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Părintele Mihai-Andrei Aldea:
Precuvântare
Patericul egiptean este Evanghelia trăită cu sinceritate şi har dumnezeiesc; este tâlcuirea practică, prin viaţa
reală a unor oameni trecuţi prin încercările şi bucuriile vieţii duhovniceşti.
Adică este parte din cuvântul proorocesc mai întărit de care avem nevoie
spre a înţelege cu adevărat Scripturile,
după cum ne arată Sfântul Apostol Petru
(I Petru 1, 19 ş.u.). Acest cuvânt proorocesc mai întărit se mai numeşte şi Sfânta Tradiţie, iar Patericul este parte din
ea.
Prima întâlnire cu omul şi monahul Bartolomeu Anania am avut-o atunci când am întâlnit pentru prima oară şi Patericul. A fost, zic eu, o mare fericire, pentru că întâlnirea – prin minunata Prefaţă semnată de Î.P.S. Bartolomeu Anania – mi-a hrănit sufletul şi
mi-a luminat viaţa. Dar, mai înainte de
toate, prin sinceritatea şi adâncimea
cuvintelor, mi-a deschis setea de a citi
Patericul, m-a făcut să-i înţeleg valoarea. „Manualul schiorului” – l-a numit
5

Leul Ardealului, în comparaţie cu „Manualul alpinistului”, care este Filocalia.
Alpinist nu am ajuns nici după mai bine
de douăzeci de ani de când am venit la
Credinţa cea Adevărată. Dar lecţia căderii fără a te distruge, şi a neîncetatei ridicări, pe care mi-a dat-o Patericul, m-a
ajutat şi mă ajută nespus! De câte ori
cad, într-un fel sau altul, îmi este binecuvântat sprijin.
Dar acest folos al minunatei cărţi
de învăţătură a sfinţilor călugări de la
începuturile istoriei Bisericii l-am câştigat cu greu!
M-am izbit întâi de limba veche,
plină de arhaisme şi regionalisme, de
gândirea duhovnicească – atât de asemănătoare şi, totodată, de deosebită de
cea obişnuită –, de toată alcătuirea unui
stil de viaţă necunoscut – cel călugăresc
– dintr-o vreme şi o societate puţin cunoscute astăzi.
Pare descurajant? Poate să fie descurajant, oricum! Am întâlnit oameni –
mai tineri sau mai înaintaţi în vârstă –
care nu au putut să treacă peste această
încercare! Pierzând astfel dulceaţa şi
frumuseţea unei nepreţuite comori duhovniceşti...
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Pe mine m-a întărit şi m-a provocat Prefaţa semnată de Bartolomeu
Anania.
Dar pentru copii şi tineri era nevoie de altceva.
Era nevoie, de multă vreme, de
acea lucrare iscusită ce trece moştenirea
de la o generaţie la alta, printr-o iscusită şi firească adaptare a limbii folosite.
Astfel încât să păstreze un parfum al
trecutului, dar să fie de înţeles pentru
cei de astăzi.
Lucrare de la sine înţeleasă în orice naţiune care se respectă. Şi care, la
noi, are nevoie de mult sprijin. Pentru
că este mult de lucru, dată fiind bogăţia
uluitoare a culturii române – fie că vorbim despre latura duhovnicească a acesteia, despre cea ştiinţifică ori despre
cea folclorică, sau despre oricare alta.
Ca urmare, pot să spun că valoarea darului pe care Danion Vasile îl face
copiilor noştri, prin Patericul pe înţelesul copiilor, este de nepreţuit.
A pune comoara Patericului la îndemâna copiilor înseamnă a le deschide
larg porţile spiritualităţii înalte; înseamnă a le da puterea şi înţelepciunea
de a găsi rostul vieţii; înseamnă a le pu7

ne la îndemână harta drumului celui îngust, a le arăta calea cea adevărată către
Împărăţia Cerurilor.
Dacă pildele din Pateric sunt Evanghelie trăită, basmul românesc vechi ţinteşte cumva spre ceea ce astăzi am numi
o „cateheză fantasy”. Adică o practică,
profundă şi fascinantă punere înainte a
trăirii credinţei într-un cadru în acelaşi
timp real şi ireal. Prin această aşezare a
catehezei în lumea de basm, românii se
fereau şi de a-i plictisi pe copii cu didacticisme sterpe, dar şi de ispita arătării
cu degetul. Personajele pozitive şi negative din basme sunt neidentificabile –
cu excepţia lui Dumnezeu, a făpturilor
cereşti şi, respectiv, a celor infernale.
Paralela dintre pildele Patericului şi
basm există, dincolo de originea diferită, dincolo de distincţia între real şi
imaginar, în esenţa care le defineşte:
trăirea duhovnicească, valoarea practică
a legilor morale şi duhovniceşti, efectele
concrete ale respectării sau încălcării
lor. Despre poveştile anexate la sfârşitul
volumului spun doar că regăsirea basmului românesc într-o limbă contemporană, care poate fi înţeleasă, este o
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întregire şi o restaurare de care avem
cea mai mare nevoie!
M-am bucurat citind această carte.
Printre altele şi pentru că am văzut că
prin ea mulţi copii şi tineri vor fi apăraţi
de greşeli pe care le-am făcut eu şi prietenii mei, fiind lipsiţi de asemenea lumină.
Desigur, nici o carte nu se impune
de către alţii.
Dar, cum spune tot vechea înţelepciune patristică, până şi vederea cărţilor sfinte ne poate face mai şovăitori
către păcat. Sau, şi mai bine, ne poate
îndemna spre citirea care ne luminează
viaţa.
De aceea aştept cu dor să văd această carte ieşită din tipografii, ca să o
pot dărui eu însumi cât mai multor copii. Spre folosul şi mântuirea lor. Şi,
astfel, şi a mea.
Dumnezeu să-i binecuvânteze pe
cei ce s-au ostenit şi să ne dăruiască
parte în Împărăţia Sa cu sfinţii Săi!
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Nota autorului:
Au trecut mai mult de zece ani de
când am scris Patericul mirenilor. Pilde
pentru secolul XXI. Impactul pe care l-a
avut volumul respectiv, încă de la prima
ediţie, m-a făcut să anunţ public, de mai
multă vreme, faptul că voi scoate şi Patericul copiilor. Între timp, alţi autori
au fost mai harnici şi au scos cărţi cu
titluri şi subiecte similare. Totuşi, aşa
cum veţi putea vedea, cartea de faţă nu
seamănă cu cărţile respective (cu care
nu se află într-o relaţie de concurenţă,
ci de împreună-lucrare). Pentru că eu
nu am căutat doar să repovestesc pildele Patericului egiptean într-o formă accesibilă copiilor de astăzi, ci am căutat
să îi ajut să îşi asume un mod de gândire care să fie pecetluit de învăţăturile
vechiului Pateric.
(Am marcat cu paranteze referinţele pentru citatele din Pateric; am folosit ediţia apărută la Episcopia Ortodoxă
Română Alba Iulia în 1993. Citatele sunt
evidenţiate nu prin ghilimele, ci prin caractere italice, pentru că unele pasaje au
fost puţin adaptate, din pricina unor ar10

haisme sau formulări mai dificil de înţeles de către cititorii tineri.)
Am încercat ca stilul să fie cât mai
simplu şi cât mai clar, fără flori şi fără
figuri de stil, pentru a fi într-o anumită
armonie cu textul Patericului egiptean.
Am anexat la sfârşitul volumului
trei poveşti (dintre care una, Puterea
iubirii, care să îi ajute pe copii să înţeleagă impactul pildelor). Sper ca cititorii să înţeleagă demersul meu. Sunt poveşti nu doar pentru copii, ci şi pentru
adulţi, prin care am încercat să transpun mesajul creştin în limba poveştilor.
Danion Vasile
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Danion Vasile

Patericul pe înţelesul
copiilor
Întâlnirea cu Patericul
Cosmin, Andrei, Nectaria şi Iustina au plecat în vacanţă, împreună cu
părinţii lor. Nectaria şi Iustina sunt surori. Andrei e coleg de clasă cu Nectaria.
Cosmin e bun prieten cu fetele şi merg
la aceeaşi biserică. El e însoţit doar de
mama lui, pentru că tatăl i-a părăsit, cu
ani în urmă.
După câteva zile de drumeţii pe
munte, au coborât la o mănăstire. Dimineaţa, după slujbă, părinţii au mers să
stea de vorbă cu un pustnic, iar pe copii
i-au lăsat în grija părintelui Antonie, cel
care se ocupă de cazarea pelerinilor.
***
— Părinte, din ce carte s-a citit la
masă? – întrebă Cosmin.
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— S-au citit câteva întâmplări şi
cuvinte de folos din Patericul egiptean.
— Eu n-am înţeles mare lucru,
spuse Andrei. Erau unele cuvinte vechi,
şi nu prea înţelegeam cine ştie ce. Bine,
nici n-am fost prea atent.
— Patericul este o carte scrisă mai
ales pentru călugări. Este una dintre
cele mai importante cărţi ale călugărilor. Nu e o carte pentru copii, spuse părintele Antonie.
— Mie mi-a plăcut ce s-a citit, spuse Cosmin. Nu era chiar atât de greu de
înţeles.
— Asta pentru că părintele care a
citit a făcut o selecţie a textelor, a încercat să citească lucruri pe care să le înţeleagă toată lumea, nu doar călugării.
— Unele lucruri din carte mi-au
plăcut şi mie. Se poate să ne mai citiţi
din ea? – întrebă Nectaria. Dacă ne citiţi, trece timpul mai uşor, până se întorc părinţii noştri.
— Nectaria nu poate fără poveşti,
se plictiseşte, spuse Andrei.
— Dar cele scrise în Pateric nu
sunt poveşti, continuă părintele. Ci sunt
întâmplări cu sfinţii care au trăit într-un deşert vestit, în Pustia Egiptului,
13

sunt cuvinte de folos rostite de aceştia
sau sunt pilde. Pildele sunt un fel de poveşti din care trebuie să înţelegem unele
lucruri. Ele ne ajută să ştim cum trebuie
să trăim, ce fapte trebuie să facem şi ce
fapte trebuie să nu facem. În Pateric găsim cuvinte despre credinţă, despre iubirea lui Dumnezeu, despre răbdare,
despre mânie, despre lăcomie, despre
lene, despre rugăciune. Găsim cuvinte
pentru probleme de tot felul.
— Da, părinte, vă rugăm, dacă
aveţi timp, aduceţi Patericul şi citiţi-ne,
insistă Nectaria.
— Bine, vin imediat, mă duc la chilia mea.
— Dar, eu am văzut că Patericul a
rămas în sala de mese, zise Cosmin.
— Ştiu că cel din care s-a citit la
masă a rămas acolo, spuse părintele,
dar al meu e plin de însemnări, de notiţe făcute cu creionul. Îmi e mai uşor să
găsesc în el ceea ce caut.
Părintele ieşi pentru puţină vreme
şi se întoarse ţinând în mână Patericul.
— Citiţi-ne ceva despre supărare!
Se poate? Că Andrei mă supără tot timpul, şi la şcoală, şi în vacanţă, spuse
Nectaria.
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— Chiar aşa? – o întrebă părintele,
zâmbind. Cred că exagerezi.
— Exagerează, normal că exagerează, se băgă în vorbă Andrei.
Părintele se aşeză pe un fotoliu, iar
copiii îşi traseră scaunele cât mai aproape de el, ca să îl audă cât mai bine.
— Începem. O să fac mici modificări în text, ca să înţelegeţi mai uşor, că
în unele locuri traducerea e într-un limbaj mai vechi. Avva Agathon a zis:
„Niciodată nu m-am culcat având
ceva împotriva cuiva, nici nu am lăsat pe cineva să se culce, să doarmă,
având ceva împotriva mea. Aceasta,
cât mi-a fost cu putinţă” (4-24). Ce
înţelegeţi de aici?
— Eu înţeleg că nu trebuie să ne
culcăm fără să mergem să ne cerem iertare de la cei pe care i-am supărat, spuse Iustina.
— Atunci, zise Andrei, înseamnă că
ar trebui să stăm multe nopţi nedormiţi,
pentru că uneori e greu să îţi ceri iertare
de la părinţi pentru prostiile pe care le
faci.
— Of, eu cred că Andrei ar prefera
să rămână treaz câteva nopţi, până ce va
putea să îi ierte pe cei care l-au supărat.
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Şi nu sunt puţini, că el e foarte supărăcios, spuse Nectaria.
— Nu fi răutăcioasă cu el, că aşa nu
o să îl ajuţi cu nimic, spuse părintele.
— Asta a înţeles ea din cuvântul
părintelui Agathon, o atacă Andrei.
— E exact invers faţă de cum a înţeles Andrei, insistă Iustina. Adică trebuie să nu te culci până nu îţi ceri iertare, dar nu să amâni să îţi ceri iertare şi
să stai toată noaptea treaz. Ci, indiferent pe cine ai supărat, până te duci
seara la culcare trebuie să ai puterea să
îţi ceri iertare.
— Da, spuse părintele. Seara, când
spuneţi „Tatăl nostru”, vă rugaţi ca
Dumnezeu să vă ierte şi pe voi pentru ce
aţi greşit în timpul zilei. Dar, înainte de
a vă duce să vă rugaţi, e bine să vă cereţi
iertare de la cei pe care i-aţi supărat.
Acum nu o să vă citesc în continuare,
am să vă citesc din altă parte a Patericului. Să ştiţi că Patericul egiptean este
pentru noi, călugării, un fel de manual
de viaţă monahală. Aşa că îl citim de
multe ori, tocmai pentru că găsim în el
sfaturi şi pilde foarte importante. Dar
nu toate pot fi înţelese de voi, pentru că
sunteţi copii. Unele nu sunt înţelese nici
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de către părinţii voştri, pentru că nu
sunt călugări. Ba câteva sunt greu de înţeles chiar de călugări. De fapt, fiecare
înţelege ceea ce citeşte potrivit măsurii
lui — unii mai mult, alţii, mai puţin. Dar
există în Pateric şi câteva pilde şi cuvinte de înţelepciune, numite apoftegme, care sunt ziceri ale părinţilor cu viaţă sfântă, pe care le-aţi putea înţelege şi
voi. Uitaţi-vă, Patericul meu e plin de
tot felul de semne şi notiţe; îl am de dinainte să vin la mănăstire. Aşa că nu o
să-mi fie greu să vă mai găsesc repede
câteva fragmente pe înţelesul vostru.
— Citiţi-ne în continuare, spuse
Nectaria.
— Da, mai citiţi-ne, că afară a început să plouă şi poate e mai bine să îi aşteptăm aici, în cameră, pe părinţii noştri, zise Nectaria.
— O să vă spun acum ceva şi mai
clar, legat de puterea iertării, spuse părintele. Un frate din Libia a venit la
avva Siluan, în Muntele Panefo, şi
i-a zis: „Părinte, am un duşman care
mi-a făcut multe rele, că şi ţarina
mea, când eram în lume, mi-a răpit-o şi de multe ori m-a duşmănit.
Iar acum a pornit şi oameni răi să
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mă omoare, şi aş vrea să-l dau în judecată”. Bătrânul i-a zis: „Fă cum
vrei, dar să faci cu pace în suflet!”.
Fratele a spus: „Cu adevărat, părinte, dacă va fi pedepsit, o să îi fie de
folos sufletului lui”. Bătrânul i-a
răspuns: „Cum socoteşti că e bine,
fiule, aşa să faci!”. Şi a răspuns fratele: „Scoală-te, părinte, să facem
rugăciune şi voi merge la dregător!”. Deci, sculându-se şi rugându-se amândoi, când a venit momentul să zică: „Şi ne iartă nouă
greşalele noastre, precum şi noi iertăm greşiţilor noştri”, a zis bătrânul: „Şi nu ne ierta nouă greşalele
noastre, căci nici noi nu iertăm greşiţilor noştri!”. Apoi fratele i-a zis
bătrânului: „Nu aşa, părinte!”. Iar
bătrânul a zis: „Ba aşa, fiule! Căci,
cu adevărat, dacă vei voi să mergi
la dregător să-ţi facă ţie dreptate,
Siluan altă rugăciune nu-ţi va face
ţie”. Şi, punând fratele metanie, l-a
iertat pe vrăjmaşul său (4-378).
— Atunci, întrebă Andrei, dacă sunt
supărat pe un coleg trei zile, ce să fac, să
nu spun Tatăl nostru trei zile?
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— Răspunde singur!, îi spuse părintele. Aşa crezi că e bine?
Andrei lăsă ochii în jos, neştiind ce
să zică.
— Cred că... nu trebuie să stăm fără
rugăciune câteva zile, ci trebuie să încercăm să îl iertăm pe omul care ne-a supărat, înainte de rugăciune, şi apoi să începem să ne rugăm.
— O să vă ajute mai ales dacă, la începutul rugăciunii, o să vă rugaţi tocmai
pentru el, spuse părintele. O să vă spun o
întâmplare legată de asta. Doi fraţi se
certau foarte des. Odată, la aniversarea
unuia dintre ei, pentru că tatăl voia să
facă poze, fratele mai mare a adus tortul. Dar, din cauza grabei, s-a împiedicat şi a căzut, răsturnând tortul pe jos.
Nu erau mulţi invitaţi, dar sărbătoritul
s-a supărat foarte tare. Greu s-a oprit
din plâns. După ce au plecat musafirii,
i-a spus tatălui său: „Pentru asta nu o să
îl iert niciodată pe fratele meu, auzi?
Niciodată. Până acum l-am tot iertat, nu
cum zice la biserică, de şaptezeci de ori
câte şapte, de patru sute nouăzeci de
ori, l-am iertat de mii de ori. Gata, iertarea mi s-a terminat, simt că nu mai am
deloc putere să îl iert.” Tatăl era trist şi
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el, îi părea foarte rău că seara nu fusese
mai frumoasă. Aşa că nu i-a spus nimic
sărbătoritului, ci doar l-a întrebat. „Bine, supăratule, dar măcar la rugăciunea
de seară vii?” „Vin, ce să fac, vin. Că nu
pe Dumnezeu m-am supărat, ce vină
are Dumnezeu că fratele meu e atât de
rău?” „Dar, nu ai dreptate, acum chiar
nu a vrut să te supere. A greşit, tu nu
greşeşti niciodată?” „Greşesc, nu greşesc, nu contează. Dar nu îl mai iert.
M-am hotărât.”
După ce au început rugăciunea de
seară, când au ajuns la „Tatăl nostru”,
tatăl a spus: „Acum nu ne mai rugăm
toţi trei, nu ne mai rugăm împreună,
mă rog doar eu, şi voi sunteţi atenţi.”
Când a ajuns la „şi ne iartă nouă greşelile noastre”, a spus: „Şi nu ne ierta nouă
greşelile noastre, câtă vreme nici noi nu
vrem să iertăm greşiţilor noştri...” Dar,
nu a apucat să termine ce voia să zică,
că sărbătoritul l-a întrerupt: „Cum adică
să nu ne ierte? De ce să nu ne ierte? Ba
să ne ierte.” „Pentru ca Dumnezeu să ne
ierte, trebuie mai întâi să îi iertăm noi
pe cei care au greşit faţă de noi. Dacă
noi nu iertăm, nici Dumnezeu nu ne
20

