărtăşesc, iar celălalt preot nu?
- După faptele şi păcatele spuse preotului aceluia, nu erai

tocmai vrednică de împărtăşit, pentru că nu ai arătat înaintea lui
părerea de rău pentru păcatele dumitale, dar acum, lacrima te-a
izbăvit, căci pocăinţa cu lacrimi se face, şi nu cu bani sau
covoare! Si mai e un lucru! Când un păcat este prea mare, noi,
duhovnicii, lăsăm taina vindecării lui o treime în seama lui
Dumnezeu, o treime pe seama duhovnicului şi o treime pe
seama celui care şi-a spus păcatul cu lacrimi.

Smerenia - o înaltă virtute

Smerenia este o virtute rară şi este o floare rară care creşte
în sufletele curate, plăcute lui Dumnezeu.

Se zice că într-o zi, îngerul florilor îi spune tămâioarei:
- Ce răsplată să-ţi dau pentru mireasma cu care îmbălsămezi

viaţa oamenilor?
Iar ea a răspuns:
- Înger bun, te rog să-mi dai puţină iarbă ca să mă ascund…

Iată ce exemple frumoase şi nobile putem să luăm noi,
oamenii, şi din lumea plantelor! Oare aşa facem şi noi cu darurile
lui Dumnezeu?

A murit pentru mine

Un călător, în timpul vizitei pe care a făcut-o la un cimitir
militar din Nouvil, în Statele Unite, a văzut pe un om care sădea
flori pe un mormânt.

Călătorul a întrebat:
- Fiul tău este îngropat aici?
- Nu, a răspuns acela.
- Vreo rudă, cumva?
- Nu, a răspuns iarăşi. Iată, a răspuns acela, lăsând jos

tăbliţa de lemn pe care o ţinea în mână: Când a izbucnit războiul,
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mă aflam în Ilinois. M-au chemat la arme. Şi fiindcă eram sărac
şi nu aveam bani să plătesc un înlocuitor, a trebuit să mă supun.
Mă pregătisem de plecare, îmi luasem rămas bun de la soţie şi
de la copii, şi chiar atunci a venit la mine un bun prieten. „Tu ai
familie“, mi-a spus, „şi dacă o să pleci, soţia ta nu se va putea
descurca, de aceea m-am gândit să mă duc eu în locul tău“. Am
primit cu bucurie. Însă, într-una din lupte, a fost grav rănit şi a
murit aici la Nouvil. L-au îngropat în acest loc. Când am aflat, nu
mi-am mai găsit liniştea, am luat puţinii bani pe care îi aveam şi
am venit aici să-l vizitez şi să-i împodobesc mormântul. Spunând
acestea, a luat tăbliţa şi a înfipt-o pe mormânt. Pe ea erau scrise
cuvintele acestea simple şi emoţionante: „A murit pentru mine“.

Iată un adevărat prieten, iată un fiu al lui Dumnezeu, iată un
sfânt!

Oare noi avem asemenea prieteni? Dar noi am fi gata să ne
punem viaţa pentru aproapele?

Puterea Sfintei Cruci

Un tânăr, dornic de aleasă învăţătura, s-a dus odată la o
mănăstire, să-i ceară sfat unui bătrân călugăr:

- Părinte, daţi-mi, vă rog, o carte din care să pot învăţa cel
mai bine cum trebuie să fie un creştin; cum trebuie să
gândească, ce trebuie să facă; o carte care să-mi explice toate
aceste lucruri!

Călugărul i-a spus că are o asemenea carte în chilia sa şi
s-a dus să o aducă, însă, după câteva clipe, s-a întors ţinând în
mână o cruce pe care i-a întins-o tânărului.

Văzându-l mirat, părintele i-a spus:
- Fiule, Crucea este cea mai de seamă învăţătura pe care

Dumnezeu i-a dat-o omului. Pentru noi, Mântuitorul S-a jertfit pe
Cruce, arătându-ne astfel ce înseamnă să iubeşti, fiindcă a făcut
acest lucru din dragoste pentru oameni. Crucea înseamnă
tocmai calea pe care omul ajunge la iubire, adică la Dumnezeu.
Cel ce ştie să-şi poarte crucea, poartă cu el, în acelaşi timp,
harul şi iubirea Domnului. De aceea, Crucea nu este o povară,
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ci o bucurie; când te dăruieşti celui drag, să nu o faci cu tristeţe
şi cu reţinere, ci fă-o cu bucurie. Crucea înseamnă, deci, curaj,
răbdare, dar, mai ales, dragoste.

Doreai o carte pe care să o citeşti cu ochii şi a cărei
învăţătură să îţi lumineze mintea. Iată, în schimb, crucea - o
carte pe care o vei citi cu sufletul şi a cărei învăţătura îţi va
lumina întreaga viaţă.

Jurământul fals

Un negustor din Breslau (denumirea germană a oraşului
polonez Wroclaw) voind să facă o călătorie şi având mulţi bani
în locuinţa sa, rugă pe stăpânul casei să-i păstreze până se va
întoarce. Stăpânul făgădui bucuros. Dar când negustorul se
întoarse şi ceru banii înapoi, celălalt spuse că n-a primit nimic,
aşa că negustorul trebui să-l cheme la judecată în faţa
tribunalului. Proprietarul casei, fiind pus să jure, dădu uşierului
să-i ţină bastonul, mai înainte de a jura. În acest baston care era
gol pe dinăuntru el ascunsese banii negustorului şi l-a dat
uşierului, crezând că, dacă în timpul jurământului banii sunt în
mâna altuia, el poate jura cu mâna pe conştiinţă că n-are banii
negustorului asupra sa.