iartă pe noi. Altfel, degeaba spunem
«Tatăl nostru...»”
„Te rog încă o dată să mă ierţi că
am scăpat tortul, îmi pare tare rău, crede-mă”, i-a repetat fratele mai mare.
Sărbătoritul l-a luat în braţe şi i-a spus:
„Te iert, iartă-mă şi tu că m-am supărat
atât de tare. Altă dată nu o să mă mai
port aşa.” Apoi, întorcându-se către tatăl său, l-a întrebat: „Mă ierţi şi tu?” „Te
iert, ce să fac, doar eşti copilul meu. Să
ştii că mai important decât să mâncăm
o felie bună de tort este să înţelegem
puterea iertării. Şi, dacă tot am ratat
tortul, măcar să nu ratăm şi iertarea.”
Tocmai atunci a intrat pe uşă şi mama.
Soţul ei o sunase şi îi spusese despre întâmplarea cu tortul. Mama îşi luă în
braţe sărbătoritul, apoi spuse: „Gata,
supărarea a trecut. Bine că am mai găsit
deschis la cofetărie...” Sărbătoritul se
uita victorios. Mama venise cu un alt
tort...
— Ei, da, când se termină cu tort, e
mai uşor să ierţi, spuse Andrei. Dar tatăl acela citise Patericul sau i-a venit
aceeaşi idee?
— Îl citise, dar a şi ştiut să se folosească de cele citite. Pentru că mulţi
21

citesc cărţi de folos, cum e Patericul,
dar puţini au priceperea să aplice în
viaţa lor ceea ce au citit.
— Şi, oricum, mai întâi a fost iertarea, apoi a venit tortul, spuse Nectaria.
— Da, dar mama oricum apucase
să cumpere tortul, şi mâncau tort oricum, şi dacă nu făceau pace, nu se dădu
Andrei bătut.
— Andrei, într-o zi mergi cu părinţii tăi la o îngheţată. Totul e bine, frumos. A doua zi, mergi la îngheţată, dar
părinţii te ceartă tot drumul. Mai e îngheţata la fel de bună? – întrebă Iustina.
— Nu, evident că nu, veni răspunsul.
— Vezi, de asta e bine că mai întâi
l-a iertat pe fratele lui, că altfel nu se
putea bucura de tort aşa cum trebuie,
spuse părintele Antonie. Uite, am găsit
un alt cuvânt, mai scurt. A întrebat un
bătrân dacă se folosesc cei ce cer rugăciunile părinţilor, dar ei se lenevesc. Şi i-a răspuns: „Mult poate rugăciunea dreptului, precum este
scris; însă rugăciunea care se face,
adică cea care este ajutată prin fap22

te de cel care cere rugăciunea, păzindu-se cu toată osârdia şi cu durere în inimă de gânduri şi fapte rele.
Că dacă va petrece cu nebăgare de
seamă, de niciun folos nu-i va fi,
chiar dacă sfinţii se vor ruga pentru
el. Că unul zidind şi altul surpând,
cu ce s-au folosit, fără numai că au
avut parte de osteneli?” (1-321). Ce
înţelegeţi de aici?
Andrei spuse:
— Eu am întrebat-o pe mama mea:
„Mamă, dar nu este de-ajuns să te rogi
tu pentru mine, de ce să mă mai rog şi
eu? Tu îţi faci rugăciunea în fiecare zi,
dimineaţa şi seara, şi te rogi şi pentru
tata şi pentru mine. De ce trebuie să mă
mai rog şi eu? Oare Dumnezeu nu aude
rugăciunea ta pentru mine?” Mama
mi-a răspuns: „Ba da, cum să nu. Dumnezeu aude rugăciunea mea pentru tine.
Dar gândeşte-te că, dacă nu ai vrut să
înveţi din timpul vieţii să vorbeşti cu
Dumnezeu, gândindu-te că oricum se
roagă alţii pentru tine, şi e destul, nu vei
şti să o faci după moarte. Şi, ca să ajungi în rai, unde e bucuria veşnică şi
iubirea veşnică şi tot ce poate fi mai frumos, trebuie să înveţi, încă de aici, să
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vorbeşti cu Dumnezeu prin rugăciune.
E ca şi cum ai învăţa o limbă străină –
cu cât o înveţi mai bine, cu atât poţi să
comunici mai bine. Cu cât te rogi mai
mult, cu atât Îl simţi pe Dumnezeu mai
aproape şi mai prezent în viaţa ta. Şi,
dacă Îi ceri ceva lui Dumnezeu, ai grijă
ca nu cumva prin faptele tale să arăţi că
de fapt nu vrei să te ajute”.
— Exact, aşa este, acelaşi sfat cu
cel din Pateric, doar cu alte cuvinte, zise
Nectaria.
— Dar, interveni Cosmin, înseamnă că degeaba mă rog eu să se întoarcă
tata la noi acasă? Dacă el nu vrea să se
apropie de Dumnezeu şi nu se roagă, eu
cu mama mea ne rugăm pentru el degeaba?
— Nu, spuse părintele, mângâindu-l pe cap. Doar că e nevoie de multă
rugăciune pentru a-l convinge să se întoarcă. Tatăl tău nu e în situaţia descrisă de Pateric, adică nu stă departe de
voi, gândindu-se că oricum se va mântui pentru rugăciunile voastre. Aşa cum
binecuvântările părinţilor îi acoperă pe
copii, aşa şi rugăciunile copiilor îi ajută
pe părinţi. Aşa şi rugăciunea mamei tale
îl ajută pe tatăl tău. E foarte important
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să aveţi răbdare. Şi, poate, Dumnezeu îl
va convinge să se întoarcă.
— Eu, zise Cosmin, dacă citeam
singur asta, aşa înţelegeam, că nu are
rost să ne mai rugăm pentru el.
— Tocmai de asta, spuse părintele,
e bine ca atunci când vreţi să citiţi o carte religioasă, să îi întrebaţi pe părinţii
voştri dacă e potrivită pentru voi sau
nu. Şi faptul că te rogi pentru tatăl tău şi
pentru mama ta înseamnă că îi iubeşti
mult şi iubirea ta poate să îi ajute.
— Putem înţelege greşit ceea ce
citim, nu?, întrebă Nectaria.
— Atunci, nu e mai simplu să nu
mai citim?, zise Andrei, ironic.
— Ba da, cum să nu, răspunse Nectaria, şi din acelaşi motiv e mai bine să
nu mâncăm nimic, pentru că de la unele
mâncăruri ni se poate face rău. Nu-i
aşa?
Părintele asista amuzat la schimbul de replici.
— Cum să nu mâncăm nimic, că ne
îmbolnăvim, spuse Andrei, doar de dragul de a o contrazice pe Nectaria. Cu
mâncarea e altfel.
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— Ba nu e niciun altfel, e la fel.
Doar că una e mâncare pentru minte şi
pentru suflet, alta pentru burtă. Nu?
— Auzi, Nectaria, dacă în faţa mănăstirii vine acum un vânzător de prăjituri şi îngheţată, nu te-ai duce să îţi
cumperi, lăsând baltă discuţia asta? Aşa
că, nu mai face pe deşteapta.
Părintele se uita la Nectaria, aşteptându-i replica. Nectaria spera că părintele îi va lua apărarea sau va schimba
discuţia.
— Fii sincer, Andrei, zise Cosmin,
tu nu te-ai duce acum la vânzătorul ăla,
dacă ar fi vreun vânzător de dulciuri în
faţa mănăstirii?
— M-aş duce, cum să nu. Doar ştiţi
că îmi plac dulciurile.
— Atunci, las-o pe Nectaria în pace. Părinte, vă rugăm, citiţi-ne mai departe.
— Un frate l-a întrebat pe un
bătrân, zicând: „Părinte, merg după
sfat la bătrâni şi ei îmi vorbesc de
mântuirea sufletului meu şi nimic nu
pricep din cuvintele lor! Ce să fac?
Oare să nu merg să mai întreb, de
vreme ce nu fac nimic din sfaturile
pe care le primesc?”. Şi avea bătrâ26

nul două vase goale şi i-a răspuns:
„Mergi de adu un vas din acelea şi
toarnă untdelemn şi, clătinându-l,
varsă-l şi pune-l la loc!”. Dacă a făcut aşa de două ori, i-a zis: „Adu-le
pe amândouă acum şi vezi care este
mai curat!”. I-a răspuns fratele:
„Mai curat este cel în care am turnat
untdelemn”. I-a zis bătrânul: „Aşa
este şi sufletul! Chiar dacă nu va ţine minte nimic din cele ce întreabă,
tot mai mult se curăţeşte decât cel ce
nu întreabă nimic” (32-428).
Cosmin spuse:
— Eu l-am întrebat pe părintele la
care mă spovedesc: „Părinte, în timpul
predicilor mă plictisesc, pentru că unele
lucruri nu le înţeleg, că sunt prea grele
pentru mintea mea, altele nu mă interesează... Aş vrea şi eu să ies afară, cum
ies alţi copii, dar părinţii mei spun că e
mai bine să stau să ascult predica.” Părintele mi-a răspuns: „Când erai bebeluş şi făceai gălăgie, mama ta ieşea cu
tine în faţa bisericii. Când ai mai crescut, ai început să stai din ce în ce mai
mult la slujbe. Acum, e bine că poţi sta
la Sfânta Liturghie fără să te plictiseşti.
La predică... Încearcă să fii cât mai
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atent, că ceva, ceva o să înţelegi şi tu. În
timp, o să înţelegi din ce în ce mai mult.
Uite, un ţăran avea două cămăşi murdare. Pe una a pus-o în cutia de rufe murdare, pe cealaltă a lăsat-o afară, la soare. A venit ploaia, şi apa a spălat una
din cămăşi. El nu a apucat să spele nicio
cămaşă dar, a doua zi, cămaşa spălată
de ploaie era mai curată şi, după ce s-a
uscat, a putut să o îmbrace din nou. Ei,
vezi tu, o cămaşă spălată de ploaie nu e
la fel de curată ca una spălată de mâna
omului sau la maşina de spălat, dar
ploaia tot a făcut-o mai curată, nu? Aşa
şi tu, eşti prea mic ca să înţelegi toată
predica, dar, decât să nu auzi nimic din
ea, tot e mai bine să înţelegi cât de puţin. Că, în timp, o să vezi că o să îţi fie
din ce în ce mai uşor să înţelegi. Adu-ţi
aminte cum ai învăţat să scrii. La început îţi era greu să scrii literele, dar mai
apoi ai putut să scrii fără prea mult
efort. Nu-i aşa?” „Aşa e. Doar că scrisul
l-am învăţat în câteva luni, cred că o să
treacă mai multă vreme până o să înţeleg o predică întreagă.” „Toate la vremea lor, mi-a mai spus părintele. Numai că e nevoie şi de puţin efort, iar
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ajutorul lui Dumnezeu va veni cu siguranţă.”
— E foarte bine că ai povestit asta.
E uşor pentru voi să înţelegeţi ce am citit după ce aţi auzit ce a spus Cosmin.
Nu vă fie ruşine, dacă aveţi ceva de spus
sau de completat, spuneţi.
— Mai citiţi-ne, părinte, că e interesant, spuse Nectaria.
— Părintele Matoi a spus: „Prefer
să fac o lucrare uşoară şi statornică,
decât una care este ostenitoare la
început, dar e părăsită degrabă” (1145).
— Eu de doi ani fac tenis la un
club, spuse Andrei. După primele antrenamente, ca să îmi întăresc braţele,
m-am hotărât să fac în fiecare zi un număr mare de flotări. I-am spus antrenorului hotărârea mea. Primele cinci zile
am reuşit, dar, apoi, am renunţat. El
mi-a spus că era mai bine să îmi fi fixat
un număr de flotări mai mic, pe care să
îl fac în fiecare zi, vreme îndelungată, şi
să măresc numărul lor încet încet, decât
să am un start puternic, dar de care se
alege praful.
— N-a avut dreptate? întrebă Cosmin.
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— A avut, cum să nu. Doar că au
trecut câteva săptămâni până m-am
apucat din nou, că o vreme mi-a fost
cam lene, că făceam oricum destul efort
la antrenamente. Dar acum îmi dau seama că era mai bine să fi avut de la început un program de flotări de care să
mă ţin mai serios. Sigur mi-ar fi prins
bine...
— Copii, să ştiţi că şi antrenamentul din viaţa duhovnicească seamănă
din multe puncte de vedere cu un antrenament sportiv. Doar că în sport îţi
pui mai mult nădejdea în puterile tale,
pe când, în viaţa duhovnicească, îţi pui
nădejdea în ajutorul lui Dumnezeu.
Acest cuvânt al părintelui Matoi este valabil şi în ceea ce priveşte antrenamentele sportive. Şi, invers, o să vă daţi seama, în timp, că multe sfaturi care la prima vedere nu ar avea legătură cu viaţa
duhovnicească, în realitate au. Doar că
trebuie o anumită luminare a minţii ca
să vezi în ceea ce te înconjoară lucruri
care pot fi înţelese duhovniceşte.
— Părinte, e proverbul că prostul
nu învaţă nici din greşelile lui, iar înţeleptul învaţă din ale altora, spuse Nectaria.
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— Dacă l-am adapta la subiectul
discuţiei noastre, zise părintele, aş spune că un creştin adevărat se poate folosi
de orice situaţie sau întâmplare din viaţa sa, chiar dacă nu are un conţinut duhovnicesc evident. Pe când alţii nu se
folosesc nici de întâmplările sau discuţiile cu teme duhovniceşti. Iată un alt
cuvânt: Spuneau părinţii despre un
bătrân că îi ziceau gândurile: „Lasă
astăzi, că te vei pocăi mâine!”. El le
răspundea: „Nu! Astăzi mă voi pocăi
şi mâine fie voia lui Dumnezeu” (9392). Ce proverb vă vine în minte?
Cosmin spuse:
— Nu lăsa pe mâine ce poţi face
azi!
— Chiar, spuse Nectaria, poate că
s-ar putea tipări un Pateric care să aibă
la sfârşitul fiecărui pasaj un proverb.
— Vedeţi, multe din proverbe se
pot adapta destul de uşor la viaţa religioasă. Numai să existe interes pentru aşa
ceva, continuă părintele. Nu trebuie să
lăsăm pentru altă dată nici pocăinţa,
nici faptele bune. Dacă le amânăm pentru mâine, sau pentru altă dată, poate
că nu o să le mai facem niciodată. Vremea în care vorbim cu Dumnezeu e pre31

zentul, noi acum trebuie să stăm în faţa
lui Dumnezeu. Nu să ne gândim: „Lasă,
începând de mâine o să trăiesc aşa cum
trebuie, nu o să mai fac prostii, nu o
să-mi mai supăr părinţii. Azi e ultimul
răgaz de libertate, îmi fac de cap...” Dar,
cuvântul părintelui Matoi l-aţi înţeles
repede singuri, aşa că o să vă citesc altceva. Se spunea pentru avva Ioan că
a venit în biserică la Schit şi, auzind
vorbe împotrivă ale unor fraţi, s-a
întors la chilia sa şi, înconjurând-o
de trei ori, aşa a intrat. Iar oarecare
fraţi, văzându-l, s-au mirat de ce a
făcut aceasta şi, venind, l-au întrebat, iar el le-a zis: „Urechile le aveam pline de cuvinte împotrivă.
Deci, am înconjurat ca să le curăţesc
şi aşa să intru cu liniştea minţii mele
în chilia mea” (25-101).
— Ce înseamnă „cuvinte împotrivă”? – întrebă Iustina.
— Cuvintele pe care le ziceau cu
mânie ceilalţi, şi care i-au rănit sufletul.
Cuvinte de împotrivire, răspunse părintele. Când te contrazici sau te cerţi cu
cineva, şi îi spui tot felul de lucruri mai
mult sau mai puţin dure. Că tu ai dreptate, nu el...
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— Sau că e un prost... spuse Andrei.
— Da, dar nu e bine. Nu e bine să
jignim pe nimeni, spuse părintele. Aşa
că, decât să spui astfel de lucruri cu
voce tare, mai bine să spui doar în gând.
Dar e şi mai bine să nici nu te gândeşti
la cuvinte urâte. Lasă-l pe celălalt cu
dreptatea lui, nu are rost să vă contraziceţi degeaba.
— Dar, de ce nu putea părintele
Ioan să intre în chilie până nu se liniştea?, întrebă Cosmin.
— Chilia unui călugăr e ca o mică
biserică. Când intri în biserică, nu trebuie să mai laşi să îţi treacă prin minte
gânduri rele. Bine, nici afară din biserică nu trebuie să le laşi, dar în biserică
trebuie să fii şi mai atent. În chilie, la
fel. Dacă intri cu supărare în chilie, poţi
rămâne supărat toată ziua. De asta e
important să te rogi la Dumnezeu să îţi
ia supărarea. În pustia Egiptului, chiliile
erau destul de departe una de alta, aşa
că el putea să înconjoare chilia şi să se
roage la Dumnezeu să scape de tulburare. Dar, dacă ar fi trăit într-o mănăstire
obişnuită, poate că ar fi încercat să se
liniştească în chilie, că afară găsea o
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grămadă de motive să i se împrăştie
mintea. Da, cred că ar fi intrat în chilie
să se liniştească.
— Şi noi cum ar trebui să înţelegem cuvântul despre părintele Ioan? –
întrebă Nectaria.
— Simplu: să nu mergi acasă până
ce nu ţi-a trecut toată supărarea pe care
ţi-o provoc eu la şcoală, spuse Andrei.
Să stai în faţa blocului până te plictiseşti.
— Of, ce ne facem cu tine? – întrebă părintele Antonie. Tu poţi fi serios
măcar câteva minute?
— Nu poate, părinte, el fuge de
seriozitate cum fugea părintele Ioan de
mânie, spuse Nectaria.
— Dar nici tu nu ştii să-l înţelegi, îi
spuse părintele.
— Deci, ce ar trebui să înţelegem
din pasajul cu părintele Ioan? – insistă
Cosmin.
— Să înţelegem că trebuie să ne
luptăm cu mânia, trebuie să ştim să ne
calmăm de fiecare dată când cineva, un
coleg, un prieten, încearcă să ne enerveze, răspunse părintele. Dacă nu ne luptăm cu mânia, încetul cu încetul, o să
fim din ce în ce mai agitaţi. Mânia, ca
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orice patimă, e o boală. Dacă nu o tratezi la timp, se agravează.
— Mai citiţi-ne şi altă întâmplare,
vă rugăm, spuse Iustina.
— Bine. Un bătrân era în Schit,
ostenitor cu trupul, dar nu lua
aminte cu cugetul. Deci s-a dus la
avva Ioan ca să-l întrebe despre uitare. Şi, auzind de la dânsul cuvânt,
s-a întors la chilia sa şi a uitat ce i-a
zis avva Ioan. Şi s-a dus iarăşi să-l
întrebe. Şi, auzind de la dânsul acelaşi cuvânt, s-a întors. Iar după ce a
ajuns la chilia sa, iarăşi a uitat. Şi
aşa de multe ori mergând, când se
întorcea era stăpânit de uitare. Iar
după acestea, întâlnindu-se cu bătrânul, i-a zis: „Ştii, avvo, că am uitat iarăşi ceea ce mi-ai zis? Dar, ca
să nu te supăr, nu am mai venit”. I-a
zis avva Ioan lui: „Du-te de aprinde
lihnarul!”.
— Ce e lihnarul? — întrebă Andrei.
— E o candelă, spuse părintele. Şi
bătrânul l-a aprins. Şi i-a zis lui iarăşi: „Mai adu alte lihnare şi le aprinde dintr-însul”. Şi a făcut asemenea. Şi a zis avva Ioan bătrânului: „Nu cumva s-a vătămat lihnarul
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pentru că ai aprins dintr-însul celelalte lihnare?”. Zis-a celălalt: „Nu”.
Şi a zis bătrânul: „Aşa nici Ioan; dacă Schitul va veni către mine tot, nu
mă va opri de la darul lui Hristos.
Drept aceea, când voieşti, vino la
mine, de nimic îndoindu-te!”. Şi aşa,
prin răbdarea amândurora, a ridicat Dumnezeu uitarea de la bătrânul. Că aceasta era lucrarea celor
care vieţuiau în Schit, ca să dea
osârdie celor ce erau luptaţi şi să se
silească pe sine, ca să se câştige unii pe
alţii spre bine” (18-100). Ce înţelegeţi
de aici?
— Că, dacă îl întrebăm ceva pe duhovnicul nostru şi apoi uităm, nu trebuie să ne fie ruşine să îl mai întrebăm
o dată, că părintele nu se supără să repete un sfat, spuse Iustina.
— Uneori, mintea ne zboară exact
când ar trebui să fim cel mai atenţi,
continuă părintele.
— Cum se întâmplă şi la şcoală, la
unele lecţii mai importante, zise Cosmin.
— Exact. Dar trebuie ca atunci
când am uitat ce ne-a spus duhovnicul,
sau când nu am înţeles, să îl întrebăm
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încă o dată. Că el nu se supără, ci se bucură, văzând râvna voastră. Mai e o întâmplare asemănătoare, o găsesc imediat. Gata, am găsit-o. S-a dus odată
avva Pimen, când era mai tânăr, la
oarecare bătrân, să-l întrebe de trei
gânduri. Deci, când a plecat de la
bătrân, a uitat unul din acele trei
gânduri şi s-a întors la chilia sa. Şi,
cum a pus mâna să deschidă încuietoarea de la uşa chiliei sale, şi-a
adus aminte de cuvântul pe care l-a
uitat şi a lăsat încuietoarea şi s-a întors la bătrânul, care i-a zis: „Degrabă ai venit înapoi, frate”. Şi acesta i-a povestit lui: „Când am pus
mâna mea să deschid încuietoarea,
mi-am adus aminte de cuvântul pe
care îl căutam şi n-am deschis, pentru aceasta m-am întors”. Şi era depărtarea căii foarte multă. Şi i-a zis
lui bătrânul: „Al îngerilor Pimen
(adică numele Pimen înseamnă păstor) şi se va vesti numele tău în tot
pământul Egiptului” (1-164).
— Părintele Pimen a făcut drum
lung înapoi, ca să mai audă o dată cuvântul pe care îl uitase. E ca întâmplarea
de dinainte, numai că părintele Ioan s-a
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întors de mai multe ori, iar părintele
Pimen a făcut un drum lung pentru a
cere sfatul respectiv, a spus Nectaria.
— Şi, văzând bătrânul răbdarea părintelui Pimen, i-a spus că va ajunge cunoscut în tot Egiptul, continuă Cosmin.
— Aşa e, încuviinţă părintele. E
foarte important şi cum îi cereţi sfatul
duhovnicului vostru. Iată o altă întâmplare: Doi fraţi mergeau unul către
altul. Şi a zis unul dintr-înşii celuilalt: „Voiesc să mă duc la avva Zinon şi să-i spun lui un gând”.
— Cum adică să îi zică un gând?
— Adică să îi ceară un sfat despre
o problemă pe care o avea. A zis şi celălalt: „Şi eu aceasta voiesc”. Deci
s-au dus amândoi împreună. Şi, luându-i pe fiecare deosebi, şi-au spus
gândurile lor. Unul, spunându-le, a
căzut înaintea bătrânului, rugându-l
cu multe lacrimi ca să se roage lui
Dumnezeu pentru dânsul. Şi bătrânul i-a zis: „Mergi, nu te slăbi pe tine şi nu grăi de rău pe cineva şi nu
te lenevi de rugăciunea ta!”. Şi, ducându-se fratele, s-a vindecat. Iar
celălalt, spunând gândul său către
bătrân, a adaus moale şi cu nebăga38

re de seamă: „Roagă-te pentru mine!”. Dar n-a cerut cu dinadinsul.
Iar după o vreme s-a întâmplat
de s-au întâlnit unul cu altul. Şi a zis
unul dintr-înşii: „Când am mers către bătrânul, i-ai spus lui gândul pe
care ziceai că voieşti să i-l spui?”.
Iar acela i-a zis: „Da, i-am spus!”. A
întrebat acela: „Oare te-ai folosit
după ce i-ai spus?”. Răspuns-a fratele: „Da, m-am folosit, că pentru
rugăciunile bătrânului m-a vindecat
Dumnezeu!”
— Dar ce, erau bolnavi? – întrebă
Andrei.
— Trupeşte erau sănătoşi, era vorba de o vindecare sufletească, de vindecarea de o patimă, îi răspunse părintele.
Iar celălalt a zis: „Eu, măcar de
i-am mărturisit gândurile mele, nu
am simţit vreo uşurare”. Zis-a lui cel
ce s-a folosit: „Şi cum te-ai rugat
bătrânului?”.
Răspuns-a
acela:
„I-am zis lui: roagă-te pentru mine,
că am acest gând!”. Iar el a zis: „Eu,
mărturisindu-mă lui, am udat picioarele lui cu lacrimile mele, rugându-l să se roage lui Dumnezeu
pentru mine. Şi prin rugăciunea lui
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m-a vindecat Dumnezeu”. Iar aceasta ne-a povestit nouă bătrânul, învăţându-ne că se cade celui ce roagă
pe vreunul din părinţi pentru gânduri cu osteneală şi din toată inima
să se roage, ca lui Dumnezeu, şi atunci va dobândi cele cerute. Iar cel
ce se mărturiseşte cu nebăgare de
seamă, sau e iscoditor, nu se foloseşte, ci se şi osândeşte” (9-74).
— Eu cred că am înţeles, spuse
Cosmin. Dacă eu şi un coleg de-al meu
avem un examen greu, şi mergem
amândoi la acelaşi preot să îi spunem să
se roage pentru noi, dacă el îi cere părintelui aşa, într-o doară, gândindu-se
că oricum cel mai mult contează cât învaţă el, nu rugăciunile altora, iar eu am
încredere în puterea rugăciunilor preotului, atunci eu o să iau o notă mare, iar
el nu.
— Atunci e foarte simplu, spuse
Andrei. În loc să ne mai chinuim să învăţăm, mergem doar pe la biserici şi
mănăstiri, dăm multe pomelnice, şi luăm numai note bune. Am scăpat de învăţat.
— Nu, nu e cum spui tu, îl contrazise părintele. Faptul că preotul se roa40

gă pentru elevi şi studenţi nu înseamnă
că aceştia nu trebuie să mai înveţe. E ca
şi cum ai spune că, dacă se roagă preotul pentru înmulţirea roadelor pământului, ţăranii nu mai trebuie să meargă
să muncească la câmp, că muncile se fac
singure. Nu, ţăranii trebuie să îşi facă
treaba lor, iar elevii trebuie să înveţe.
Dar rugăciunea preotului îi ajută şi pe
unii, şi pe alţii, îi lămuri părintele. Diferenţa dintre cei doi fraţi care s-au dus la
avva Zinon e că unul s-a dus cerându-i
din tot sufletul să îl ajute prin rugăciunile sale, iar celălalt s-a dus cu indiferenţă. Şi primul a primit ajutorul aşteptat, al doilea, nu.
— Părinte, ploaia s-a oprit, dar mai
citiţi-ne în continuare, până se întorc
părinţii noştri, spuse Iustina.
— Bine, vă mai citesc. Un frate a
venit la avva Teodor şi a început a
grăi şi a cerca lucruri pe care încă
nu le făcuse, şi i-a zis lui bătrânul:
„Încă nu ai aflat corabia cu care să
mergi undeva, nici vasele tale nu
le-ai pus în ea şi, mai înainte de a
călători, ai ajuns acum la cetatea
aceea? Deci, după ce vei face întâi
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lucrul, vei veni la acelea despre care
grăieşti acum” (9-88).
— Adică?, întrebă Cosmin.
— Adică e bine să facem lucrurile
pe rând, nu să ne gândim deja la faptele
vitejeşti pe care le vom face peste nu
ştiu câtă vreme. Un elev abia intrat la liceu a venit aici să se spovedească. Nu se
mai spovedise niciodată în viaţa lui. După spovedanie, mi-a spus: „Părinte,
m-am hotărât: eu anul acesta o să fac în
fiecare dimineaţă treizeci şi trei de închinăciuni, cum mi-aţi zis. La anul o să
fac o sută, anul următor două sute, şi, în
ultimul an de liceu o să fac cinci sute de
închinăciuni în fiecare zi.” „Ascultă, micule călugăr, i-am spus eu, câte închinăciuni ai făcut în total în viaţa ta până
acum?” „Până acum, nu am făcut decât
câteva, când mă închinam la icoane în
biserică.” „Ei, atunci nu te mai gândi ce
fapte de vitejie o să faci tu la anul şi peste câţiva ani, gândeşte-te doar la canonul pe care ţi l-am dat acum, că nu e
greu. Şi, după ce o să faci canonul acesta, o să mai vedem ce va urma. Dar mai
important decât să faci nişte închinăciuni este să nu Îl superi pe Dumnezeu.
Că degeaba faci închinăciuni, dacă eşti
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obraznic cu părinţii tăi sau faci alte lucruri care nu Îi sunt bineplăcute lui
Dumnezeu. Adică, nu degeaba, că tot
există un folos în rugăciune, chiar dacă
facem şi unele greşeli, dar important este să ne străduim ca viaţa noastră să fie
în aşa fel încât să nu se bată cap în cap
cu rugăciunile noastre. Iar dacă vrei să
porneşti pe drumul faptelor bune şi al
virtuţii, o să vezi că drumul e greu. Iar
tu abia porneşti pe el.”
— Da, înţeleg. Dar e greu să nu te
gândeşti la ceea ce o să faci până la
urmă – şopti Andrei.
— Păi, să te gândeşti, dar să nu ţinteşti prea sus, ca să te descurajezi. Îţi
aduci aminte cum ai povestit chiar tu,
cu flotările?
— Da, părinte, este cam la fel…
Dar, dacă nu îţi pui în minte un ţel mai
deosebit, parcă nici nu ai tragere de inimă să te apuci de treabă.
— Ei, dar nimeni nu zice să nu ai
un ţel deosebit! Doar că, dacă te gândeşti prea mult la el, nu o să ai răbdare
cu paşii mai mici pe care trebuie să-i
faci până acolo. Sau nu vei fi atent şi nu
o să-i faci cum trebuie.
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Copiii tăcură puţin, gândindu-se la
aceste cuvinte.
— Altă întâmplare, că ni se par interesante, spuse Nectaria.
— Bine, cum vreţi voi. Odată preotul Schitului a mers la arhiepiscopul Alexandriei pentru o trebuinţă
bisericească. După ce s-a întors şi a
venit la Schit, îl întrebau fraţii, zicând: „Cum ai umblat, avvo? Ce ai
văzut în oraş?” Răspuns-a lor: „Eu,
fraţilor, altă faţă de om n-am văzut
în cetate, decât pe arhiepiscopul”.
Iar ei, auzind aceasta, se minunau
şi, după acest cuvânt al lui, au început toţi fraţii foarte tare a păzi acel
obicei, adică a-şi păzi ochii lor de
vederile nefolositoare (16-280).
— Chiar nu a văzut pe nimeni la faţă în afară de episcop? – se miră Nectaria.
— Nu m-am gândit că de fapt chiar
poţi să alegi ce vezi şi ce nu vezi cu ochii
tăi! – se minună şi Cosmin.
— Treaba asta cu păzitul ochilor e
cam grea, spuse Andrei.
— Să vă spun o întâmplare legată
de asta, zise părintele. La cinematografele dintr-un oraş s-a lansat un film in44

terzis minorilor. Afişele de reclamă au
fost puse peste tot, şi conţineau imagini
smintitoare. Până când au fost date jos,
mulţi copii şi-au vătămat minţile privindu-le. Preotul încercase să vorbească cu
copiii, după slujbă, spunându-le că trebuie să îşi păzească ochii, dar unii dintre ei i-au spus că nu au ce face, că le este greu, pentru că reclamele erau puse
în multe locuri. Părintele le-a spus: „Să
ştiţi că unul din voi, nu contează cine,
mi-a spus că, de când au apărut aceste
reclame, a luat hotărârea să nu mai fie
atent la nicio reclamă. Şi, când totuşi
privirea îi mai cădea întâmplător pe o
reclamă, imediat îşi întorcea ochii în altă parte.” Da, copii, postul ochilor este
foarte important. Degeaba postim de
mâncare dacă nu ştim să ne păzim
ochii. Unii copii postesc de mâncare,
dar stau toată ziua şi se uită la televizor
la filme cu violenţă sau la alte lucruri
nepotrivite. E bine totuşi că postesc, dar
postul are valoare adevărată când nu e
numai de mâncare, ci şi de gânduri urâte sau nepotrivite. Iar de gândurile şi
imaginile murdare trebuie să ne ferim
tot timpul. Ţineţi minte: e greu, e din ce
în ce mai greu să vă păstraţi mintea cu45