Este uşor de închipuit, cât de indignat a trebuit să fie
negustorul, văzând cum acel om jura strâmb fără ruşine şi teamă
de Cel de Sus. Dar pedeapsa lui Dumnezeu nu a întârziat.
Proprietarul casei fu achitat (liberat) şi plecă din tribunal, însă în
timp ce cobora treptele tribunalului, fiind tulburat de jurământul
pe care-l făcuse, se împiedică în baston, se rostogoli până la
ultima treaptă a scărilor, rupându-şi piciorul.

Tocmai atunci i se rupse şi bastonul, şi ieşiră la iveală banii
ascunşi. Toţi cei de faţă au rămas uluiţi şi îngroziţi, cât de repede
şi de tare a pedepsit Dumnezeu pe cel care a jurat strâmb.

Faptul acesta este un fapt adevărat petrecut în oraşul
Breslau şi se face amintire de el într-un basorelief, săpat pe
piedestalul unei statui a Dreptăţii chiar pe scările tribunalului,
unde se poate vedea chiar şi în ziua de azi.
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Statuia

Un bărbat a descoperit în pământul său, o statuie de
marmură de o mare frumuseţe şi a dus-o unui colecţionar pentru
a o valorifica.

Colecţionarul a cumpărat-o pentru o sumă însemnată. Cu
banii în buzunar, norocosul descoperitor al statuii îşi spunea în
sinea lui în timp ce se întorcea acasă: „Cum poate cineva să dea
atât de mult pentru o piatră cioplită îngropată şi neştiută în
pământ probabil de o mie de ani?“

În acelaşi timp, colecţionarul se uita la statuia de curând
cumpărată şi-şi zicea: „Câtă frumuseţe! Cel ce a plăsmuit-o a
avut, desigur, un suflet nobil. Şi câtă prospeţime după un dulce
somn de o mie de ani. Cum poate cineva să dea acestea toate
pentru nişte bani, fără suflet şi lipsiţi de vise?“

Cei doi au avut aceeaşi statuie în mână dar valoarea ei a
fost apreciată diferit.

Tot aşa se întâmplă şi în plan duhovnicesc. Credinţa în
Dumnezeu, pentru unii e o comoară de mare preţ, iar pentru aţii,
„invenţii popeşti“.

Pentru unii, Biserica e totul, iar pentru aţii, nimic.
Unii au murit din dragoste pentru Dumnezeu, au devenit

mucenici, iar pentru alţii Dumnezeu e nimic, de aceea mulţi -
vai!!! - îl şi înjură…

Aripile

Un om asista la ieşirea unui fluture dintr-un cocon, adică din
acel înveliş fibros în care unele insecte îşi depun ouăle.

Printr-o mică spărtură, se vedeau aripile fluturelui care, prin
mişcări lente, încercau să lărgească orificiul pentru a ieşi la
lumină.

După mai multe încercări, se părea că fluturele a abandonat,
pentru că nu se mai vedea nicio mişcare. Atunci omul se decise
să ajute la naşterea fluturelui.

Cu o lamă de la briceag lărgi spărtura în cocon, şi insecta
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ieşi imediat. Omul aştepta acum să-şi deschidă aripile şi să
zboare.

Fluturele se mişca însă anemic, cu aripile lipite de trup.
N-avea să zboare niciodată, pentru că ajutorul omului îl făcuse
să se nască handicapat. Aripile sale nu avuseseră ocazia să se
dezvolte prin efortul de a ieşi din cocon.

Greşeala făcută de omul cu pricina este de multe ori şi
greşeala pe care o facem şi noi în educaţia copiilor. Plecăm de
la ideea că trebuie să le asigurăm totul, să-i ferim de orice efort,
pentru ca ei să nu treacă prin aceleaşi experienţe prin care am
trecut noi.

Obstacolele, efortul, sau greutăţile pot fi însă mijloace prin
care copilul să-şi dezvolte calităţi care-i vor fi de mare folos mai
târziu. Aşadar, grijă mare, să nu tăiaţi aripile propriilor copii!

Floarea cea otrăvitoare

Un om îndrăgostit de flori se plimba odată printr-o pajişte
însorită de munte. Dintr-odată, printre multele flori obişnuite, el
a văzut într-un colţ al pajiştii, o floare înaltă şi minunată care i s-a
părut a fi o specie de crin. Aşa că, îndreptându-se spre floare, cu
bucurie a mers să o culeagă. Cu această floare, el şi-a
înfrumuseţat buchetul pe care deja îl avea.

Însă pe când s-a întors acasă şi aşeza florile în vază, şi-a
dat seama că din buchet venea un miros greu şi neplăcut. L-a
surprins mult lucrul acesta, şi în scurt timp şi-a dat seama că
neplăcutul miros provenea chiar de la minunata floare galbenă
pe care el o luase drept crin.

Mai târziu, fiind vizitat de un prieten, bine cunoscător a
felurite plante, l-a întrebat şi despre aceasta, şi a aflat de la acela
că planta aceea nu numai că avea un miros urât, dar, pe
deasupra, mai era şi otrăvitoare.

Frate dragă, şi în viaţă, la fel se întâmplă!... Fii deci, cu multă
băgare de seamă, ca în buchetul virtuţilor tale să nu pătrundă
nicicând o astfel de floare falsă!... Căci aceasta, cu nimic nu-ţi va
înfrumuseţa buchetul, ba, din contră, ţi-l va nimici. O astfel de
înşelătoare floare este şi osândirea fratelui nostru!...
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Întrecere infernală

Se spune că, odată, satana a organizat o întrecere între
duhurile răutăţii care îi slujeau.

Pe capul celui mai bun slujitor al său, el dorea să aşeze
cununa de învingător. Şi, atunci, au pornit într-o infernală
procesiune: ura cea întunecată, cruda duşmănie,
nechibzuinţa cea cutezătoare, nesăturata poftă a ochilor,
zgârcenia cea uscăţivă, iubirea de argint cea veşnic palidă,
minciuna cea nesătulă şi multe alte duhuri perfide şi ucigaşe
ale fericirii omeneşti şi ale mântuirii sufleteşti… Şi toate se
lăudau scoţându-şi în evidenţă isprăvile lor diavoleşti, dar
cununa nu a fost aşezată pe creştetul niciuneia dintre ele.