rată. Dar, dacă voi vreţi să duceţi această luptă, să fiţi cavaleri ai gândurilor curate, veţi vedea că Dumnezeu o să vă
ajute.
— Postul e greu, oricum ar fi. Şi
postul cu ochii, şi postul cu mâncarea...
Aseară, când am venit la mănăstire,
ne-au dat mâncare de post, dar mie nu
mi-a prea plăcut, spuse Andrei.
— Tu ţii post? – îl întrebă părintele.
— Acasă nu prea ţin, dar ieri seară
am ţinut, ce puteam să fac.
— Mie mâncarea mi-a plăcut, spuse Nectaria.
— Ţie îţi place orice mâncare, i-o
reteză Andrei.
— Iar eşti rău, Andrei. Mâncarea a
fost foarte bună, spuse Cosmin.
— Spuneţi asta pentru că voi sunteţi obişnuiţi cu postul, mie nu mi-a
plăcut ce am mâncat.
— Şi mie mi-a plăcut, spuse Iustina. Am rugat-o chiar pe mama să îmi
mai pună o porţie, că era destul în castron şi pe drum nu am mâncat decât
puţin.
— O să vă citesc atunci o întâmplare legată de asta: Era un bătrân mare
şi văzător cu duhul, şi s-a întâmplat
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ca el odată să şadă cu mai mulţi
fraţi la masă. Când mâncau ei, bătrânul lua aminte cu duhul şi vedea
că unii mănâncă miere, alţii pâine,
iar alţii baligă. Şi se minuna şi se
ruga lui Dumnezeu, zicând: „Doamne, descoperă-mi taina aceasta, că
aceleaşi bucate fiind puse pe masă
înaintea tuturor, când mănâncă se
văd aşa schimbate”. Şi i-a venit lui
glas de sus, zicând: „Cei ce mănâncă
miere sunt cei care cu frică, cu cutremur şi cu bucurie duhovnicească
şed la masă şi neîncetat se roagă şi
rugăciunea lor se suie la Dumnezeu
ca tămâia. Cei ce mănâncă pâine
sunt cei care mulţumesc pentru împărtăşirea celor dăruite de la Dumnezeu, iar cei ce mănâncă baligă
sunt cei care cârtesc şi zic: «Aceasta
este bună, aceasta este putredă»”.
Deci, nu trebuie să zicem acestea sau
aşa să socotim, ci mai vârtos să Îl
proslăvim pe Dumnezeu şi laude să-I
înălţăm Lui, ca să se plinească cuvântul zis de Apostol: „ori de mâncaţi, ori de beţi, ori altceva de faceţi,
toate spre slava lui Dumnezeu să le
faceţi” (21-281).
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— Cum adică unii mâncau baligă?,
întrebă Andrei.
— Nu ai înţeles, nu mânca nimeni
baligă, toţi mâncau aceeaşi mâncare, a
spus Cosmin. Doar că pentru unii era ca
mierea, pentru alţii era ca pâinea, iar
pentru alţii era ca baliga – şi asta pentru că nu le plăcea, pentru că tot comentau că de ce nu e mâncarea mai bună.
— Copii, ştiţi bine că uneori îi supăraţi pe părinţii voştri când vine vorba
de mâncare, că una nu vă place, că alta
nu vă place şi tot aşa. Uneori, oamenii,
chiar şi copiii, refuză să mănânce anumite mâncăruri care nu le pică bine,
cum se spune, nu sunt bune pentru organismul lor. Dar de multe ori copiii refuză o mâncare foarte sănătoasă şi gustoasă, doar pentru că s-au învăţat să
mănânce diferite chestii cumpărate de
pe stradă, pline de tot felul de chimicale.
— La bufetul şcolii noastre se găsesc o mulţime de bunătăţi. După ce te
saturi cu ele, mâncarea de acasă nu ţi se
pare prea gustoasă, spuse Andrei.
— Dar e mai important să mâncaţi
ce vă pun pe masă părinţii voştri, chiar
dacă nu pare la fel de gustos. Însă este
mai sănătos. Şi trebuie să Îi mulţumiţi
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lui Dumnezeu pentru fiecare masă, că
mulţi copii săraci ar vrea să aibă parte
de mesele la care voi strâmbaţi din nas,
dar nu au... Şi nu uitaţi să spuneţi rugăciunea şi înainte, şi după fiecare masă.
— Aşa, vom mânca miere sau pâine, nu baligă, spuse Cosmin.
— Poate că nu am dat eu exemplul
potrivit, întâmplarea cu baliga poate nu
trebuia să v-o citesc.
— Ba e bine, spuse Nectaria. Eu am
înţeles că uneori greşesc când strâmb
din nas la masă. Mai bine că ne-aţi citit-o, că o să mă mai gândesc la ea.
— Afară a ieşit soarele, eu aş vrea
să mă duc prin curte, să mă plimb
puţin, a spus Andrei. Veniţi şi voi?
— Eu aş prefera să mergem pe o
bancă, şi părintele să ne mai povestească ceva din Pateric, până se întorc părinţii, spuse Nectaria.
— Da, părinte, vă rugăm, mai staţi
cu noi, spuse şi Cosmin.
— Bine, cum vreţi. Acum am puţin
timp liber.
— Atunci, o să rămân şi eu cu voi,
să nu mă plictisesc, spuse Andrei.
Curtea mănăstirii era mare şi pe
aleea principală erau mai multe bănci.
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Aşa că găsiră repede un loc în care să
stea. Dar, când ajunseră acolo, după ce
şterse banca de apă şi copiii se aşezară,
părintele Antonie începu să le spună
glume.
— Ei, părinte, dacă ne spuneaţi
glume de dinainte, nu mă mai gândeam
să merg să mă plimb, spuse Andrei.
— Tocmai asta am aşteptat să îmi
spui, ca să înţelegi un alt cuvânt. Un bătrân din Pateric a zis: „Vorbind eu
pentru folos către unii fraţi, au fost
cuprinşi de atâta somn adânc, încât
nici genele ochilor nu puteau să le
mişte. Eu, vrând să le arăt lucrarea
celui rău, am spus şi un cuvânt de
vorbă deşartă, de care, făcând ei
haz, numaidecât s-au trezit. Şi, suspinând, le-am zis: «Cât timp vă vorbeam despre lucruri cereşti, ochii
voştri, ai tuturor, erau cuprinşi de
somn, iar când v-am spus deşertăciuni, toţi cu osârdie v-aţi deşteptat”
(6-121).
— Adică, pe mine m-aţi atras într-o cursă, ca să înţeleg cuvântul ăsta?,
întrebă Andrei.
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— Da, a încercat şi a reuşit. Chiar
tu ai spus că, dacă ar fi zis de dinainte
glume, nu te mai plictiseai, zise Cosmin.
Andrei se bosumflă puţin.
— Când eram mic, spuse părintele
Antonie, am plecat cu părinţii mei şi cu
alte câteva familii într-un pelerinaj. După masa de seară, părintele stareţ a vrut
să mai rămână să stea de vorbă cu copiii. Ne-a strâns pe toţi la o masă şi a început să ne spună cuvinte de folos. Părinţii noştri stăteau mai în spate şi ascultau şi ei. După ce stareţul ne-a spus
câteva pilde din vieţile sfinţilor, unii copii au început să se plictisească. Atunci,
spre surprinderea părinţilor noştri, stareţul a început să ne spună câteva glume. După două glume a întrebat:
„Acum ce facem, mai staţi sau vă duceţi
la camerele voastre?” „Mai stăm, mai
stăm, am spus noi într-un glas. Ne plac
glumele...” „Asta văd şi eu şi ştiu că vă
plac. Cum am început să vă spun glume,
imediat aţi devenit atenţi. Dar, copii,
trebuie să înţelegeţi că viaţa nu este o
joacă. Vârsta copilăriei este o vârstă în
care joaca ocupă un rol important, dar
joaca nu e totul. Aşa cum mâncaţi, ca să
vă hrăniţi trupul, aşa şi minţile voastre
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trebuie să se hrănească şi cu rugăciune,
şi cu cuvinte duhovniceşti, şi cu cărţi
duhovniceşti. Pentru că, altfel, dacă şi
în acest pelerinaj numai la joacă vă gândiţi, arătaţi că nu vă interesează deloc
sufletele voastre, ci doar trupurile. Acum, am terminat cu glumele. Cine vrea
să plece, să plece, împreună cu părinţii
săi. Dar eu m-aş bucura să mai rămâneţi, măcar puţin, că vreau să vă spun
alte lucruri de folos.” Trei copii s-au
ridicat, vrând să plece, dar, văzându-i
pe ceilalţi, s-au aşezat la loc.
— Dumneavoatră ce aţi făcut? –
întrebă Andrei.
— Ce să fac, eu m-am ridicat primul, răspunse părintele Antonie, părând uşor stânjenit de întrebare. Părintele stareţ ne-a mai vorbit o vreme.
Fiind atenţi la cuvintele lui, ne-am dat
seama că sfaturile pe care le spunea ni
se potriveau foarte bine, de parcă părintele ne-ar fi cunoscut de multă vreme.
— Uite aşa o să ajungă şi Andrei
călugăr, spuse Nectaria.
— La şcoală tot aşa vă înţepaţi? –
întrebă părintele.
— Nu, la şcoală avem ace mai
mari, glumi Andrei.
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— Purtaţi-vă mai frumos unul cu
altul, spuse părintele Antonie. Am să vă
citesc acum o întâmplare care arată cât
de important este ca între oameni să fie
înţelegere şi iubire creştinească. Un
monah avea sub ascultare un alt
monah, care era într-o chilie aflată
la depărtarea de zece mile. Deci i-a
zis lui gândul: „Cheamă-l pe fratele
să vină să ia pâinea”. Şi iarăşi a socotit: „De ce pentru pâine să-l supăr
eu pe fratele să vină zece mile? Mai
vârtos să o duc eu”. Şi, luând-o, a
plecat la el, dar, mergând, s-a lovit
cu piciorul de o piatră şi, rănindu-ise degetul, îi curgea sânge mult. De
durere a început să plângă. Atunci
îndată a venit la el îngerul, zicându-i: „De ce plângi?”. Iar el, arătându-i rana, a răspuns: „Pentru aceasta plâng”. Zis-a îngerul: „Nu plânge
pentru aceasta, că paşii tăi pe care
îi faci pentru Domnul se numără şi
spre marea răsplătire înaintea feţei
lui Dumnezeu se văd”. Atunci, mulţumindu-I lui Dumnezeu, pustnicul
călătorea bucurându-se. Şi venind la
fratele, i-a adus pâinile şi i-a povestit lui iubirea de oameni a lui Dum53

nezeu şi, dându-i pâinea, s-a întors.
A doua zi luând iarăşi pâine, a plecat la alt monah să o ducă. Şi s-a întâmplat de venea şi acela la el şi
s-au întâlnit pe cale amândoi. Astfel
a zis cel ce mergea către cel ce venea: „O comoară aveam şi ai căutat
să mi-o furi?” Şi el a răspuns: „Oare
uşa cea strâmtă te încape numai pe
tine? Lasă-ne şi pe noi să venim împreună cu tine”. Şi îndată vorbind
ei, li s-a arătat îngerul Domnului şi
le-a zis: „Prigonirea aceasta a voastră s-a suit la Dumnezeu ca un miros
de bună mireasmă!” (3-346).
— Eu n-am înţeles. Cum adică, lui
Dumnezeu Îi plăcea cum se ceartă cei
doi?, întrebă Andrei.
— Poate nu ai fost atent, spuse Cosmin. Ei, de fapt, nu se certau, ci fiecare
voia să meargă spre celălalt, ca să îl scutească pe celălalt de drum. Adică fiecare
se gândea la binele celuilalt, nu la propriul bine.
— Da, copii, spuse părintele Antonie. Aşa trebuie să trăim, să ne gândim
întotdeauna la binele celui de lângă noi,
abia apoi la binele nostru. Uite, era un
părinte, avva Teodor de la Ennat, care
54

povestea: „Când eram mai tânăr, petreceam în pustie. M-am dus la pitărie să fac două frământături şi am
găsit acolo pe un frate care voia să
facă pâini şi nu avea pe nimeni care
să-i dea o mână de ajutor. Iar eu am
lăsat deoparte frământăturile mele
şi i-am dat lui o mână de ajutor. După ce am isprăvit, a venit alt frate şi
iarăşi i-am dat lui o mână de ajutor
şi a făcut pâinile. Şi iarăşi a venit al
treilea şi i-am făcut asemenea. Şi
aşa făceam cu fiecare din cei ce veneau şi am făcut şase frământături,
iar pe urmă am făcut pe cele două
ale mele, încetând cei ce veneau” (191).
— Eu ştiu o întâmplare asemănătoare, spuse Cosmin. La noi la biserică
sunt cinci fraţi, doi băieţi şi trei fete.
Una din fete, Mihaela, e de vârsta mea,
ceilalţi sunt mai mari. Anul trecut, am
fost împreună cu ei la ţară. Mama lor
le-a spus că trebuie să culeagă fiecare
câte un coş de cireşe, abia apoi aveau
voie să meargă să se joace. Fraţii au cules la început cireşe şi au umplut coşurile fetelor, şi abia apoi s-au apucat să
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culeagă cireşe pentru ei. Fetele s-au oferit să-i ajute, dar ei le-au trimis la joacă.
— Da, dar părintele Teodor i-a ajutat pe alţii, care nu îi erau fraţi, spuse
Nectaria.
— De fapt, cu cât trăieşti mai aproape de Dumnezeu, cu atât înţelegi
mai bine că trebuie să îi ajuţi pe toţi cei
care au nevoie, nu doar pe cei care îţi
sunt rude sau prieteni, le spuse părintele.
— Părinte, spuse Andrei, dar dacă
de fiecare dată părintele Teodor stătea
să îi ajute pe alţii, şi tot veneau alţi părinţi să facă pâine, ce făcea, îi ajuta pe
toţi? Înseamnă că murea acolo de foame.
— Andrei, nu l-a obligat nimeni pe
părintele Teodor să îi ajute pe ceilalţi. A
ajutat cât a vrut şi, cu cât a ajutat mai
mulţi oameni, cu atât mai mare i-a fost
răsplata de la Dumnezeu. De fiecare dată când cineva face o faptă bună noi putem să luăm exemplu de la el, sau putem să-i găsim noduri în papură, că cine
ştie ce s-ar întâmpla dacă ne-am gândi
să facem şi noi la fel. Vă citesc mai departe. Un bătrân s-a îmbolnăvit la
Schit şi ar fi vrut să mănânce pâine
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proaspătă. Auzindu-l, unul dintre
fraţii cei nevoitori a luat cojocul şi
în el pâini uscate şi s-a dus în Egipt.
Şi, schimbând pâinile uscate cu altele proaspete, i-a dus bătrânului.
Văzându-le ei calde, s-au minunat.
Bătrânul însă nu voia să guste, zicând că sângele fratelui lui este. Şi
l-au rugat ceilalţi bătrâni, zicându-i:
„Pentru Domnul mănâncă, să nu se
facă jertfa Domnului deşartă!”. Şi,
fiind rugat, a mâncat (1-346).
— N-am înţeles, spuse Iustina, de
ce nu mai voia bătrânul să mănânce
pâinea proaspătă? Nu le spusese chiar
el că ar fi vrut pâine proaspătă?
— Ba da, spuse părintele Antonie.
Dar îşi spusese dorinţa pur şi simplu,
fără să se gândească la faptul că cineva
va ieşi din pustie ca să meargă un drum
lung şi să îi aducă lui pâine proaspătă.
Mai ales că, ei neavând bani, acela a trebuit să ducă în schimbul pâinii proaspete pâini mai vechi, care aveau o valoare
mult mai scăzută. Cînd şi-a dat seama
bătrânul ce efort, ce jertfă făcuse cel care adusese pâinea proaspătă, la început
a refuzat să o mănânce. Dar, la insistenţele celorlalţi, a acceptat să mănânce,
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pentru că pâinea aceea era o mare dovadă de iubire jertfelnică.
— Adică, dacă eu îmi doresc o jucărie scumpă, şi mama mea face un efort şi mi-o cumpără, ar fi bine ca eu să
refuz să mă joc cu ea? – întrebă Cosmin.
— Nu, tocmai, că nu a cumpărat-o
ca să stea degeaba, a cumpărat-o să te
joci cu ea. Dar, atunci când le cereţi părinţilor voştri unele lucruri, e bine să vă
gândiţi şi la efortul pe care îl fac pentru
a vi le procura. Gândiţi-vă şi la ei, nu
doar la voi... Cât despre cel care a făcut
drumul acela lung ca să aducă pâinea
proaspătă, mare i-a fost răsplata de la
Dumnezeu. Tot binele pe care îl facem
celor de lângă noi, lui Hristos I-l facem
de fapt. Uite, am găsit ceva despre milostenie: Un iubitor de Hristos a întâlnit pe cale un sărac gol şi, făcându-i-se milă de dânsul, i-a dăruit lui
haina sa. Iar săracul, ducându-se, a
vândut-o. Iar acela, înştiinţându-se
de ceea ce făcuse săracul, s-a întristat. În noaptea următoare, Hristos a
stat înaintea lui, în vis, purtând acea haină şi arătându-i-o i-a zis:
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„Nu te scârbi, că iată, port ceea ce
Mi-ai dat!” (21-376).
— Deci, tot ce dăm săracilor Îi dăm
de fapt lui Hristos, nu? — întrebă Cosmin.
— Tot ce dăm celor cu adevărat
săraci şi necăjiţi, lui Hristos Îi dăm, da.
— Atunci, de ce nu dau creştinii
mai multe dintre lucrurile lor săracilor?
— Există două răspunsuri la întrebarea asta. Pe de o parte, trebuie să recunoaştem că unii creştinii, uneori, se
gândesc mai mult la binele lor, şi mai
puţin la săraci.
— Asta nu e bine, spuse Cosmin.
Lângă blocul nostru e o casă de rugăciune a unei asociaţii din străinătate, care
pe dinafară seamănă puţin cu o biserică, dar nu e biserică. La fiecare sfârşit
de săptămână, oamenii de acolo pregătesc mese pentru săraci. Dar, la biserică
nu e aşa.
— Asta şi pentru că cei care s-au
rupt de Biserică încearcă să îi atragă la
ei pe oameni cu tot felul de avantaje
materiale. Au bani primiţi din străinătate tocmai pentru a face cât mai mulţi
adepţi, zise părintele.
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— Da, spuse Nectaria, dar asta nu
înseamnă că nu ar putea şi oamenii de
la biserică să îi ajute mai mult pe săraci.
— Ai dreptate, spuse părintele.
Fiecare om ar putea să facă mai mult
bine. Dar, în loc să îi ajutăm pe săraci,
ne este mai uşor să îi ignorăm. Oricum,
al doilea răspuns era că trebuie totuşi să
avem mare grijă pe cine ajutăm. Există
mulţi săraci care sunt săraci pentru
simplul fapt că le e mai simplu să cerşească decât să meargă la muncă. Ajutându-i, nu facem altceva decât să îi încurajăm să meargă pe un drum greşit.
— Dar dumneavoastră ştiţi pe cine
trebuie să ajutaţi şi pe cine nu? Sau
Hristos nu primeşte decât binele pe care îl faceţi oamenilor care sunt cu adevărat săraci, iar pe cei care ar putea
munci îi ajutaţi degeaba?, întrebă Andrei.
— E foarte greu de spus cine ar
trebui ajutat şi cine nu, veni răspunsul.
Un sfânt spunea că ar trebui să transpire banul în mâna ta înainte de a-l da
unui sărac.
— De ce să transpire? Adică să îl
dai cu inima strânsă?, întrebă Andrei.
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— Nu, nu de asta e vorba. Uite, un
părinte bătrân povestea: Este unul care face lucruri bune şi vicleanul îi
pune în minte preţ mare la un lucru
mic, ca să piardă plata tuturor bunătăţilor pe care le face. Şezând eu
odată în Oxirinh, la un preot care
făcea milostenie, a venit o văduvă
cerându-i puţin grâu. Şi i-a zis ei:
„Adu o pânză şi-ţi voi da”. Iar ea a
adus. Şi apucând haina cu mâna şi
căutând-o, a zis: „Mare este!”.
— Ce era cu haina asta? – întrebă
Andrei.
— Adică femeia, fiind săracă, în loc
de sac sau pânză pentru a ţine grâul a
adus o haină, pe care să o folosească
drept sacoşă. Şi a ruşinat-o pe văduvă. Deci i-am zis lui: „Avvo, oare ai
vândut grâul?” Răspuns-a acela:
„Nu, ci cu milostenie i l-am dat”. Atunci eu iarăşi am zis: „Dacă l-ai dat
ei cu milostenie, de ce te scumpeai la
măsură şi ai ruşinat-o?” (69-437).
— Când dăm unui sărac ceva, nu
trebuie să îl facem să se simtă prost, că
uite ce bogaţi şi ce buni suntem noi, şi
ce amărât e el, zise Nectaria.
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— Aşa e, ai înţeles ce trebuia, spuse părintele Antonie.
— Bunica mea dă multe de pomană săracilor, spuse Cosmin. Are un suflet foarte bun.
— Trebuie ca şi copiii, şi nepoţii ei
să se molipsească de bunătatea ei. Doar
aşa vor ajunge împreună în rai, zise părintele Antonie.
— Noi aşa ne şi rugăm seara, să
ajungem împreună cu părinţii noştri în
rai, spuse Iustina.
— Iată o întâmplare legată exact de
asta, continuă părintele Antonie: Un
sfânt părinte al unei chinovii era
împodobit cu toată fapta bună, dar
mai vârtos cu smerita cugetare, cu
blândeţea, cu milostivirea către săraci şi cu dragostea. Acesta se ruga
mult lui Dumnezeu, zicând: „Doamne, mă ştii pe mine cât sunt de păcătos, dar nădăjduiesc în îndurările
Tale să mă mântuiesc prin mila Ta.
Deci, mă rog bunătăţii Tale, Stăpâne, să nu mă desparţi de obştea
mea, ci împreună cu mine şi pe aceia
îi învredniceşte Împărăţiei Tale, pentru nespusa Ta bunătate”. Deci, această rugăciune neîncetat făcând-o,
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l-a încredinţat iubitorul de oameni
Dumnezeu în acest chip: trebuia să
se facă pomenire de sfinţi la o altă
mănăstire, care nu era departe de
dânşii, şi îl chemau părinţii acelei
mănăstiri pe el împreună cu ucenicii
lui. Iar el se lepăda. Dar a auzit în
vis, zicându-i-se să meargă şi să trimită întâi pe ucenicii săi, apoi să
meargă singur. Deci, ducându-se
ucenicii lui, în mijlocul drumului au
văzut că zăcea cineva care părea a fi
un sărac bolnav. Venind ucenicii la
locul acela şi văzându-l văitându-se,
l-au întrebat care e pricina. Iar el a
zis: „Sunt bolnav şi eram călare pe
un animal, care, trântindu-mă, a fugit şi iată, nu are cine să-mi ajute”.
Iar ei l-au întrebat: „Ce putem să-ţi
facem, avvo? Noi suntem pe jos”. Şi,
lăsându-l, s-au dus. Apoi, după puţin timp a venit şi părintele lor şi l-a
aflat zăcând şi suspinând, şi înştiinţându-se de pricină i-a zis: „Nu au
venit nişte monahi şi nu te-au aflat
aşa?”. Iar el a răspuns: „Ba da, au
venit, dar au trecut zicându-mi:
«Noi suntem pe jos, ce putem să-ţi
facem?». Zis-a lui avva: «Poţi să
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umbli puţin şi să mergem?». Iar el a
zis: «Nu pot!». Atunci avva i-a zis:
«Vino să te iau în spate şi Dumnezeu
ne va ajuta şi vom merge». Iar el a
zis: «Cum poţi să mă duci în spate
atâta depărtare? Mergi şi te roagă
pentru mine!». Iar avva a zis: «Nu te
voi lăsa, ci iată piatra aceea, te voi
pune pe dânsa şi mă voi apleca şi te
voi lua în spate». Şi aşa a făcut. La
început îl simţea că este greu, ca un
om mare, apoi se făcea mai uşor, tot
mai uşor, încât se minuna cel ce îl
purta pe spate. Şi deodată acela s-a
făcut nevăzut şi a venit glas către
părinte: «Pururea te rugai pentru
ucenicii tăi să se învrednicească împreună cu tine de Împărăţia cerurilor, şi iată că altele sunt măsurile
tale şi altele ale lor. Deci, fă-i pe ei
să vină la lucrarea ta şi vei dobândi
cererea, căci Eu sunt Dreptul Judecător, răsplătind fiecăruia după
faptele lui” (1-321).
— Ştiţi o întâmplare sau o pildă
asemănătoare cu asta? Ceva din zilele
noastre, ca să înţelegem mai bine? — îl
întrebă Cosmin pe părinte.
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— Da, zise Iustina, ne e mai uşor
când ne explicaţi printr-o altă întâmplare.
— Să mă gândesc... Nu, nu cred că
ştiu... A, ba da, mi-am adus aminte. Am
cunoscut un tată care avea patru copii,
şi o soţie care nu prea mergea la biserică. Duminica, copiii preferau să stea
acasă, cu mama lor, decât să meargă la
slujbă. Tatăl lor, având un loc de muncă
foarte solicitant, nu apuca să se se ocupe prea mult de copiii săi. Dar în fiecare
seară făcea patru sute de metanii, rugându-se lui Dumnezeu: „Doamne, fieţi milă de soţia şi de copiii mei. Ajută-ne să ajungem împreună în rai.
Mântuieşte-ne precum ştii.” Într-o
noapte, a avut un vis. Mergea cu copiii
săi pe un drum plin de pietre. Fiecare
dintre ei ducea în mână o pungă cu
prăjituri. La un moment dat, au văzut
un om sărac, înconjurat de copii. „Daţi-ne şi nouă ceva de mâncare”, i-a rugat săracul. Dar copiii au refuzat. Unul
dintre ei, care mergea din când în când
la biserică, a dus mâna să ia câteva prăjituri, dar s-a răzgândit repede. Cel mai
mare l-a întrebat pe sărac. „Dar ce ne
dai, dacă îţi dăm din prăjiturile
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noastre?” „Nu am nimic, decât aceste chei vechi. Dacă vreţi, o să vă dau
câte o cheie, amintire.” „O cheie?
Rămâi cu cheile tale”, a spus cel mai
mare, şi au plecat. Tatăl era trist, că le
împărţise copiilor toate prăjiturile, şi el
nu mai avea ce să îi dea săracului. Spre
seară, au văzut o casă, care avea patru
camere mici. S-au uitat pe geamuri, şi au
văzut în fiecare dintre ele un pat, o masă
şi un scaun. Mesele erau pline de bunătăţi. Dar nu puteau intra, pentru că uşile
erau încuiate. S-au culcat pe fân, în spatele casei. Le-a fost foarte frig. Tatăl a început să îşi facă rugăciunea de seară,
când a auzit o voce: „Cel care ar fi dat
prăjituri săracului, ar fi primit cheia de la o căsuţă. Dar, aşa, pentru că
toţi copiii au fost zgârciţi, acum culeg roadele zgârceniei. Tu degeaba
vrei să ajungă copiii tăi în rai. Nu
poţi construi tu căsuţe pentru ei în
împărăţia cerurilor. Şi, chiar dacă
ai putea să construieşti, cheile nu
le-ar putea primi decât dacă ar duce
o viaţă bineplăcută lui Dumnezeu.
Dacă vrei ca ei să ajungă în rai,
străduieşte-te să îi înveţi să trăiască
aproape de Dumnezeu, aproape de
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biserică. Şi ei, şi soţia ta. E nevoie
nu doar de câteva sute de metanii, e
nevoie de mai mult. E nevoie să fii
un mic apostol în familia ta.” După
ce avut acest vis, tatăl s-a ocupat cu şi
mai multă grijă de copiii săi. Şi, nu după multă vreme, a început şi soţia sa să
meargă la biserică, împreună cu copiii.
— Parcă ar fi o poveste, nu o întâmplare reală, spuse Cosmin.
— Să ştii că, de multe ori, realitatea e mai frumoasă şi mai interesantă
decât ficţiunea, spuse părintele.
— Cum se zice, viaţa bate filmul,
nu? – întrebă Cosmin.
— Da, viaţa bate filmul, numai că,
în loc să aibă grijă să ducă o viaţă sub
ocrotirea lui Dumnezeu, o viaţă care să
bată filmul, mulţi oameni preferă să ducă o viaţă superficială...
— Şi atunci filmele bat viaţa, concluzionă Andrei. Of, nu mai vin odată
părinţii...
— Trebuie să vină, o să vezi, nu o
să mai întârzie mult. Aveţi încă puţină
răbdare. Uite, am găsit o întâmplare care arată importanţa răbdării. Un bătrân oarecare şedea la Tebaida într-o peşteră şi avea un ucenic iscu67

sit. Şi seara bătrânul avea obiceiul
să-l sfătuiască cele de folos şi după
sfătuire făcea rugăciune şi îi dădea
apoi drumul să doarmă. Odată, însă, nişte mireni cucernici, care ştiau
nevoinţa cea multă a bătrânului,
s-au întâmplat de au venit la el şi
i-au făcut mângâieri.” Adică, i-au
adus ceva mai bun de mâncare. „Şi,
după ce s-au dus, a şezut iarăşi bătrânul seara, după obicei, sfătuindu-l pe frate şi, în timp ce vorbea cu
el, a adormit. Iar fratele a aşteptat
să se trezească bătrânul şi să-i facă
rugăciune. Dar, mult şezând şi nedeşteptându-se bătrânul, s-a supărat şi nu s-a dus. Şi a suferit aşa de
şapte ori la rând, supărându-se şi
împotrivindu-se, şi nu s-a dus. Apoi,
trecând o vreme din noapte, s-a deşteptat bătrânul şi, văzându-l pe ucenic şezând, i-a zis: „Nu te-ai dus până acum?”. Iar el a zis: „Nu, că nu
mi-ai dat drumul să plec, părinte”.
Şi a zis bătrânul: „Pentru ce nu m-ai
deşteptat?”. I-a răspuns fratele: „Nu
am îndrăznit să te mişc, ca să nu îţi
stric somnul”.
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Aşa, au citit pravila cea de dimineaţă şi, după sfârşitul ei, l-a trimis bătrânul pe frate şi şedea singur. Atunci a fost răpit şi iată cineva
îi arată lui un loc slăvit, cu un scaun
strălucit în el, şi deasupra scaunului
şapte cununi strălucitoare. Iar el l-a
întrebat pe cel ce i le arăta: „Ale cui
sunt cununile acestea?”. Şi i-a răspuns acela: „Ale ucenicului tău. Şi
locul şi scaunul i le-a dăruit Dumnezeu pentru ascultarea lui, iar cele
şapte cununi în noaptea aceasta le-a
luat”. Deci, venindu-şi în sine bătrânul, l-a chemat pe frate şi i-a zis:
„Spune-mi, ce-ai făcut în noaptea aceasta?”. Iar el a răspuns: „Iartă-mă, părinte, dar nimic n-am făcut!”. Bătrânul, socotind că smerindu-se nu mărturiseşte, i-a zis: „Nu
îţi voi da drumul să pleci, de nu-mi
vei spune ce-ai făcut sau ce-ai gândit în noaptea aceasta!”. Fratele,
neştiind să fi făcut ceva deosebit, nu
ştia ce să-i zică. Şi i-a răspuns părintelui: „Părinte, nimic nu am făcut, decât aceasta: că, supărat fiind
de gânduri, de şapte ori am vrut să
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mă duc, însă fără de binecuvântarea
ta nu m-am dus”.”
— Adică, nu voia să plece fără să îi
dea bătrânul voie, nu?, îl întrerupse
Andrei pe părintele Antonie.
— Da. Fratele nu voia să plece fără
binecuvântarea părintelui. Iar bătrânul, auzind, a înţeles că de câte ori
s-a luptat împotriva gândului a primit cunună de la Dumnezeu. Şi fratelui nu i-a spus nimic din cele pe
care le văzuse. Dar pentru folos a
povestit acestea unor bărbaţi duhovniceşti, ca să cunoaştem că şi
pentru mici osteneli ne dăruieşte nouă Dumnezeu cununi strălucite. Să
ne mai învăţăm şi a cere cu osârdie
rugăciunile părinţilor şi să nu îndrăznim să facem ceva, sau câtuşi
de puţin să ne despărţim de ei, fără
blagoslovenie” (16-421).
— Asta înseamnă că şi eu am luat
azi o cunună, că nu am plecat atunci
când mă plictisisem?, întrebă Andrei.
— Voi suneţi mici, încă nu vă daţi
seama că şi cel mai mic efort pe care îl
faceţi pentru suflet şi pentru mântuire
va fi răsplătit de Dumnezeu. Uite, să vă
spun ceva ce s-a întâmplat chiar aici, la
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noi la mănăstire. Un copil a venit împreună cu părinţii săi la un hram.
— Ce înseamnă hram?, întrebă
Andrei.
— Este ziua în care se sărbătoreşte
sfântul ocrotitor al unei biserici sau mănăstiri, răspunse părintele stareţ. Cum e
aici, Sfântul Nectarie din Eghina. Dar
hramul poate fi şi o sărbătoare mare,
cum e Adormirea Maicii Domnului, sau
Sfânta Treime. Aşa cum un om îşi sărbătoreşte ziua de naştere, tot aşa şi o biserică are o zi specială de sărbătoare în
fiecare an. Unele au chiar două sau trei
hramuri, unul principal şi celelalte secundare. Dar, să continui întâmplarea.
Copilul a vrut să îl întrebe ceva pe unul
din preoţii noştri, pe părintele Efrem,
care între timp a trecut la Domnul, dar
acesta i-a spus: „Nu am timp să vorbesc acum, vino să vorbim în biserică, după masa de seară.” După ce au
mâncat, când copilul a intrat în biserică,
a văzut că erau mai mulţi oameni care
aşteptau să se spovedească. Părintele a
intrat, le-a spus să aştepte puţin, pentru
că mai întâi voia să vorbească cu copilul. Dar o familie venită de departe a insistat să îi spovedească pe ei mai întâi,
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că riscau să piardă trenul spre casă. Părintele i-a spovedit, apoi a fost chemat
la părintele stareţ. Când s-a întors, a
vrut iarăşi să vorbească cu copilul, dar,
chiar înainte să intre în biserică, l-a sunat cineva şi a trebuit să vorbească la
telefon. Fusese sunat ca să dea un sfat
într-o problemă importantă, trebuia botezat de urgenţă un bebeluş născut cu o
gravă problemă de sănătate. Când părintele Efrem a intrat din nou în biserică, o femeie în vârstă i-a zis: „Părinte,
nu mai am putere să aştept, mă simt
rău. Ce fac, vin altă dată? Soţul mă
aşteaptă la maşină, e supărat că am
stat atât de mult.” „Cum e, mai poţi
aştepta câteva minute?”, l-a întrebat
părintele Efrem pe copil. „Câteva minute, da... Cum să nu...” – a răspuns
acesta. Femeia s-a spovedit, apoi i-a
mulţumit băiatului că avusese răbdare,
şi a plecat. Părintele a stat mult cu copilul, şi i-a răspuns la toate întrebările.
Dar, cel mai mult îl mira faptul că vedea
deasupra copilului patru cununi strălucitoare, pe care nu le văzuse mai înainte. Aşa că l-a întrebat: „Tu ce ai făcut
în timpul cât m-ai aşteptat?” „Ce să
fac, părinte, n-am avut ce să fac.
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Doar am stat şi am aşteptat. De patru ori am vrut să plec, că mă plictisisem, dar mi-am dat seama că e
mai bine să vă aştept. Până la urmă,
a venit şi tata aici, şi mi-a fost mai
uşor să aştept.”
După ce a terminat discuţia cu copilul, după ce i-a spovedit pe oameni,
părintele s-a dus la părintele stareţ şi
i-a povestit ce văzuse. La sfârşit, acesta
i-a zis: „Mă simt de parcă până acum
nici eu nu mi-am dat seama cât de
importantă este răbdarea. Sunt atâtea situaţii în care, dacă am avea
răbdare, am primi răsplată de la
Dumnezeu. Numai că, de multe ori,
nu vedem răsplata. Şi, lăsându-ne
biruiţi de nerăbdare, pierdem cununa.”
— Tare, chiar e tare faza asta, spuse Andrei.
— Abia după ce părintele Efrem a
trecut la Domnul, părintele stareţ ne-a
spus întâmplarea. Au trecut aproape zece ani de atunci. Copilul a mai venit pe
la noi, între timp a crescut. Acum se
spovedeşte la mine, vrea să intre şi el în
mănăstire.
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— Aş vrea să îl cunosc şi eu. Se
poate? – întrebă Cosmin.
— Nu, nu e bine să se ştie despre
cine e vorba. Nu i-ar fi de niciun folos să
devină ca un animal la grădina zoologică, să vină alţii să îl arate cu degetul
prin curtea mănăstirii sau chiar în biserică.
— Părinte, oare de ce întârzie atât
părinţii noştri? – întrebă Iustina.
— Nu te nelinişti, poate că stau
mai mult de vorbă cu pustnicul la care
s-au dus. Nu pierd timpul degeaba, o să
vină ei. O să vă citesc acum ceva despre
aşteptare: Un bătrân s-a dus la unul
din părinţii care vieţuiau în Rait 1 şi
i-a zis: „Avvo, când îl trimit pe fratele care şade împreună cu mine la
vreo slujbă, mă necăjesc mai tare
dacă va zăbovi”. Răspuns-a acela:
„Eu, când îl trimit pe slujitorul meu
pentru vreo treabă, şed aproape de
uşă şi privesc. Şi, când îmi zice mie
gândul: «Oare când va veni fratele?», zic şi eu către gând: «Apoi dacă va apuca mai înainte alt frate,
Raitul era un loc în apropiere de Muntele
Sinai, astăzi în Egipt.
1
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adică îngerul de va veni, să mă ia la
Domnul, ce va fi?». Şi aşa, în toate
zilele şed, privind la uşă, purtând
grija, plângându-mi păcatele şi zicând: «Oare ce frate va apuca mai
înainte şi va veni: cel de sus, sau cel
de jos?»”. Şi umilindu-se bătrânul,
s-a dus şi ţinea aşa lucrarea aceluia”
(19-396).
— Adică noi trebuie să înţelegem
de aici că de fiecare dată când aşteptăm
pe cineva, şi el întârzie, înseamnă că
trebuie să ne gândim la moarte? Să ne
gândim că poate vine îngerul morţii să
ne ia?, întrebă Cosmin.
— Nu, nu asta am vrut să înţelegeţi. Aşa făcea părintele acela, pentru că
oamenii care se gândesc des la moarte,
mai ales monahii, încearcă să nu facă
lucruri rele, şi să facă doar lucruri bune.
Dar voi trebuie să înţelegeţi că ori de
câte ori vă vine un gând care vă tulbură
sau vă nelinişteşte sau vă supără, imediat trebuie să îl respingeţi cu un gând
bun. Acum, de exemplu, dacă vă vine în
minte gândul: „Vai, poate s-a întâmplat ceva cu părinţii noştri, de întârzie”, îl puteţi înlocui cu un gând bun:
„Ce bine de ei că au putut să stea de
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vorbă cu un pustnic...” Orice gând
apăsător vă vine în minte, e bine să îl
înlocuiţi cu un gând bun.
— Mie mama mi-a zis ca atunci
când sunt neliniştit să încerc să zic:
„Doamne, miluieşte”. În astfel de situaţii, aşa fac, zise Cosmin.
— Da, aşa e cel mai bine, să vă rugaţi. Dar, dacă nu vă rugaţi, măcar să vă
gândiţi la lucruri bune, nu la lucruri
rele.
— Dar, de ce părintele e pustnic?
De ce nu a rămas în mănăstire?, întrebă
Andrei.
— Unii călugări, care duc o viaţă
de nevoinţă şi rugăciune foarte aspră,
simt nevoia să fie cât mai singuri. De
asta, cu binecuvântarea duhovnicilor
lor, îşi găsesc un loc în care îşi fac un
bordei, sau trăiesc într-o peşteră...
— Adică, trăiesc fără curent electric? – se miră Andrei.
— Da, normal, zise Cosmin.
— Şi, ce mănâncă acolo?, întrebă
Andrei.
— Unii mănâncă ce găsesc prin pădure, tot felul de ierburi, alţii primesc
din când în când mâncare de la pădu76