Din gloata de demoni a ieşit, atunci, un demon înfricoşător la
chip. În mersul său lesne se putea citi atitudinea de învingător.
Acesta, aşezându-se dinaintea prea-întunecatului chip al
întunericului i-a spus:

- Mie mi se cuvine cununa!... Căci casa mea este în fiecare
om - atât în cel tânăr cât şi în cel bătrân… Mie, chiar şi copiii îmi
slujesc... Iar după ce cresc, şi mai cu osârdie mi se închină
mie… Însăşi acela care de la păcat se abţine, dar îi judecă pe
ceilalţi, mie îmi este sălaş… Eu şi în aceia, ce par evlavioşi, dar
cu dispreţ îi judecă pe cei ce au greşit, mă simt la mine acasă.
Foarte rar am fost biruit de către cineva. Unde apar eu, toţi
îngerii sunt siliţi să fugă. Eu iau la goană dragostea!... Eu sunt
duşmanul cel aprig al smereniei!...

O bucurie şi mulţumire tot mai mare s-a revărsat peste chipul
întunecat al satanei.

- Şi cum te cheamă pe tine, osârdnicul meu slujitor?
- Eu sunt Duhul osândirii!… Şi mă aflu pretutindeni unde

aproapele e vorbit de rău, unde e hulit şi criticat bunul nume al
celui nevinovat!… Eu inspir pe aceia ce făuresc intrigi!… Eu sunt
împreună cu clevetitorii!… Eu mă mai numesc şi Clevetire sau
Osândire, ori Vorbire de rău şi mai cu seamă Bârfă.

Atunci, bătându-l prieteneşte pe umăr, satana l-a încoronat,
iar toţi ceilalţi demoni cuprinşi de fiori de ciudă şi zavistie, s-au
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văzut siliţi ca, într-un cuget, cu toţi să recunoască: „Lui se cuvine
coroana!“.

Această pilduitoare istorioară ne deschide ochii spre a vedea
cât de păgubitoare sufleteşte este osândirea aproapelui. Mulţi
însă, nici nu îşi dau seama ce perete înalt ridică, între ei şi
Dumnezeu, duşmănoasele osândiri ale aproapelui lor.

Cel mai mare rău

Sfântul Ioan Gură de Aur, Patriarhul Constantinopolului şi cel
mai mare orator al Bisericii noastre, combătea cu multă
înflăcărare învăţăturile eretice. Din această cauză el a ajuns în
mare conflict cu împăratul Arcadie, părtinitor al ereticilor.

Acest împărat, sfătuindu-se odată cu apropiaţii săi despre
cum s-ar putea răzbuna mai bine asupra acestui cinstit episcop,
unul îl sfătuia să îi ia averea, altul să-l închidă, al treilea să îl
trimită în exil, al patrulea - chiar să îl omoare, al cincilea însă a
spus: „Cu toţii greşiţi, nu sunt acestea mijloace de a te răzbuna
pe Ioan. Eu ştiu un mijloc prin care cu adevărat l-am putea face
nefericit. Şi acesta este acela de a-l face să păcătuiască, căci el
de nimic nu se scârbeşte mai mult decât de păcat. Siliţi-l deci să
păcătuiască, dacă vreţi să-i facem cel mai mare rău“.

Şi într-adevăr, cel mai mare rău de pe faţa pământului este
păcatul, fiindcă nimic altceva nu îl poate face pe om veşnic
nefericit, nici sărăcia, nici boala, nici durerea, decât numai
păcatul!...

Spovedeşte-te!

Un credincios, mergând într-o zi la un preot duhovnic, l-a
rugat să-i spună ce să facă pentru a se birui pe sine, căci iată,
i-a zis el, îmi asupresc femeia. Pe când ea e cumsecade, eu
sunt rău. Pe când ea se roagă, eu înjur. Pe când ea e cuminte,
eu sunt un stricat. Pe când ea stă acasă, eu stau mai mult în
cârcimă; eu sunt risipitor, dar ea e chibzuită. Şi tot ce fac ca să
mă birui şi să devin ca ea, nu pot să izbutesc.
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Preotul l-a ascultat cu răbdare, apoi i-a spus:
- Ferice de tine omule, că-ţi dai seama de asta. Un singur

lucru îţi mai trebuie: să spui acestea cu căinţă domnului Hristos,
şi să-i ceri ajutorul. Aşadar, SPOVEDEŞTE-TE!

Omul, îngenunchind, s-a mărturisit Domnului şi astfel s-a
biruit pe sine.[4]

...şi când te gândeşti ce uşor este să te spovedeşti, să te
cureţi de mizeria care s-a acumulat pe suflet, cu voie sau fără de
voie. Oamenii pe toate le curăţesc înainte de Paşti, de Crăciun:
şi casa, şi maşina, şi ograda, numai sufletul rămâne tot îmbâcsit
de murdăria păcatului.

Cine aduce mângâiere omului?

Un om, prins în cumpenele cele mari ale vieţii, se gândea
adânc: „Cine oare mă va mângâia pe mine în ceasurile cele
grele ale vieţii mele?“, şi cu acest gând a adormit.

În vis i-a apărut un bărbat strălucitor şi mândru, care îi spuse:
- Eu te voi mângâia…
- Dar cine eşti tu?
- Eu sunt ştiinţa lumii acesteia.
Omul însă răspunse:
- Nu, nu mă poţi mângâia, căci adeseori te-am urmat şi mi-ai

otrăvit cugetul şi sufletul.
Apoi, veni şi o femeia orgolioasă şi atrăgătoare, care-i zise:
- Eu îţi voi putea aduce mângâiere.
- Dar tu, cine eşti?
- Eu sunt slava oamenilor…
Omul acoperindu-şi faţa să nu o mai vadă, îi spuse:
- O, te-am ascultat de multe ori, şi numai rău mi-ai pricinuit.

Pleacă din faţa mea!
A mai venit apoi şi un bărbat voinic, strălucitor, cu haină

aurită, având în mână un buzdugan cu pietre scumpe care i-a
spus:

- Eu te voi putea mângâia…
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- Dar tu, cine mai eşti?
- Eu sunt Banul – Averea – Puterea.
- Piei din faţa mea, căci tu mi-ai adus cele mai multe şi grele

suferinţe…
După ce plecă şi aceasta, apăru şi o femeie umilă, îmbrăcată

simplu şi cuviincios, dar care răspândea o lumină cerească şi o
binecuvântată pace, care-i spuse cu glas cald şi blajin:

- Eu sunt Credinţa, şi glas bun îţi aduc de la Cel Ce m-a
trimis: „Veniţi la Mine toţi cei necăjiţi şi împovăraţi, şi vă voi
mângâia, căci jugul Meu e dulce şi sarcina Mea uşoară…“

Omul se deşteptă şi, după câteva clipe de gândire, îşi zise:
Da, tu singură grăieşti adevărul, pe tine te voi urma.

Şi într-adevăr, Credinţa i-a adus omului mângâiere în
întreaga sa viaţă şi l-a însoţit până la mormânt.[4]

Plătiţi „impozit“?

Gheorghe şi Ion erau colegi de serviciu într-o fabrică.
Amândoi erau căsătoriţi, aveau aceeaşi calificare şi luau
amândoi acelaşi salariu. Gheorghe era un bun creştin, frecventa
Sfânta Biserică şi ţinea cu toată familia Legea strămoşească,
aşa după cum îi învăţa preotul la biserică. Mai era şi un bun
gospodar şi nu ducea lipsă de nimic.

Ion, în schimb, era certat cu Legea lui Dumnezeu şi nu voia
să audă de biserică.

Într-o zi Ion îl întrebă nedumerit pe Gheorghe:
- Măi Gheorghiţă, cum reuşeşti tu de îţi ajunge salariul să

creşti 5 copii şi, din câte am auzit, mai faci şi milostenii pe la
săraci? Pentru că eu am acelaşi salariu ca şi tine, şi nu am decât
2 copii. Cum reuşeşti?

Credinciosul îi răspunde:
- Creştinii ortodocşi practicanţi sunt scutiţi de impozit.
Ion se uita mirat:
- Cum aşa!?
- Păi ia fii atent, câţi bani dai tu pe băutură într-o lună?
- Cam 150 de lei.
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- Dar pe ţigări?
- Peste 300 de lei.
- Dar la jocurile de noroc cât dai?
- Păi uneori şi jumătate din salariu...
- Dar la cablu, ca să vezi emisiunile alea de noapte?
- Vreo 50…
- Păi vezi măi Ioane cât impozit plăteşti tu diavolului?… el îţi

ia atâţia bani pe alcool, pe tutun, pe jocuri de noroc şi alte lucruri
păcătoase. Mai bine împacă-te cu Dumnezeu, ţine Legea Lui,
nu mai fi robul satanei, nu-i mai plăti impozit, şi-ai să vezi ce spor
vei avea în casă, şi vei fi şi cu sufletul împăcat.

Răbdare pentru cei nedreptăţiţi

În vremea marelui Isidor, preotul Schitului, era un frate
diacon, pe care, pentru multa lui faptă bună, voia bătrânul să-l
facă preot, ca să rămână în locul lui după moarte. Iar el
(diaconul), din evlavie, nu s-a atins de hirotonie, ci a rămas
diacon. Însă, pe acesta, din bântuiala vrăjmaşului, îl invidia unul
din bătrâni. Şi fiind toţi în biserică pentru slujbă, mergând acel
bătrân, a pus pe ascuns o carte a sa în chilia diaconului, după
care i-a vestit lui avva Isidor, zicând că oarecare din fraţi i-a furat
cartea. Şi mirându-se avva Isidor, a zis: niciodată ceva de acest
fel nu s-a făcut la noi în Schit. Deci bătrânul acela, care a pus pe
ascuns cartea, i-a spus lui avva Isidor: trimite doi din părinţi cu
mine, ca să cercetăm chiliile. Aşadar, mergând, întâi au pipăit
prin chiliile celorlalţi şi pe urmă au venit la chilia diaconului, şi
găsind acolo acea carte, au adus-o la preot în biserică şi au spus
unde au găsit-o, fiind de faţă şi diaconul şi auzind. Iar diaconul
a făcut metanie înaintea a tot norodul, lui avva Isidor, zicând: am
greşit, dă-mi canon. Şi i-au dat canon ca trei săptămâni să nu se
împărtăşească. Deci venind fratele la slujbă, sta înaintea bisericii
şi cădea înaintea a tot norodul zicând: iertaţi-mă, că am greşit!
Iar după trei săptămâni a fost primit la Împărtăşanie. Şi îndată
s-a îndrăcit bătrânul care îl năpăstuise şi a început a se mărturisi
strigând şi zicând: am năpăstuit pe robul lui Dumnezeu. Şi
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făcând-se rugăciune de toată biserica pentru dânsul, nu se
tămăduia bătrânul. Atunci marele Isidor a zis diaconului, înaintea
tuturor fraţilor : roagă-te pentru dânsul, că tu ai fost năpăstuit! Şi
dacă nu prin tine, apoi nici prin altul nu se tămăduieşte. Şi
rugându-se el, îndată s-a făcut sănătos bătrânul.