rar, sau de la mănăstirea lor, sau de la
pelerini...
— Aş vrea să merg şi eu să îl văd pe
pustnic, spuse Andrei.
— Nu se poate, primeşte foarte rar
să vorbească cu pelerini. În copilărie, a
fost prieten cu tatăl Nectariei şi al Iustinei, şi, când el trece pe aici, merge la
pustnic. Uneori îl primeşte, alteori nu.
— Şi pe noi de ce nu ne-au luat?
— Părintele vrea linişte, cât mai
multă linişte, de asta s-a şi retras acolo.
Aşa că părintele stareţ a spus că e mai
bine ca voi să rămâneţi aici. În Pateric
sunt multe cuvinte legate de linişte şi de
viaţa retrasă, iată unul din ele: „A mers
odată avva Arsenie într-un loc, şi
era acolo trestie şi, suflând vântul,
făcea trestia sunet. Şi i-a întrebat
bătrânul pe fraţi: „Ce este sunetul
acesta?”. Iar fraţii i-au spus că este
sunetul trestiei. Zis-a bătrânul către
dânşii: „Cu adevărat, de va şedea cineva în linişte şi va auzi glas de pasăre, nu are inima aceeaşi linişte; cu
atât mai mult voi, având sunetul
trestiilor acestora” (25-17).
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— Ce, dacă bătea vântul şi trestia
făcea zgomot, părinţii nu se mai puteau
ruga? – întrebă Andrei.
— N-ai înţeles? – întrebă Nectaria.
Dacă până şi ciripitul păsărilor poate face să-ţi zboare mintea de la rugăciune,
cu atât mai mult vâjâitul trestiilor când
bate vântul. Tocmai de asta s-a retras şi
pustnicul, că în mănăstire e bine, dar e
şi mult zgomot, multă lume. Şi, atunci,
s-a retras la linişte...
— Totuşi, vreau să îl cunosc şi eu
pe pustnic. Să îl văd, măcar. Unchiul
meu zice că toţi călugării sunt nişte leneşi, că de asta nu s-au căsătorit, că le-a
fost greu să se ocupe de familii şi de copii, spuse Andrei. Dacă l-aş vedea pe
pustnic, i-aş vorbi şi unchiului meu despre el.
— Dacă aţi sta aici câteva zile, le
zise părintele Antonie, v-aţi da seama că
viaţa unui călugăr este grea, este foarte
obositoare. Nu e deloc uşoară. Dacă aţi
vedea cât e plină ziua de muncă şi de
rugăciune, atunci v-ar fi uşor să înţelegeţi că viaţa călugărului este o cruce
grea. Se poate spune că e şi uşoară, că e
purtată din dragoste pentru Dumnezeu.
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Dar nu e lipsită de oboseală şi de greutăţi.
— Şi mai spunea unchiul meu că
toţi preoţii sunt oameni lacomi, că el de
aia nu se duce la biserică. Spune că mai
bine stă acasă să se roage singur, că aşa
e mai aproape de Dumnezeu.
— Andrei, nu îl supăra pe părintele
cu prostiile unchiului tău, zise Cosmin.
— Nu mă supără, nu am de ce să
mă supăr. Sunt mulţi oameni care gândesc ca unchiul lui, spuse părintele.
— Puteţi găsi ceva şi despre asta în
Pateric? – întrebă Nectaria.
— Despre asta... da. Dar nu mai ţin
minte unde.
Părintele Antonie căuta prin carte,
dădea paginile în faţă şi în spate.
— Asta e o întâmplare pe care o
spun în multe discuţii pe care le am cu
oameni care stau departe de biserică. A,
am găsit-o: „Un preot obişnuia să
meargă la un sihastru oarecare pentru aducerea Sfintelor Taine, fiindcă
el nu ieşea afară. Deci a venit cineva
la sihastru şi l-a pârât pe preot, spunând nenumărate prihăniri împotriva lui. Când preotul a venit, după
obicei, pentru aducerea Sfintelor
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Taine, sihastrul nu i-a deschis, fiind
scârbit. Atunci, preotul s-a întors
înapoi. Şi iată s-a auzit un glas către sihastru, grăind: „Au luat oamenii judecata Mea”. Şi odată cu glasul
a avut o vedenie: a văzut un puţ de
aur şi o ciutură de aur şi funia de
aur şi apa foarte bună şi limpede şi
a văzut un oarecare om bubos, care
scotea şi turna apa. Vrând sihastrul
să bea din apă, s-a sfiit şi nu a băut,
căci era bubos cel care scotea apă.
Şi iată s-a auzit un glas către dânsul
iarăşi, zicându-i: „Pentru ce nu bei
din apă, ce pricină are bubosul ce
scoate apă, că scoate şi toarnă?”.
Venindu-şi întru sine sihastrul şi luând seama la vedenia pe care o avusese, l-a chemat pe preot şi l-a făcut
pe el să-i slujească în continuare”
(2-362).
— Eu, dacă aş vedea un om plin de
bube la o fântână, nu aş bea apă de la el.
Aş aştepta să plece şi aş lua singur. Sau
aş căuta altă fântănă, spuse Andrei.
— Poate că şi eu aş face la fel, mai
ales dacă boala omului respectiv ar fi
contagioasă, spuse părintele. Numai că
sensul vedeniei era tocmai că preotul,
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indiferent ce viaţă duce, indiferent ce
păcate are, scoate apă spirituală pentru
credincioşi. Şi oamenii nu trebuie să îl
judece pe preot pentru cine ştie ce minusuri sau păcate şi să nu mai vină la
biserică. Uite, cunosc o familie care s-a
mutat în altă ţară. Acolo, le era destul
de greu să ajungă la biserică, pentru că
aveau de mers mult cu maşina. Totuşi,
făceau acest efort în fiecare duminică şi
în sărbători. Odată, în timpul unei slujbe, copiii au făcut multă gălăgie. Părinţii lor nu au încercat să îi liniştească. La
sfârşitul slujbei, în predică, preotul a
atras atenţia asupra faptului că părinţii
trebuie să aibă grijă de copiii lor, ca să
nu fie tulburare în biserică. Pe drumul
spre casă, în loc să înţeleagă că greşise
că nu îi liniştise pe copii, tatăl lor s-a
supărat şi a spus: „Gata, de acum nu
mai batem atâta drum, nu mai venim la biserică decât de Paşti şi de
Crăciun. Preotul e prea dur, nu
vreau să îl văd prea des”. Soţia lui a
încercat să îl liniştească, dar fără niciun
folos. Noaptea, soţul a visat că mergea
printr-un deşert, şi a ajuns la o fântână.
Acolo era un om plin de bube, care avea
o găleată legată de o funie. Unii oameni
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ajungeau la fântâna aceea, luau apă de
la omul bubos şi mergeau mai departe.
Dar soţul nu voia, şi nu ştia ce să facă. Îi
era sete, dar nu avea cu ce să scoată
apa. Când s-a apropiat şi i-a cerut bubosului să îi dea apă, a auzit o voce: „Bine
ai făcut că i-ai cerut, că altfel mureai de sete. Tot aşa, du-te la biserică, chiar dacă ţi se pare că părintele
are unele defecte, că, orice defecte ar
avea, câtă vreme ţine credinţa Bisericii, Dumnezeu lucrează prin el
spre folosul creştinilor.” După acel
vis, omul şi-a înţeles greşeala. După ce a
mai mers de câteva ori la biserică, şi-a
dat seama că îl judecase greşit pe părintele acela. Şi el, şi soţia şi copiii lui au
început să se spovedească la el, şi de
mare folos le-au fost sfaturile şi predicile sale.
— Dar, visul lui a fost aproape
exact ca vedenia pustnicului din Pateric, observă Cosmin. Oare omul acela
citise Patericul?
— Nu, până atunci nu îl citise.
După ce mi-a spus la telefon visul, i-am
povestit eu întâmplarea cu pustnicul, şi
atunci m-a rugat să îi trimit Patericul.
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— Culmea coincidenţei!, spuse Andrei.
— În viaţa duhovnicească nu există
coincidenţe, nu există întâmplări. Binele nu vine la întâmplare în viaţa noastră, ci este rânduit de Dumnezeu. Noroc
nu există, există în viaţă doar situaţii,
întâmplări rânduite de Dumnezeu, sau
întâmplări pe care le aranjează, ca să
spun aşa, vrăjmaşul lui Dumnezeu, diavolul, ca să îi câştige pe oameni de partea patimilor şi a răutăţilor de tot felul.
— O să îi spun unchiului meu întâmplarea asta, cred că o să îl mire, spuse Andrei.
Apoi se întoarse cu bucurie:
— Au venit părinţii... Uite-i, au
venit, strigă el.
— Părinte, sper că nu v-au obosit
prea tare copiii, spuse tatăl lui Andrei.
— Nu, nu m-au obosit, dimpotrivă.
Am stat de vorbă, le-am citit din Pateric.
— A, din cartea din care s-a citit şi
la masă, nu?
— Da, din ea. Şi, am încercat să
găsesc pasaje care să fie pe înţelesul lor.
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— Gata, copii, haideţi în cameră,
strângem lucrurile. Dacă v-a plăcut, mai
venim şi altă dată, spuse mama fetelor.
— Eu aş vrea să mai venim aici, să
mai vorbim cu părintele, spuse Cosmin.
— Bine, bine, vă aşteptăm cu drag
şi altă dată, răspunse părintele Antonie.
Dar, până atunci, să mergeţi la biserică,
duminica şi, când puteţi, de sărbători,
dacă nu sunteţi la şcoală. Să vă faceţi
rugăciunea dimineaţa şi seara. Şi, dacă
o să vă aduceţi aminte, să vă rugaţi şi
pentru mine. Că o să mă rog şi eu pentru voi, spuse părintele Antonie.
— Părinte, am o rugăminte, sper să
nu vă supăraţi pe mine, spuse Nectaria... Aţi spus că nu putem înţelege toate
întâmplările din Pateric. Dar, mai sunt
şi altele pe care le-am putea înţelege,
nu-i aşa?
— Da, mai sunt, mai sunt.
— Atunci, vă rog să ne scrieţi, când
aveţi timp, exact aşa cum ne-aţi vorbit
astăzi, întâmplarea de atunci urmată de
o întâmplare asemănătoare din zilele
noastre, sau de o pildă, ca să o înţelegem mai uşor.
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— Lăsaţi-l în pace pe părinte, spuse tatăl lui Andrei, l-aţi obosit destul
azi.
Călugărul îi zâmbi:
— V-am mai spus, nu m-au obosit.
M-am simţit şi eu într-o mică vacanţă,
stând cu ei. Şi, Nectaria, dacă nu o să
uiţi prea repede întâlnirea noastră, dacă
o să îmi scrii tu, să îmi aduci aminte
această rugăminte a ta, o să îţi scriu ce
m-ai rugat.
— Să scrieţi pentru toţi, nu numai
pentru Nectaria, zise Cosmin. Că şi eu
vreau să mai aflu ceva din Pateric.
— Să vă gândiţi şi la mine, părinte,
spuse Andrei. Chiar dacă la început
eram mai reticent puţin faţă de dumneavoastră, încet-încet mi-aţi stârnit şi
mie interesul faţă de lucrurile pe care
le-aţi povestit.
— Ei, atunci nu am ce face, sunt
obligat să vă scriu.
— Gata, trebuie să plecăm!, spuse
mama fetelor. Haideţi în camere, să vă
luaţi lucrurile.
Soţul ei o întrerupse:
— Sau, mai bine... Părinte, puteţi
să ne citiţi rugăciunea de călătorie?
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— Da, cum să nu. Haideţi în biserică!
Părintele le-a citit rugăciunea, iar
apoi pelerinii şi-au luat strâns bagajele
şi au plecat la maşină. La plecare, mama lui Cosmin i-a dat părintelui un pomelnic.
— Părinte, să vă rugaţi şi pentru
noi. Să nu ne uitaţi, a spus Cosmin.
— Nu o să vă uit, copii. Cum să vă
uit? Dar, să vă rugaţi şi voi pentru mine...

86

Rugămintea copiilor
Nu au trecut multe zile şi părintele
Antonie a primit trei plicuri. Fiecare
copil scrisese câteva rânduri, fetele îşi
puseseră scrisorelele pe aceeaşi coală de
hârtie, iar băieţii separat.
Părinte, vă rog să nu uitaţi ce
v-am rugat. Mi-au plăcut cuvintele
dumneavoastră, aşa că vă rog să
îmi mai scrieţi despre Patericul
egiptean. Mi s-a părut foarte interesant.
Când eram mai mică, am citit o
carte care avea unele povestiri, care
se încheiau cu o scurtă concluzie,
gen: „Nu vă minţiţi părinţii”, „Nu
treceţi strada prin locuri nepermise”, „Nu vă jucaţi cu focul”. Aşa putea avea şi Patericul scurte îndemnuri, care să te ajute să ţi se fixeze
ideea din pasajul respectiv. Dacă nu
vă e greu, după ce explicaţi cuvântul
din Pateric, treceţi şi o concluzie, ca
să ni se fixeze mai bine. Sau, poate
că unele lucruri sunt uşor de înţeles,
nu mai au nevoie de explicaţii, le în87

ţelegem singuri. Dar, la celelalte ar
fi bine să scrieţi o concluzie.
Să ştiţi că ne amintim deseori
de dumneavoastră. Chiar dacă am
fost la multe mănăstiri, la dumneavoastră ne-a plăcut cel mai mult. Vă
dorim numai bine,
Nectaria
Părinte Antonie,
Îmi pare bine că vă scriu. Mi-a
plăcut mult la dumneavoastră la
mănăstire. I-am rugat pe părinţii
noştri să ne întoarcem vacanţa viitoare.
Iustina
Părinte,
Mie nu îmi place să scriu scrisori, dar scriu şi eu câteva cuvinte,
ca să vă mai spun o dată că mi-a
plăcut ce ne-aţi spus, aşa că aştept
să primim scrisoarea dumneavoastră. Mie mi-a plăcut că ne-aţi ajutat
să înţelegem că există o legătură între lucrurile pe care le auzim de la
preot şi viaţa noastră. Pe mine mă
plictiseau lucrurile care aveau legătură cu biserica, mi se părea că la
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biserică se pierde timpul care ar putea fi folosit pentru joacă. Dar, dumneavoastră m-aţi ajutat să înţeleg
că nu e aşa. Că e important şi timpul
în care vrem să fim cu Dumnezeu.
Andrei
Părinte,
Încep prin a vă spune că de
când am fost la mănăstire nu mai
am vise urâte. Eu, de când a plecat
tata, aveam destul de des vise urâte.
Uneori, mă trezeam plângând, fără
să ştiu de ce plâng. Mama mi-a spus
ieri că, de când ne-am întors de la
mănăstire, nu am mai trezit-o niciodată cu plânsul meu. Ceea ce e foarte bine. Să ştiţi că ne rugăm în fiecare zi şi pentru dumneavoastră.
Cosmin
***
Nu a trecut mult timp până ce
copiii au primit răspunsul aşteptat:
Micii mei prieteni,
Eu nu am aşteptat scrisoarea voastră ca să vă scriu ceea ce m-aţi rugat.
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Am citit, încă o dată, tot Patericul, ca şi
cum l-aş fi citit în faţa voastră. Încercam să îmi dau seama care din întâmplări ar fi putut fi înţelese de voi, şi care
nu. În timp ce îl citeam, am făcut o selecţie de cuvinte. Apoi, după ce am terminat de recitit Patericul, am mai citit
încă o dată selecţia respectivă, ca să aleg
din ea cuvintele pe care le-am considerat cele mai potrivite pentru voi.
Să ştiţi că în viaţa duhovnicească
nu cantitatea contează, ci calitatea. Decât să vă trimit o scrisoare lungă, care
să vă plictisească, am preferat să vă trimit una mai scurtă... De fapt, vedeţi şi
voi că nu e tocmai scurtă. Sper să vă
ajute Dumnezeu să citiţi cu atenţie ceea
ce v-am scris. Cred că ar fi bine să îi
rugaţi pe părinţii voştri să îşi facă timp,
şi să citiţi împreună cu ei aceste pagini.
Pentru că ei vă pot ajuta să înţelegeţi
ceea ce pare mai greu de înţeles. Oricum, dacă aveţi nelămuriri, vă rog să
îmi scrieţi, am să vă răspund la ele, la
fiecare în parte.
Voi trebuie să încercaţi să înţelegeţi tot ceea ce citiţi ca având legătură
cu viaţa voastră, cu situaţiile prin care
aţi trecut sau treceţi, sau cu situaţii prin
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care aţi putea trece în viitor. Da, trebuie
să încercaţi să găsiţi legături între ceea
ce citiţi în cărţile duhovniceşti şi viaţa
voastră. Nu trebuie să citiţi doar de dragul cititului, sau ca să nu vă plictisiţi.
Vă dau un exemplu: Hristos a
spus: Când va veni Fiul Omului întru
slava Sa, şi toţi sfinţii îngeri cu El,
atunci va şedea pe tronul slavei Sale. Şi se vor aduna înaintea lui toate
neamurile şi-i va despărţi pe unii de
alţii, precum desparte păstorul oile
de capre. Şi va pune oile de-a dreapta Sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice Împăratul celor de-a
dreapta Lui: „Veniţi, binecuvântaţii
Tatălui Meu, moşteniţi împărăţia
cea pregătită vouă de la întemeierea
lumii! Căci flămând am fost şi Miaţi dat să mănânc; însetat am fost şi
Mi-aţi dat să beau; străin am fost şi
M-aţi primit; gol am fost şi M-aţi
îmbrăcat; bolnav am fost şi M-aţi
cercetat; în temniţă am fost şi aţi
venit la Mine.” Atunci drepţii Îi vor
răspunde, zicând: „Doamne, când
Te-am văzut flămând şi Te-am hrănit? Sau însetat şi Ţi-am dat să bei?
Sau când Te-am văzut străin şi
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Te-am primit, sau gol şi Te-am îmbrăcat? Sau când Te-am văzut bolnav sau în temniţă şi am venit la
Tine?” Iar Împăratul, răspunzând,
va zice către ei: „Adevărat zic vouă,
întrucât aţi făcut unuia dintr-aceşti
fraţi ai Mei, prea mici, Mie Mi-aţi
făcut” (Matei 25, 31-40).
Cuvântul acesta cred că nu e greu
de înţeles de voi. Orice bine facem altora, fie că sunt bolnavi, fie că sunt săraci,
fie că sunt flămânzi, fie că sunt la închisoare, este primit de Dumnezeu. Da, şi
o pâine, şi un pahar de apă dacă dăm
unui om care are nevoie, Hristos le primeşte. Noi nu Îl vedem cu ochii noştri
pe Hristos, dar ar trebui să Îl vedem cu
ochii inimii în fiecare dintre oamenii de
lângă noi, cei numiţi cu termenul general de aproapele nostru. Hristos nu ne
cere să dăm acum o pâine cine ştie cărui
sărac din Africa, ne cere să dăm, dacă
putem, o pâine celui de lângă noi, care
nu are din ce să trăiască. E adevărat că
există şi oameni care profită de bunătatea altora, care preferă să trăiască din
cerşit pentru că le este lene să muncească, dar despre ei nu vorbim acum, deşi
ar merita să vorbim odată.
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Revin la pasajul din Evanghelia
după Matei. Există în Pateric un cuvânt
care vă ajută să înţelegeţi cum trebuie
înţeleasă Sfânta Scriptură şi celelalte
cărţi duhovniceşti: „Un frate l-a întrebat pe un bătrân, zicând: «Spune-mi
mie, părinte, care este acea temniță
ce este scrisă în Evanghelie, unde zice: ‚În temniță am fost și ați venit la
Mine?’ Iar bătrânul i-a răspuns:
«Acea temniță, fiule, este chilia călugărului, în care șezând călugărul,
pururea cheamă milostivirea lui
Dumnezeu»” (14-245). Copii, acest bătrân a înţeles cuvântul despre temniţă
ca având o legătură vie cu propria sa
viaţă, şi anume că trebuie ca monahul
să stea în chilia lui oricât de greu i-ar fi,
chiar dacă se simte ca într-o temniţă,
pentru că acolo în chilia lui se va întâlni
cu Hristos. Tot aşa şi voi, pe măsură ce
creşteţi, va trebui să găsiţi înţelesuri în
Sfânta Scriptură, în Pateric sau în alte
cărţi, ca având legătură cu viaţa voastră.
În cunoaşterea lui Dumnezeu există o
treaptă, numită contemplarea lui Dumnezeu în Sfânta Scriptură, la care ajung
creştinii care duc lupta cea bună împotriva patimilor şi a poftelor.
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Eu atât mai vreau să vă spun: bătrânul acesta din Pateric, trăind în pustie, nu avea la ce temniţe să meargă, ca
să îi ajute pe deţinuţi. Aşa că a încercat
să aplice cuvântul evanghelic la situţia
sa, la viaţa sa.
Evident, nu trebuie să ne apucăm
să explicăm Sfânta Scriptură după mintea noastră, mulţi au făcut asta şi au înţeles-o greşit. Şi au ajuns la mari rătăciri, care se numesc erezii. Eu nu vă
spun să vă chinuiţi să înţelegeţi Patericul sau Sfânta Scriptură după mintea
voastră. Ci doar să încercaţi să aplicaţi
cele citite la viaţa voastră, ceea ce e cu
totul altceva. Să vă daţi seama care este
binele pe care l-aţi putea face. Să vă daţi
seama ce vrea Dumnezeu de la voi.
Chiar dacă sunteţi foarte tineri,
important este să mergeţi pe calea cea
îngustă a mântuirii. Da, aveţi şi voi frământările şi problemele voastre, sunt
conştient de asta, că doar şi eu am fost
copil. Dar încercaţi să Îi faceţi loc şi lui
Dumnezeu în viaţa voastră. Încercaţi să
vă daţi seama că Dumnezeu e cu voi, şi
vrea să fie cu voi, nu doar când sunteţi
la biserică, nu doar când vă faceţi rugăciunea de dimineaţă sau seară, ci tot
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timpul. Da, copii, Dumnezeu este, sau
ar trebui să fie, cel mai bun prieten al
vostru.
În ceea ce v-am scris, am încercat
să continui discuţia pe care am avut-o la
mănăstire. Aşa că după fiecare cuvânt
din Pateric am pus o completare, o pildă sau o întâmplare, care să vă ajute să
reţineţi ce e de folos. Am ascultat şi sfatul Nectariei, acela de a pune la sfârşitul
fiecărei explicaţii un scurt paragraf: de
reţinut. Aşa că sper că totul o să vă fie
clar.
Dumnezeu să vă dea spor în tot lucrul cel bun şi să vă înmulţească talanţii, spre binele vostru şi spre slava numelui Său. Amin.
Părintele Antonie
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Alte cuvinte de folos din Pateric
Despre ajutorul dat celor pe care alţii îi
dispreţuiesc
Se spunea despre avva Isidor,
preotul Schitului, că de avea cineva
vreun frate răspunzător împotrivă,
sau nebăgător de seamă, sau ocărâtor şi voia să-l gonească, le zicea:
„Aduceți-l aici.” Și-l lua și, prin îndelunga sa răbdare, îl mântuia pe frate (1-106).
La o şcoală era o profesoară de
matematică foarte bună. Ea organizase
un cerc de matematică, la care îi pregătea pe copiii care voiau să participe la
olimpiada de specialitate. Într-un an,
unul dintre elevii care veneau la acest
cerc, elev care avea o altă profesoară de
matematică la clasă, avusese media scăzută la purtare. Făcuse mai multe prostii, spărsese tabla clasei, spărsese geamul de la cancelarie. Se bătuse cu câţiva
colegi, ba chiar unuia îi rupsese mâna.
Se pusese problema mutării lui disciplinare la altă şcoală. Dar elevul fusese deja mutat la şcoala respectivă de la o altă
şcoală, tot din cauza unor probleme de
disciplină. Şi, dacă l-ar fi mutat la a tre96