Oare aşa facem şi noi când suntem năpăstuiţi, nedreptăţiţi?
Nu cumva cerem dreptul la replică? Nu cumva îl dăm în judecată
pe aproapele pentru calomnie? Nu cumva ne facem dreptate
singuri, neavând încredere în judecata lui Dumnezeu?

Realitatea este că de multe ori suntem nedreptăţiţi, cu
îngăduinţa lui Dumnezeu, pentru a mai plăti din nedreptăţile
făcute faţă de alţii, pe care, din păcate, le-am uitat.

Strigând la Maica Domnului

Între anii 1951-1952 se picta biserica din satul Colmegeşti-
Vâlcea. Pe schelă, între pictori lucra şi pictorul Marin
Stăndulescu din satul mai sus numit.

Printre altele, el adesea spunea vorbele acestea: „În viaţa
mea am fost un păcătos, însă am avut mare evlavie la Maica
Domnului, cum am şi acum. Când pictez o icoană cu chipul
Maicii Domnului, mă rog ei să mă ajute să o pictez, cu toate că
sunt păcătos“.

Iată, însă, că într-o zi, pe când Marian Stăndulescu picta
acoperişul de deasupra turlei bisericii, a călcat greşit şi s-a
prăbuşit de pe schelă, de la o înălţime de 25-30 metri. Toţi
credeau că a şi murit. După zece minute însă, el a deschis ochii,
deşteptat ca dintr-un vis şi a spus:

- Daţi-mi o cană cu lapte să beau.
Cei din jur, făcându-şi cruce l-au întrebat:
- Cum ai scăpat cu viaţă, frate Marine?
Şi el a răspuns:
- În clipa când cădeam de pe turn, m-am rugat cu credinţă

Maicii Domnului zicând;
Maica Domnului, ajută-mi! Şi îndată am simţit sub mine ca

nişte aripi, care mă sprijineau până ce am ajuns jos.
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După ce a băut cana cu lapte, pictorul Marin Stăndulescu a
urcat din nou pe schelă şi a lucrat până seara târziu.

Nestematele false

Se spune că un rege şi-a chemat într-o zi sfetnicii şi le-a
cerut părerea despre el, ca stăpân al lor. Le-a cerut să fie sinceri
şi le-a promis tuturor câte o piatră scumpă.

Toţi au început să-l laude, fiecare scoţând în evidenţă câte o
calitate a regelui. Unul, însă, a cerut îngăduinţa să se abţină
spunând: „prefer să tac, întrucât adevărul nu poate fi cumpărat.“

Regele i-a zis atunci: „nu-ţi voi da nimic. Vreau, totuşi să-ţi
aud părerea.“

Atunci sfetnicul i-a mărturisit: „sunteţi un om cu slăbiciuni şi
defecte ca noi toţi. Dar greşelile maiestăţii voastre sunt mult mai
grave decât ale noastre. Asta pentru că deciziile greşite ale unui
rege se răsfrâng asupra întregului popor“.

Regele a rămas pe gânduri. I-a răsplătit pe toţi după cum
promisese, cu câte o piatră preţioasă, iar pe sfetnicul critic l-a
făcut cancelar.

A doua zi toţi cei care primiseră pietrele au venit să reclame
că nestematele sunt false. Regele le-a răspuns: „ştiu prea bine:
sunt false la fel ca şi cuvintele voastre.“

Sabia lui Damocles

Cicero povesteşte că Dionisie, care s-a ridicat din simplu
slujbaş la rangul de autocrat al Siracusei, a fost lăudat de un
curtean de-al său, care i-a spus că este un om îndeosebi
favorizat de soartă şi atunci Dionisie l-a întrebat dacă şi-ar dori
să se afle în locul lui.

Damocles i-a spus că, desigur, şi-ar dori lucrul acesta, şi
atunci Dionisie l-a aşezat pe tronul său aurit, l-a înconjurat cu
mulţime de servitori şi a poruncit să îi fie servite mâncărurile cele
mai alese şi din vasele cele mai preţioase pe care le avea.

Apoi, pe când Damocles savura mai bine toate acelea,
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regele i-a strigat:
- Priveşte deasupra ta, Damocles!
Atunci Damocles, privind în sus numai ce vede o sabie, o

sabie atârnând numai de un fir de păr deasupra capului său…
Acum desigur, nu mai dorea nimic altceva decât să se coboare
cât mai degrabă de pe tron.

Aşadar, când ne dorim sau asumăm nişte onoruri, trebuie să
ne asumăm şi riscurile, care sunt pe măsură…

Sfatul cel bun

Un stareţ mergând la chilia unui călugăr, care, datorită
multelor ispite de la diavol, postea şi se ostenea mult peste
puterile lui, încât ajunsese precum o umbră. Atunci, vorbindu-i cu
multă blândeţe părintele i-a spus:

- Fiule, prin sârguinţa ta proprie nu vei putea izbuti să scapi
de ispitele care nu îţi dau pace. Roagă-L mai bine pe
Preamilostivul Dumnezeu să-ţi dăruiască pe Preasfântul şi
binefăcătorul Său Har, întăreşte-ţi trupul prin mâncare,
linişteşte-te noaptea prin somn şi nu te mai osteni peste puterile
tale.

Apoi i-a mai spus şi pilda aceasta:
- Trupul nostru este întocmai ca o haină. Dacă o îngrijim, o

vom putea purta o îndelungată vreme, iar de nu, în scurta vreme
se va murdări sau se va rupe, şi aşa va trebui să o prezentăm
dinaintea Dreptului Judecător.

Atunci, întărit de sfatul cel bun al stareţului său, călugărul a
renunţat la nevoinţa sa peste putere, s-a întărit sufleteşte şi
trupeşte şi a scăpat şi de ispite.

Sănătatea

Un om era într-atât de sărac, încât nu avea nici măcar o
pereche de încălţăminte cu care să se poată încălţa.

Odată însă, s-a hotărât să meargă la biserică spre a se
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plânge lui Dumnezeu despre acest necaz al lui, dar ajungând la
porţile sfântului locaş, numai ce a văzut pe un cerşetor care era
lipsit de ambele picioare…

Atunci, dându-şi seama că a se plânge de acest necaz al
său, ar dovedi o mare lipsă de minte, şi a dat slavă lui Dumnezeu
pentru că el avea sănătoase ambele picioare.

Respectul faţă de autorităţile Bisericii

În toamna anului 1874 un ofiţer francez aştepta în gara din
Marsilia, împreună cu alţii, sosirea trenului. S-a întâmplat însă,
ca tocmai atunci să intre în sala de aşteptare şi un episcop.

Atunci, ofiţerul salutându-l respectuos şi sărutându-i mâna,
i-a cerut arhiereasca binecuvântare. Cei de faţă, rămaşi muţi de
uimire, s-au arătat de-a dreptul indignaţi de purtarea ofiţerului.

- Este o purtare nedemnă de un ofiţer - şi-au zis ei - şi trebuie
să-l înştiinţăm de aceasta pe colonelul lui!

Ofiţerul, auzind şi el vorbele acestora, s-a întors către ei,
spunându-le:

- Dacă doriţi a face aceasta, nici nu trebuie să mergeţi prea
departe, căci eu însumi sunt colonelul…

Mare le-a fost surprinderea şi ruşinea acelora care
considerau că funcţionarii publici nu trebuie să se încline în faţa
autorităţii bisericeşti…

Ce frumos ar fi dacă, la diverse ceremonii religioase, i-am
vedea şi la noi pe demnitarii ţării, înclinându-se în faţa
autorităţilor Bisericii, sărutând mâna arhiereilor şi cerându-le
binecuvântare…

Ateul nefericit

David Straus, un mare critic al creştinismului, prin urmare un
necredincios, l-a trimis pe fiul său în vârstă de doisprezece ani
la un renumit preot, pe nume Melh, ca să-l înveţe religia creştină
şi să îl boteze.

Văzând una ca aceasta şi foarte surprins, preotul a mers
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personal la Straus şi l-a întrebat:
- Glumeşti cu mine, nu?!
- Nu, deloc - i-a răspuns Straus - ci doresc ca fiul meu să fie

mai fericit decât mine!...

Ce să facem ca să ne fie mai bine?

O parte din răspunsul Sfântului Nicolae Velimirovici la
scrisoarea unui credincios (soldat de profesie)

Se povesteşte că, în vremea veche, ajunsese în Egipt să fie
o stare aşa de rea între oameni, cum este starea de acum din
lume. Atunci, doi prieteni deznădăjduiţi din Alexandria au hotărât
să umble prin lume şi să caute măcar un om înţelept şi fericit.
După ce au căutat mult şi în zadar, au dat până la urmă peste un
om sfânt într-o dumbravă singuratică. Acela li s-a închinat până
la pământ şi i-a primit cu bucurie în coliba sa. După o îndelungă
împreună-vorbire şi cercetare, cei doi călători s-au încredinţat
că aflaseră, cu adevărat, omul în care înţelepciunea şi fericirea
se întâlneau. Şi i-au strigat:

- Dar omule al lui Dumnezeu, noi nu putem trăi ca tine! Deci,
cum putem fi fericiţi?

A început să plângă omul lui Dumnezeu şi, ridicându-şi ochii
către cer, a grăit printre lacrimi:

- Nici nu este nevoie să trăiţi ca mine, ci, ca să fiţi mai fericiţi
decât sunteţi, urmaţi aceasta pravilă:

- Gândiţi-vă la Dumnezeu măcar cât vă gândiţi la oameni;
- Temeţi-vă de Dumnezeu măcar cât vă temeţi de oameni;
- Cinstiţi-L pe Dumnezeu măcar cât îi cinstiţi pe oameni;
- Rugaţi-vă Lui Dumnezeu măcar cât vă rugaţi de oameni;
- Nădăjduiţi în Dumnezeu măcar cât nădăjduiţi în oameni;
- Căutaţi ajutor de la Dumnezeu măcar cât căutaţi de la

oameni;
- Împliniţi legea Lui Dumnezeu măcar cât împliniţi legea

oamenilor;
- Mulţumiţi Lui Dumnezeu măcar cât mulţumiţi oamenilor;
- Slăviţi pe Dumnezeu măcar cât îi slăviţi pe oameni!
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După ce au ascultat acest abecedar de viaţă şi purtare, cei
doi prieteni s-au întors mulţumiţi la casele lor.

„Acesta e răspunsul şi pentru tine, slăvite comandante, şi
strigă-l în urechi şi altora.

Iar eu pot adăuga numai atât:
NU POŢI TRECE LA O CARTE MAI GREA (la o învăţătură

mai adâncă, la o trăire mai înaltă), PÂNĂ NU-ŢI ÎNSUŞEŞTI
ACEST ABECEDAR.

Domnul să te bucure!„

Să semănăm, totuşi!

L-a întrebat un frate pe avva Pimen:
– Dacă-i dau fratelui meu puţină pâine sau altceva, demonii

pângăresc fapta, ca şi cum ar veni din plăcere omenească (slavă
deşartă).

– Chiar dacă vine din plăcere omenească, noi trebuie totuşi
să-i dăm cele trebuincioase fratelui.

Şi i-a spus pilda aceasta:
Doi plugari locuiau în acelaşi sat, iar unul dintre ei,

semănând, a treierat puţine roade, dar cu neghină, pe când
celălalt, neîngrijindu-se să semene, n-a secerat nimic-nimic.
Dacă vine foamete, care din cei doi va trăi?