ia şcoală, şocul putea fi prea mare pentru copil. Profesoara de matematică a
acceptat să îl ia pe elev la clasa la care
era dirigintă. Gestul acesta a însemnat
foarte mult pentru băiat. El a ajuns la
unul dintre cele mai bune licee din acel
oraş. Prin afecţiunea şi grija ei, profesoara i-a marcat viaţa.
De reţinut: E uşor să îi ajutăm pe
cei care sunt buni să facă bine. Dar e
mult mai important să încercăm să îi
schimbăm şi pe ceilalţi, prin bunătatea
şi afecţiunea noastră. Dacă noi le întindem o mână de ajutor, Dumnezeu îi va
ajuta şi mai mult.
Despre ridicarea din păcat
Un frate, căzând în ispită, din
întristare a pierdut rânduiala călugărească. Şi, vrând să pună început,
din cauza mâhnirii se oprea, zicându-și: „Când am să mai fiu cum am
fost mai înainte?” Şi, şovăind, nu
putea să facă început de lucru călugăresc. De aceea, a venit la un bătrân, şi i-a povestit cele despre sine.
Auzind bătrânul scârba lui, i-a po97

vestit o pildă ca aceasta: „Un om
avea o țarină şi din lenea lui s-a înțelenit și s-a umplut de spini şi de
ciulini. Iar mai pe urmă a socotit să
o lucreze. Şi i-a zis fiului său:
«Mergi de curățește țarina!» Fiul
său, mergând să o curețe, a văzut
mulțimea spinilor și s-a împuținat,
zicându-și: «Când voi putea să
smulg eu toate acestea și să curățesc
țarina?» Și, culcându-se, a adormit.
Apoi s-a deșteptat și, căutând din
nou la mulțimea spinilor şi trândăvindu-se, a petrecut zăcând. Uneori
se culca, alteori, întorcându-se ici și
colo, ca ușa în țâțână, precum zice
Scriptura, a cheltuit fără lucru multe zile. După acestea a venit tatăl lui
să vadă ce-a făcut. Şi l-a găsit că
nimic n-a lucrat și i-a zis: «Pentru
ce n-ai lucrat nimic până acum?»
Iar el i-a spus: «Tată, cum veneam
să lucrez, văzând mulțimea spinilor,
mă slăbănogeam şi de scârbă mă
culcam şi dormeam. De aceea nimic
n-am lucrat». Atunci i-a zis lui tatăl: «Fiule, atâta cât ține așternutul
tău fă în toate zilele. Şi așa sporește-ți lucrul şi nu slăbi». Iar tânărul
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a făcut așa. Şi în puțină vreme a curățit țarina. Așadar și tu, frate, câte
puțin lucrează și nu te împuțina.
Căci Dumnezeu cu darul Său iarăși
te așază la rânduiala cea dintâi”.
Iar fratele, auzind, șezând cu răbdare, făcea cum l-a învățat bătrânul.
Și cu darul lui Dumnezeu a aflat
odihnă (13-393).
Indiferent ce greşeli face omul, fie
că e călugăr sau nu, fie că e tânăr sau
bătrân, trebuie să aibă puterea de a se
ridica. Dacă un copil începe să se joace
pe calculator din ce în ce mai mult, sau
să îşi piardă timpul în faţa televizorului,
încet-încet rugăciunea pe care o va face
va fi din ce în ce mai plictisitoare. Când
îşi dă seama că a greşit, are două posibilităţi. Ori să încerce să îşi repare greşala, chiar dacă e nevoie de efort pentru
asta, ori poate să meargă pe calea îndepărtării de Dumnezeu.
Un elev era aproape de bacalaureat. La una dintre materii, însă, nu învăţase aproape deloc. Mai erau câteva
săptămâni şi urma examenul. A avut o
discuţie foarte aprinsă cu mama sa, care
i-a spus:
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— Nu îţi dai seama, din cauza unei
singure materii se poate alege praful de
tot ce ai învăţat.
— Mamă, nu pot, nu îmi rămâne
nimic în cap din ce citesc.
— Şi, ce vei face, vei pica bacalaureatul?
— Nu ştiu, o să văd ce o să fac...
Timpul au trecut, şi mai erau câteva zile până la examen. Mama i-a spus:
— Uite, am intrat în concediu, am
timp să te ascult.
— Ce să mă asculţi, n-ai ce să mă
asculţi, n-am avut stare să învăţ.
— Şi ce o să faci la examen?
— Mamă, oricum nu mai am ce
face. E prea târziu. Ştii şi tu vorba, nu se
poate îngrăşa porcul în ajunul Crăciunului, înainte să îl tai.
— Ştiu asta, dar mai ştiu şi că mai
ai timp să înveţi.
— Mamă, dar nu pot, pur şi simplu
materia asta nu îmi place.
— Uite ce te rog eu, învaţă în fiecare zi doar la materia asta, atât. Când
ai obosit, fă pauză cât vrei. Dar, te rog,
fă tot ce poţi ca să înveţi cât mai mult.
Examenul e aproape.
— Ştiu că e aproape.
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— Te rog, fă asta pentru mine.
Până la urmă, de gura mamei şi de
frica examenului, elevul a început să înveţe. În prima zi, pauzele au fost foarte
lungi. În a doua, pauzele au fost aproape la fel de multe, dar mai scurte. În a
treia, deja, învăţatul mergea mult mai
uşor. La examenul de bacalaureat, a luat o notă bună chiar şi la materia cu pricina. Iar media lui a fost mare, pentru
că la celelalte materii era bine pregătit.
De reţinut: Orice greşeli facem,
trebuie să încercăm să le reparăm.
Chiar dacă unele greşeli sunt mai greu
de reparat, pentru că au fost mai mari,
nu trebuie să ne descurajăm. Când avem în faţa noastră un drum lung, nu
trebuie să ne intrăm în panică. Trebuie
să mergem cât putem pe el, în fiecare zi.
Oricum, dacă nu plecăm la drum, nu
vom ajunge la destinaţie.
Despre biruirea răului prin bine
Zis-a avva Pimen: „Răutatea pe
răutate nu o surpă nicidecum, ci,
dacă cineva îţi va face rău, fă-i tu
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bine, ca prin facerea de bine să
surpi răutatea” (76-188).
Când cineva vă face rău, aveţi trei
posibilităţi – să îi răspundeţi răului cu
rău, să îi răspundeţi răului cu bine, sau
să nu răspundeţi în niciun fel. Cum credeţi că ar fi cel mai bine să faceţi?
Răspunsul e destul de simplu. Trebuie să înceapă de la ce vreţi pentru cei
care v-au făcut rău, să le zicem duşmanii voştri. Să zicem că v-ar sta în putinţă
să le daţi o pedeapsă groaznică sau să îi
iertaţi. Ce aţi prefera? Cred că aţi prefera iertarea.
Gândiţi-vă că aţi greşit voi faţă de
cineva. Cum aţi vrea să se poarte pe viitor cu voi? Să fie indiferent, să fie răutăcios, sau să se poarte frumos cu voi?
Răspunsul e simplu: aţi vrea să se poarte frumos cu voi. Astfel, v-ar fi cel mai
uşor să vă reparaţi greşeala pe care aţi
făcut-o faţă de el. Pe când, dacă s-ar
purta urât, nu ar face altceva decât să
mărească prăpastia dintre voi.
Dar bunătatea are această putere
de a covârşi răutatea. Dacă voi veţi răsplăti răul cu bine, veţi arăta că aţi înţeles ce înseamnă iertarea. Nu vă spun că
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e uşor. Nu e uşor nici pentru oamenii
mari să răsplătească răul cu bine. Vă
spun însă că iertarea e o artă pe care trebuie să o învăţaţi. Aşa cum
alţii învaţă un sport. Cu cât o învăţaţi de la o vârstă mai fragedă, cu
atât lecţia se va fixa mai bine.
De reţinut: Singurul mod în care
putem birui răutatea celorlalţi este prin
bine. Dacă răspundem răului cu rău, am
fost învinşi de răutatea altora. Dacă răspundem răului cu bine, putem să îi învingem, cu ajutorul lui Dumnezeu, pe
cei care ne-au făcut rău. Şi aceasta e o
biruinţă foarte importantă.
Despre blândeţe
Zicea avva Zinon că i-a povestit
lui fericitul Serghie, egumenul din
Pediada, o povestire ca aceasta:
„Odată — zice — călătorind noi cu
un bătrân sfânt, fiind şi alți frați
împreună cu noi, ne-am rătăcit pe
cale. Şi, neștiind unde mergem, neam aflat în semănături și am călcat
puțin din semănături. Iar plugarul
simțind, că s-a întâmplat de lucra
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acolo, a început a ne ocărî şi a zice
cu mânie: «Voi călugări sunteți? Voi
vă temeți de Dumnezeu? De aveați
frica lui Dumnezeu înaintea ochilor,
nu făceați aceasta». Deci îndată ne
zice nouă sfântul acela bătrân:
«Pentru Domnul, nimeni să nu grăiască!» Şi se ruga plugarului cu
blândețe, zicând: «Bine zici, fiule; de
am fi avut frica lui Dumnezeu, aceasta nu am fi făcut, ci, pentru
Domnul, iartă-ne, că am greșit!» Iar
acela, înspăimântându-se pentru
nerăutatea şi smerenia bătrânului,
alergând la noi, a căzut la picioarele
bătrânului, zicând: «Iartă-mă pentru Domnul și ia-mă cu voi!» Și
adaugă fericitul Serghie: „Iată blândețea şi bunătatea sfântului ce a
putut cu ajutorul lui Dumnezeu să
facă!» Şi a mântuit sufletul, ce era
făcut după chipul lui Dumnezeu, pe
care Îl voiește Dumnezeu mai mult
decât nenumărate lumi cu banii lor”
(10-75).
Trei copii, venind de la şcoală,
obişnuiau să se oprească la un cireş, care avea crengile ieşite peste gardul unei
case. Bătrâna care locuia acolo îi vedea,
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dar nu le spunea nimic. Când crengile
care erau peste gard s-au golit, copiii
s-au gândit să sară gardul, ca să mai ia
cireşe. Când femeia i-a văzut, a deschis
geamul şi i-a strigat.
— Ce faceţi acolo, cine v-a dat voie
să luaţi cireşe?
Copiii au sărit gardul, vrând să o
ia la fugă spre casa lor. Dar cel mai
mare le-a spus să se oprească.
— Vă rog să ne iertaţi, nu o să mai
luăm. Până acum, era simplu, că luam
ce era peste gard. Dar, am greşit, nu o
să mai facem.
Bătrâna nu se aştepta la aceste cuvinte din partea unor copii. Ei îi era
foarte greu să îşi ceară iertare de la sora
sa, pe care o supărase cu ceva şi de ani
de zile nu mai vorbeau. Impresionată,
bătrâna le-a spus copiilor:
— De acum o să faceţi altfel. O să
sunaţi la sonerie, o să vă deschid poarta, şi o să luaţi câte cireşe puteţi mânca.
Eu oricum nu am ce face cu ele, că sunt
multe, iar eu am rămas singură. Şi cireşe sunt destule, nu pot să le mănânc
singură.
După ce copiii au plecat din curte,
bătrâna a început să plângă. Şi-a dat
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seama cât de mare este puterea de a-ţi
cere iertare. Aşa că şi-a făcut curaj şi a
sunat-o pe sora sa. Aceasta, cum a auzit-o la telefon, s-a bucurat foarte mult.
Bătrâna nici nu a apucat să îşi ceară iertare, că deja sora ei începuse să îi mulţumească că a sunat-o şi să îi spună cât
de mult regreta că nu avusese ea puterea să facă prima acest lucru.
De reţinut: Când facem o greşeală,
e bine să avem puterea de a ne cere
iertare. Şi acest lucru e important nu
doar pentru noi, pentru a scăpa de povara care ne apasă, ci e important mai
ales pentru cei pe care i-am supărat
prin greşelile noastre.
Despre răbdare
Un frate oarecare, dacă a venit
ziua începerii Sfântului şi Marelui
Post, a pus în sine hotărâre şi făgăduinţă înaintea lui Dumnezeu că nu
va ieşi afară din chilia lui până în
ziua Sfintelor Paşti. Şi aşa şi-a gătit
în chilia sa toate cele ce-i trebuiau
lui în timpul postului până la Paşti.
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Şi s-a închis tare, ca să nu poată intra nimeni la dânsul.
Iar vrăjmaşul diavol, neputând
răbda hotărârea şi făgăduinţa acelui frate şi începerea cea bună şi silinţa lui, a vrut să-l smintească din
hotărârea sa, să-l scoată afară din
chilie şi să-şi calce făgăduinţa pe care a făcut-o înaintea lui Dumnezeu.
Şi aşa i-a umplut chilia cu păduchi
de lemn puturoşi, atât de mulţi, încât nu era nicăieri loc în chilie, cât
ai pune vârful degetului unde să nu
fie păduchi. Peste tot era plin şi nu
se vedeau pereţii chiliei, nici podelele, nici pâinea, nici apa şi toate vasele erau pline. Iar el, văzând atâta
urâciune şi grozăvie şi o pedeapsă
ca aceea în chilie, se mira foarte. Şi
a cunoscut că este ispită diavolească, dar răbda mereu vitejeşte şi se
întărea, zicând în cugetul său: „Măcar de mă va pedepsi Dumnezeu până la moarte, dar eu din chilie afară
până în ziua Paştilor nu voi ieşi. După cum am făgăduit lui Dumnezeu,
aşa voi face”.
Iar Dumnezeu, văzând bărbăteasca lui răbdare, când a fost în
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Duminica a treia a Sfântului Post, a
poruncit furnicilor să intre în chilia
lui, să-i scoată toţi păduchii din chilie. Şi aşa au venit şi au intrat în
chilia lui o mulţime de furnici, ca la
un război cu mare vitejie şi cu mânie
asupra păduchilor de lemn. Şi au
acoperit mulţimea furnicilor toţi păduchii. Fratele stând, căuta şi se minuna de un lucru ca acesta, că fiecare furnică ieşea din chilie pe ferestre, pe unde intrase, trăgând câte un
păduche de lemn afară. Şi aşa, într-un ceas, i-au scos şi i-au curăţit
pe toţi din chilie. Pentru aceea, fraţilor, bună este răbdarea în ispite,
pentru că cei ce rabdă cu mulţumită,
ajung la bun sfârşit (5-340).
De reţinut: În viaţă este foarte important să facem tot ce putem ca să ne
ţinem de hotărârile bune pe care le-am
luat. Orice lucru bun pe care vrem să îl
facem va avea parte de piedici şi de încercări. Nu trebuie să lăsăm ca aceste
încercări să ne descurajeze, ci trebuie să
avem puterea de a ne lupta cu ele. Pe cât
este de grea răbdarea, pe atât de mare
este bucuria care vine după aceea. Chiar
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dacă oamenii de astăzi caută lucruri cât
mai uşor de făcut, cât mai simple, chiar
dacă oamenii de astăzi fug de osteneală
şi de efort, noi trebuie să trăim după
voia lui Dumnezeu, nu după cum trăiesc
alţii. Şi, chiar dacă în viaţă avem parte
de necazuri sau de alte greutăţi, dacă ne
putem nădejdea în Dumnezeu putem
birui orice obstacol, oricât ar fi de greu.
Mulţi copii vor să fie premianţi la şcoală,
dar puţini vor să îşi sacrifice din timpul
liber pentru a învăţa mai mult, pentru ca
astfel să ia note mai mari. Aşa se întâmplă şi cu oamenii mari – toţi vor premii,
dar puţini vor să facă eforturile de care e
nevoie. Nu trebuie să ne punem nădejdea în puterile noastre, ci în ajutorul lui
Dumnezeu. Dar trebuie să facem tot ce
ne stă în putinţă, înfruntând toate provocările care apar în viaţa noastră.
Despre ascultarea de părinţi
Se zicea despre avva Siluan că
avea un ucenic în Schit, Marcu cu
numele, şi acesta avea ascultare mare şi era scriitor bun; şi bătrânul îl
iubea pentru ascultarea lui, dar avea încă alţi unsprezece ucenici, ca109

re se supărau căci îl iubea pe acela
mai mult decât pe dânşii. Şi auzind
asta bătrânul, s-a mâhnit. Într-una
din zile au venit la el alţi bătrâni,
care credeau că greşeşte. Iar el, luându-i, a ieşit şi a bătut la fiecare
chilie, zicând: „Frate cutare, vino
afară!”. Şi niciunul dintr-înşii nu i-a
urmat lui îndată.
Dar, venind la chilia lui Marcu,
a bătut în uşa lui, zicând: „Marcule!”. Iar el, auzind glasul bătrânului,
îndată a sărit afară. Şi l-a trimis pe
Marcu la o ascultare şi a zis bătrânilor: „Unde sunt ceilalţi fraţi, părinţilor?”. Şi, intrând în chilia lui
Marcu, a văzut că acela pusese mâna să scrie slova O şi, auzind că îl
chemase bătrânul, nu a întors condeiul să termine litera de scris. Deci
i-au zis bătrânii: „Cu adevărat, pe
cel pe care tu-l iubeşti, avvo, şi noi îl
iubim, pentru că şi Dumnezeu pe
acesta îl iubeşte” (1-147).
Doi fraţi gemeni, colegi de clasă,
aveau de făcut o temă la pictură, trebuia
să picteze o imagine de iarnă. Mama i-a
chemat la masă.
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— Venim imediat, a spus cel mai
mic.
Fratele mai mare s-a ridicat imediat de pe scaunul său şi s-a dus în bucătărie. După câteva minute, când mama l-a chemat din nou pe cel mai mic,
spunându-i că se răceşte mâncarea, acesta a venit. După masă, mama s-a dus
să vadă picturile copiilor. A văzut că fratele mai mare mai avea de tras doar câteva linii şi termina tot. Şi-a dat seama
de acest lucru şi l-a întrebat:
— Cât mai ai de lucru?
— Nu vezi, în câteva secunde voi
termina.
— Vezi, i-a spus mama celui mai
mic, învaţă de la el. Când l-am chemat
la masă, a venit imediat. Tu oricum mai
ai destul de lucru, aşa că nu trebuia să
mai aştepţi. El ar fi putut aştepta, că
nu-i lua mult să termine, şi totuşi nu a
făcut-o. Înţelegi diferenţa?
De reţinut: Copiii trebuie să înveţe
să îşi asculte părinţii, şi să facă acest
lucru fără să tot amâne. Cu cât un lucru
este făcut mai repede, cu atât se arată
prin el dragostea şi respectul faţă de
părinţi.
111