– Cel care a treierat puţine roade, şi cu neghină.
– Aşa şi noi, să semănăm câte puţin, fie şi cu neghină, ca să

nu murim de foame.[3]

Recunoştinţa unui copil

Odată, o învăţătoare le-a cerut copiilor din clasa întâi să facă
un desen în care să reprezinte un lucru pentru care ei sunt
recunoscători. S-a gândit că sunt puţine lucruri pentru care ar
putea fi recunoscători aceşti copii din cartierele sărace. Era
convinsă că majoritatea dintre ei vor desena fazani sau mese
pline cu mâncare...

Copiii au trecut la lucru şi fiecare lucra concentrat la ceva. A
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uimit-o însă desenul pe care l-a făcut Dorinel: o simplă mână
desenată copilăreşte. Dar mâna cui este? Clasa a rămas
impresionată de acea imagine abstractă. Unii şi-au spus părerile.
„Cred că este mâna lui Dumnezeu Care ne dă de mâncare“, a
zis un copil. „Un fermier - a sugerat altul - pentru că el creşte
fazani...“

În final, în timp ce copiii lucrau încă la desenul lor,
învăţătoarea s-a apropiat de banca lui Dorinel şi l-a întrebat a
cui este mâna aceea. „Este mâna dumneavoastră, doamnă
învăţătoare“, a şoptit sfios copilul.

Ea şi-a adus aminte că, mai mereu, în recreaţie, îl lua de
mână pe Dorinel, un copil scund, sfios şi singuratic, şi mergea cu
el afară, îndemnându-l să se bucure alături de colegi. Făcea
acest lucru şi cu ceilalţi copiii, dar pentru Dorinel gestul acesta
însemna mult, cel mai mult, de aceea a considerat că trebuie să
fie recunoscător.

Un gest mărunt, care nu costă nimic, dar pentru acest
copilaş a însemnat mult, mai mult decât dacă ar fi primit ceva
material: dulciuri, jucării. De aceea este bine să facem gesturi
mici, simple, dar făcute din inimă şi cu iubire mare. Nu trebuie să
ne gândim la gesturi mari, căci căutând să facem fapte mari, le
vom amesteca şi cu mândria, iar atunci le vom pierde, fiind ferm
convinşi că avem fapte mari... Învăţătoarea nici nu s-a gândit
vreodată că a făcut vreo faptă bună. I se părea ceva firesc ceea
ce face, fără să-i vină vreun gând de mândrie, dar pentru Dorinel
a însemnat mult.

Numai aşa dăruind, vom dobândi.

Al cui e pământul?

Doi vecini aveau o oarecare neînţelegere legată de hotarul
dintre ogoarele lor. Fiecare îşi revendica dreptul său. În cele din
urmă însă, l-au rugat pe cel mai bătrân din sat să le facă
dreptate.

Atunci acela s-a plecat cu urechea la pământ şi l-a întrebat
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al cui este ogorul pentru care cei doi se ceartă. Apoi, când cei doi
l-au întrebat pe bătrân ce i-a răspuns pământul, el le-a spus:

- Pământul mi-a spus că nu este al nimănui, ci noi suntem ai
lui.

Atunci cei doi au mulţumit bătrânului şi s-au împăcat.

Povestea împăratului milostiv

Trăia odată, demult, un împărat tânăr şi foarte bun la suflet,
care obişnuia să se plimbe prin ţara sa însoţit doar de o singură
slugă. Acesta, de câte ori întâlnea vreun om sărac, îi dădea
milostenie, şi căuta să îl ajute pe cât îi stătea de mult în putere.

Odată, mergând el aşa pe cale, a dat într-un loc pustiu peste
un călugăr mort. Atunci, ca să nu-i ştie nimeni fapta sa,
trimiţându-şi sluga înainte, el a aşternut peste cel mort haina sa
împărătească. Apoi şi-a continuat drumul, căci avea mult de
mers în ziua aceea.

Însă, tot călătorind el aşa, s-a întâmplat că a căzut de pe cal
rănindu-se foarte tare la un picior. Ajuns în cele din urma iar la
palat, el i-a chemat la palat pe cei doi doctori ai săi, însă în zadar.
Piciorul i se umfla tot mai mult şi mai mult, iar ei i-au spus că
piciorul trebuie neapărat tăiat pentru a mai rămâne în viaţă.

În noaptea aceea împăratul nici nu a putut dormi vreun pic şi
a rugat-o pe una din slugile sale să îi aprindă candela şi a rămas
singur privind la icoana pe care o avea pe peretele dinspre
răsărit şi gândindu-se la soarta sa cea grea. Şi cugetând el la
aceasta, numai ce se deschide fereastra şi în camera
împărătească a pătruns un călugăr luminos la chip, care
văzându-l atât de mâhnit, l-a întrebat:

- De ce eşti atât de mâhnit, împărate?
- Cum să nu fiu - i-a răspuns împăratul - de vreme ce mâine

trebuie să-mi taie piciorul?
Atunci, călugărul, atingând piciorul împăratului, acela îndată

s-a făcut sănătos.
- Ridică-te şi mergi, i-a spus călugărul!
- Nu pot - i-a spus împăratul - căci am piciorul rupt.
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Dar luându-l călugărul de mână, împăratul s-a ridicat şi a
putut iarăşi să meargă.

- Spune-mi cine eşti, l-a întrebat împăratul nedumerit?
- Cum, nu mă mai cunoşti? Oare nu este aceasta haina ta,

cu care m-ai acoperit ieri? Dumnezeu a privit la necazul tău şi
m-a trimis să te vindec, deoarece şi tu mi-ai făcut mie bine.

A doua zi, împăratul era sănătos spre uimirea celor doi
doctori. Şi, povestind împăratul cele petrecute cu o noapte în
urmă, toţi au lăudat şi au dat slavă lui Dumnezeu, Care nu îi lasă
pe cei ce fac altora un bine.[1]

Ubuntu

În cultura africană există un curent etico-filosofic ce se
cheamă „ubuntu“. Este echivalentul omeniei din cultura creştină.

Acest principiu spune aşa: „Eu sunt ceea ce sunt datorită a
ceea ce suntem noi toţi.“ Cu alte cuvinte, un om nu se poate
dezvolta armonios în mod individualist, ci doar în legătură
strânsă cu comunitatea din care face parte.

Un antropolog le-a propus un joc unor copii dintr-un trib
african, pentru a le observa comportamentul atunci când se află
în competiţie. A pus un coş plin cu fructe lângă un copac şi le-a
spus că acela care va ajunge primul va câştiga toate fructele.

Copiii s-au aliniat la start şi au pornit spre coşul cu fructe
într-un mod cu totul surprinzător pentru antropologul european.
S-au luat cu toţii de mână şi au alergat împreună.

Au ajuns toţi în acelaşi timp şi s-au aşezat să se înfrupte din
premiu. Cercetătorul i-a întrebat : „De ce aţi procedat aşa? Pe
niciunul nu l-a tentat să fie singur câştigător al coşului cu fructe?“

Copiii au răspuns în cor : „Ubuntu. Noi ştim că nu putem fi
fericiţi câtă vreme cei din jur sunt trişti“.[2]

Pildă rea

Un enoriaş veni la preot să i se plângă de fiul său şi-i zise:
- Părinte, copilul meu nu ascultă de mine. Şi doar sunt tatăl

lui.
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Preotul îl întrebă:
- Crezi că trebuie să asculte copilul de tatăl său?
Enoriaşul răspunse:
- Fireşte, aşa se cuvine.
Atunci preotul, ştiindu-l pe enoriaş cam nedus la biserică, îi

zise:
- Dar dumneata asculţi de tatăl dumitale?
- Tata a murit părinte, zise el.
- Nu de tatăl acela îţi vorbesc eu, ci de Tatăl nostru Cel din

Ceruri, Tatăl tuturor…!
Enoriaşul nu mai putu zice nimic, iar preotul îl mustră cu

blândeţe, zicându-i:
- Atunci cum vrei să te asculte copilul, când pilda cea rea i-o

dai însuţi dumneata?!
Creştinul nostru îşi recunoscu greşeala şi făgădui grabnică

îndreptare.

Milostenia - nimic mai simplu

Un credincios mai nevoiaş îl întrebă pe preotul lui, zicându-i:
„Părinte, cum poţi face milostenie când nu ai ce da?“.

Preotul răspunse: „Să luăm ca pildă pe Ioana cea din capul
satului, cu bărbatul ei şi cu cei trei copii. Ei sunt mai nevoiaşi ca
dumneata, dar pentru că Ioana este o bună creştină, găseşte
mereu prilej să facă milostenie. Să-ţi dau nişte exemple:

Ieri dimineaţă, Ioana văzând o bătrână cu o greutate cam
mare de lemne în spinare, i le-a luat şi le-a cărat până a trecut
dealul.

Tot ieri, vecina ei trebuia să plece la doctor, dar nu avea cu
cine să lase copilul. Ioana s-a oferit, a luat copilul la ea şi l-a
îngrijit împreună cu copiii ei.

O femeie bătrână, din vecini, a primit o scrisoare de la fiul ei
din armată şi, cum nu ştia să citească, Ioana i-a citit-o cu răbdare
şi dragoste, încât bătrâna nu mai putea de bucurie că băiatul ei
este sănătos şi apreciat de superiorii lui.

După vreo două ceasuri, în faţa porţii ei doi tineri se certau
dintr-o nimica toată, iar Ioana nu s-a lăsat până nu i-a împăcat,
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spunându-le că sunt creştini şi dacă nu sunt împăcaţi, supără
pe Dumnezeu...

Iată iubite frate, câte milostenii poate face un om nevoiaş,
dar numai să fii credincios şi milostiv. Aşa face un adevărat
creştin.

Avortul

O femeie îngândurată, cu un copil în braţe, s-a dus la
medicul ei şi i-a spus:

„Domnule doctor, am o problemă serioasă şi am nevoie
disperată de ajutorul dumneavoastră! Copilul meu nu are nici
măcar un an, iar eu sunt din nou însărcinată. Nu vreau să am
copii cu o vârstă atât de apropiată.“

Medicul i-a spus : “În regulă, ce vreţi să fac?“
Ea a răspuns: „Vreau să întrerupeţi sarcina mea şi mă bazez

pe ajutorul dumneavoastră pentru aceasta.“
Medicul a stat pe gânduri câteva clipe, şi apoi i-a răspuns

femeii:
„Cred că am o soluţie mai bună la problema dumneavoastră.

Şi e mai puţin periculoasă pentru sănătatea dumitale. Vedeţi
dumneavoastră, pentru a nu fi nevoită să aveţi grijă de doi copii
în acelaşi timp, haideţi să îl ucidem pe cel care-l ţineţi în braţe.
Aşa vă puteţi şi odihni o vreme înainte ca să se nască celălalt.
Dacă tot vom omorî unul din ei, nu contează pe care. Nu există
niciun fel de risc pentru corpul dumneavoastră dacă îl alegeţi pe
cel din braţe.“

Femeia ... speriată…, a zis : „Nu, doctore, e înspăimântător
ce spui ! E o crimă să omori un copil! “

„Sunt de acord,“ zise medicul. „Dar păreaţi să fiţi de acord cu
acest lucru, aşa că mă gândeam că aceasta ar fi cea mai bună
soluţie.“

Medicul a zâmbit, ştiind că s-a făcut înţeles.
El a convins-o pe acea mamă că nu există nicio diferenţă

între a omorî un copil care deja s-a născut şi unul care este încă
în pântece. Crima este aceeaşi!
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