Despre valoarea rugăciunii
L-au întrebat frații pe avva
Agathon: „Părinte, care faptă bună
are mai multă osteneală?” Zis-a lor:
„Iertați-mă, eu socotesc că nu este
altă osteneală ca rugăciunea către
Dumnezeu. Căci totdeauna când voiește omul să se roage, voiește vrăjmașul să-l taie pe el, căci el știe că
nu se împiedică de altceva, fără numai de rugăciunea către Dumnezeu.
Și toată petrecerea pe care o va face
omul, răbdând întru dânsa, dobândește odihnă. Iar rugăciunea până
la răsuflarea cea de pe urmă are
trebuință de nevoință” (9-25).
Care este cel mai important lucru
din viaţa unui om? Răspunsul la această
întrebare îl dă fiecare om, în funcţie de
experienţa sa de viaţă, de priceperea sa,
dar mai ales în funcţie de credinţa sa.
Numai oamenii credincioşi pot înţelege
valoarea rugăciunii. Privit de un ateu,
un pustnic care trăieşte într-o peşteră şi
se roagă tot timpul este un om care şi-a
ratat viaţa. Privit de un credincios, pustnicul respectiv este un reper, un stâlp
duhovnicesc. Viaţa pustnicului este aceeaşi, dar, fiind privită de ochi diferiţi,
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este văzută în două moduri radical diferite. Noi nu ne dăm seama cât de importantă este rugăciunea pentru viaţa
noastră. Un elev merge în fiecare zi la
şcoală, zilele seamănă între ele, parcă
totul e monoton până vine week-end-ul.
Dar, rugăciunea face ca fiecare zi să fie
trăită aproape de Dumnezeu. Chiar dacă dinafară nu se văd mari diferenţe între copiii care se roagă şi cei care nu se
roagă, sau – mai precis – nu se văd
mari diferenţe între zilele în care un copil s-a rugat şi cele în care nu şi-a făcut
rugăciunea, totuşi aceste diferenţe există. O zi petrecută fără rugăciune, chiar
dacă este plină de întâmplări şi de momente frumoase, cu familia sau cu prietenii, este o zi în care sufletul a flămânzit. Şi, aşa cum nu pot copiii să stea o zi
fără să mănânce şi fără să bea nimic,
aşa nici sufletul nu poate sta fără rugăciune.
De reţinut: Timpul pe care îl petrecem în rugăciune este cel mai important timp din viaţa noastră. Dar trebuie
ca faptele noastre să fie după voia lui
Dumnezeu, altfel, tot ce câştigăm prin
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rugăciune pierdem prin păcatele şi greşelile noastre.
Despre valoarea timpului
Zis-a un bătrân: „Dacă va pierde cineva aur sau argint, poate în
locul lui să afle altul. Dar vremea
pierzând-o, alta nu va mai putea
afla în locul ei” (3-420).
Dacă cineva v-ar spune că veţi mai
trăi un singur an de viaţă, cât de mult
aţi fi gata să daţi pentru ca să vă prelungiţi viaţa măcar o lună? Voi sunteţi
tineri, nu vă gândiţi la moarte dar, dacă
cineva v-ar putea prelungi viaţa, ce aţi
putea da în schimb? Dacă vreunul dintre prietenii voştri ar suferi de o boală
gravă, vorbind cu el aţi înţelege cât de
important este chiar şi un singur an de
viaţă în plus.
Copii, nu vă cere nimeni să ajungeţi acum la înţelepciunea părinţilor
voştri. Fiecare vârstă are specificul ei.
Dar asta nu înseamnă că sunteţi prea
mici ca să înţelegeţi că timpul e important.
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Unii oameni trăiesc din trecut, din
amintiri. Alţii trăiesc din viitor, imaginându-şi ce lucruri măreţe vor face. Dar
puţini îşi dau seama că trebuie să trăim
în prezent. Trebuie să înţelegem că prezentul are o valoare pe care mulţi o trec
cu vederea. Chiar dacă este la îndemâna
tuturor.
De reţinut: Timpul este o comoară. Dacă ştim să îl preţuim ca atare,
vom fi cu adevărat mai bogaţi. Dacă îi
trecem cu vederea importanţa, vom fi
mai săraci – şi asta doar din cauza
noastră.
Despre ajutorul aproapelui
Se povestea despre un frate, că
făcând coşuri şi punându-le toarte,
l-a auzit pe vecinul lui, zicând: „Ce
să fac, că târgul este aproape și nu
am toarte să pun la coşurile mele?”
Şi, mergând acela, a dezlegat toartele coşurilor lui și le-a adus la frate, zicându-i: „Iată, acestea îmi prisosesc, pune-le la coșurile tale!” Şi a
făcut de a sporit lucrul fratelui, iar
pe al său l-a lăsat (65-437).
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La o şcoală de artă s-a organizat
un concurs de pictură. Chiar înainte să
înceapă concursul, unul dintre copii,
Liviu, i-a spus prietenului său, Radu:
— Am uitat să îmi iau tubul de
roşu de acasă. Mi se terminase celălalt,
i-am rugat pe părinţii mei să îmi cumpere şi mi-au cumpărat. Dar, am uitat
să îl iau la mine, nu ştiu ce o să mă fac.
Nu mai am timp nici să cumpăr de undeva, nici să îi anunţ pe părinţii mei să
mi-l aducă pe cel de acasă.
Ca să îşi ajute prietenul, Radu i-a
spus:
— Stai liniştit, am eu două tuburi
cu roşu. Am luat unul de rezervă.
— Nu îmi vine să cred. Fratele
meu, mă ajuţi exact când aveam nevoie.
Rămân dator, spuse Liviu.
După terminarea concursului,
când ieşeau din şcoală, Liviu i-a înapoiat prietenului său tubul cu culoarea
roşie. Când acesta l-a băgat în punga cu
celelalte culori, Liviu l-a prins de mână.
— Stai puţin. Ia arată-mi tubul
tău...
Radu era stânjenit de situaţie.
— Nu pot... Nu prea am ce să îţi
arăt.
116

— Deci, tu pur şi simplu m-ai ajutat pe mine?
Radu îi răspunse, făcând un semn
cu capul.
— Nu spui tu tot timpul că sunt
fratele tău? Uite că sunt...
Liviu era impresionat.
— Nu ştiu de ce, dar tot timpul în
care am pictat îmi venea în cap gândul
că m-ai păcălit şi că mi-ai dat tubul tău.
Voiam să te pun să mi-l arăţi, dar nu
aveam cum să fac asta fără să mă certe
profesoara care ne-a supravegheat, că
erai prea departe de mine. Ăsta da
frate...
Radu îl ajutase pe Liviu mai ales
pentru că avea încredere că prietenul
său va lua premiul întâi. Era foarte talentat, şi, fără culoarea roşie, i-ar fi fost
mult mai greu să îşi pună talentul în
valoare. Până la urmă, a fost exact cum
se aşteptase Radu, Liviu a luat premiul
întâi. Dar, lucru la care Radu nu se aşteptase, era că el luase premiul al doilea. Se străduise să facă o lucrare deosebită, şi reuşise.
De reţinut: Sunt situaţii în care
trebuie să renunţăm la binele nostru
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pentru binele aproapelui. Dar, când facem acest lucru, să îl facem cu discreţie
şi delicateţe, fără ca celălalt să fie stânjenit de bunătatea noastră, sau fără să
simtă că pentru noi ajutorul acesta poate fi o povară.
Despre păcatul de a nu-l ierta pe cel
care a greşit faţă de tine
În timpul prigoanelor, când îi
prigoneau și îi omorau pe creștini
pentru credința în Hristos, au prins
și doi frați călugări să-i supună la
chinuri și i-au aruncat în temniță
până a doua zi, ca a doua zi să-i
scoată, să-i supună la cazne şi să-i
omoare. Acești doi frați aveau vrajbă și pizmă între dânșii. Fiind deci
ei aruncați în temniță, bătuți şi
munciți, unul, umilindu-se cu inima,
i-a zis celuilalt: „Frate, iată, mâine
ne vor scoate la judecata lor și ne
vor munci și ne vor omorî și vom
merge către Domnul. Pentru aceea,
dar, vrajba şi pizma care a fost și
este şi acum între noi se cade să o
lăsăm, să ne împăcăm, să ne iertăm
unul pe altul, mai înainte de moar118

tea noastră, ca să luăm, curați fiind,
muncile şi moartea pentru credința
și dragostea lui Hristos şi așa ne
vom învrednici a lua cununile mucenicești din mâinile lui Hristos şi vom
fi primiți în ceata mucenicilor”.
Acestea zicând, i-a făcut metanie
după obiceiul călugăresc, grăind:
„Iartă-mă, frate, ca să fii și tu iertat
de mine şi de Dumnezeu!” Iar acela,
fiind biruit de pizmă vrăjmășească,
n-a vrut nicidecum să-l ierte. Iar a
doua zi, dacă s-a făcut ziuă, i-au
scos pe ei din temniță, ca să-i taie.
Atunci, cel care n-a vrut să se împace şi să-l ierte pe fratele său, văzând
că vor să-l taie, înspăimântându-se,
s-a lepădat de Hristos, iar pe cel de
lângă el, care nu se lepădase de
Domnul, l-au tăiat. Pe cel ce s-a lepădat de Hristos l-au întrebat: „Pentru ce ieri nu te-ai lepădat de Hristos? Ca să nu te fi chinuit?” Răspuns-a acela: „Când L-am lăsat eu pe
Dumnezeul meu și nu m-am împăcat
cu fratele meu, atunci și pe mine
m-a lăsat şi m-a părăsit ajutorul Lui
și, rămânând gol de Dânsul, m-am
lepădat de Hristos” (6-251).
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La Muntele Athos, nu cu mulţi ani
în urmă, a trăit un pustnic care, îmbătrânind şi îmbolnăvindu-se, a fost dus
la o mănăstire. Un părinte mai tânăr
avea grijă de el, şi, văzând cum pustnicul se tot chinuia, dar nu putea să moară, s-a dus la un mare duhovnic, să îl întrebe ce poate face pentru bolnav. Duhovnicul i-a spus:
— Roagă-te la Dumnezeu, ca să
afli care este taina lui.
Părintele, stând de vorbă cu pustnicul, a aflat că acesta nu putea să îi ierte pe unii părinţi care trăiau în aceeaşi
zonă cu el şi cu care se certase. Aşa că a
făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a-i
aduce şi pe părinţii aceia la patul bolnavului. După ce şi-au cerut iertare, s-au
împăcat. Abia după aceea pustnicul a
murit, având conştiinţa împăcată. Iar
părintele care îl îngrijise spunea: „Of,
dacă ar fi înţeles bolnavul puterea iertării, nu s-ar mai fi chinuit atâta vreme.
Dar, păstrând supărarea în inima lui,
nevrând să îi ierte pe ceilalţi, nici Dumnezeu nu l-a ajutat pe el”.
De reţinut: Inimile noastre sunt ca
nişte flori. Dacă le udăm cu apa iubirii
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aproapelui, cresc frumos. Dacă le udăm
cu gânduri de răutate, se usucă şi se ofilesc. Aşa cum noi vrem să fim iertaţi de
alţii, aşa trebuie să îi iertăm şi noi, la
rândul nostru, pe cei care greşesc faţă
de noi.
Despre patima mâniei
Zis-a avva Ammona: „Patrusprezece ani am făcut în schit, rugându-mă lui Dumnezeu noaptea și
ziua, ca să-mi dăruiască să biruiesc
mânia” (3-29).
Care este cel mai important război
din viaţa unui om? Nu este războiul cu
duşmanii, nici războiul pentru apărarea
ţării. Cel mai important război este lupta cu patimile noastre. Mulţi oameni refuză să ducă acest război, dar, fără să îşi
dea seama, ei participă la el şi îl pierd.
Cea mai puternică armă în acest război
este rugăciunea, pentru că doar prin puterile noastre nu putem birui nici măcar
o patimă, tot ce putem face este să înlocuim o patimă cu alta. Dacă am înlocuit
lenea cu mândria, nu am rezolvat nimic.
În ziua de astăzi oamenii sunt din ce în
ce mai nervoşi, în familii este din ce în
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ce mai multă tensiune. Copiii care cresc
într-o atmosferă tensionată sunt, la rândul lor, mai agitaţi şi mai nervoşi decât
ceilalţi copii. Nu ne ajută la nimic să
spunem: „Aşa sunt eu, mai nervos. Aşa
este firea mea. Nu am ce face.” Aşa pot
spune şi hoţii, că aşa sunt ei, mai hoţi.
Cu patimile, oricare ar fi ele, trebuie să
ne luptăm. Și nu trebuie să ne luptăm
doar o săptămână, sau o lună. Lupta cu
o patimă poate dura ani de zile şi, chiar
dacă pentru scurte perioade de timp
omul are impresia că s-a vindecat, dacă
nu este atent, patima poate reveni.
De reţinut: Mânia este o boală a
sufletului. Nu trebuie să ne mulţumim
să constatăm că avem această boală
(sau altele), trebuie ne luptăm cu ea şi
Dumnezeu ne va vindeca.
Despre ce cere Dumnezeu de la oameni
Acestea le cere Dumnezeu de la
om: „Mintea, cuvântul şi lucrul” (12425).
Oare poate cineva să aibă o minte
murdară, dar să spună doar cuvinte frumoase şi să facă doar lucruri bune? Sau
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poate cineva să aibă o minte curată, dar
să vorbească urât şi să facă doar lucruri
frumoase? Sau poate cineva să aibă o
minte curată, să vorbească frumos, dar
să facă lucruri rele?
Există o strânsă legătură între
mintea noastră şi faptele noastre. Dacă
mintea este curată, faptele vor fi bune.
Dacă mintea este murdară, faptele sunt
rele. Şi mintea se exprimă prin cuvinte.
Chiar dacă un om este făţarnic şi se
străduieşte să vorbească frumos, în cele
din urmă cuvintele îl dau de gol. Dacă
nu l-au dat deja de gol faptele sale.
Dumnezeu vrea să existe armonie
între ceea ce gândim, ceea ce spunem şi
ceea ce facem. Răul trebuie oprit încă
de la nivelul de gând, dacă ajungem să îl
spunem cu gura (cum ar fi: „Of, ce aş
vrea să fac chestia asta sau asta...”) îi e
mult mai uşor să se transforme în faptă.
Unii consideră că nu sunt importante cuvintele, că sunt importante doar
faptele. Dar prin cuvinte se exprimă
mintea, şi, dacă o persoană vorbeşte
urât, arată că mintea lui are un fel de
boală. Boală care, până la urmă, va
ajunge să se reflecte şi în fapte. De fapt,
gândurile, cuvintele şi faptele noastre se
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influenţează reciproc. Nu doar gândurile, bune sau rele, duc la cuvinte sau fapte de acelaşi fel. Ci şi faptele influenţează la rândul lor cuvintele sau gândurile
noastre.
De asta e bine ca fiecare dintre noi
să ne cercetăm, măcar în fiecare seară,
conştiinţa. Să ne întrebăm ce am făcut
bine şi ce am făcut rău în fiecare zi. Cu
gândul, cu cuvântul sau cu lucrul. Cu
voie şi fără de voie. Şi, printr-o astfel de
cercetare, printr-un astfel de examen
zilnic, veţi vedea cum viaţa voastră se va
schimba. Încetul cu încetul. Încet, dar
sigur.
De reţinut: Dumnezeu vrea ca noi
să mergem doar pe calea cea îngustă a
binelui. Să gândim ce trebuie, să spunem ce trebuie, să facem ce trebuie.
Gândurile, cuvintele şi faptele noastre
se află într-o relaţie vie. Trebuie ca fiecare aspect al vieţii noastre să fie după
voia lui Dumnezeu.
Despre un împrumut binecuvântat
Un monah antiohian de neam
cucernic, de la mănăstirea lui Casi124

an, a mers la Sfintele Locuri pentru
rugăciuni şi, zăbovind el acolo, a
sfârşit cele ce avea de trebuinţă, dar
nu ştia ce să facă. Şi, şezând în biserică, se scârbea din această pricină. Plecând, a adormit puţin şi L-a
văzut pe Domnul nostru Iisus Hristos spunându-i: „Du-te la iconomul
Bisericii Sfintei Învieri şi să-i zici
lui: «M-a trimis Iisus la tine, să-mi
dai pentru dânsul un galben şi-ţi voi
da zapis la mână, şi când va veni
Iisus ţi-l va da!»”
Deşteptându-se monahul şi rugându-se, a crezut cuvântului din
vis şi, mergând, l-a aflat pe iconom,
căruia i-a zis precum i-a poruncit
lui. Şi a zis iconomul: „Dar când are
să vină Iisus să mi-l dea?”. Iar monahul a răspuns: „Eu precum am
auzit, ţi-am spus, tu cum ştii, aşa să
faci”. Atunci a zis iconomul: „Fă-ţi
zapisul!”. Şi a şezut monahul de a
scris aşa: „Eu, Ioan, călugărul de la
Antiohia Siriei, mărturisesc că am
luat un galben de la tine, Ştefan preotul, iubitorul de Dumnezeu, iconomul Bisericii Sfintei Învieri, trebuindu-mi! Şi pentru încredinţare am
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făcut acest zapis al meu şi, când va
veni Iisus Hristos, ţi-l va da”. Apoi,
luând galbenul, a plecat.
Iar în noaptea următoare a văzut iconomul în vis pe cineva grăindu-i: „Ia-ţi galbenul şi să-mi întorci
zapisul monahului!”. El însă nu voia,
grăind: „Acela a zis că Iisus va veni
şi-mi va plăti”. Iarăşi a zis: „Eu sunt
Iisus, ia-ţi dar galbenul şi-mi dă zapisul călugărului. Sau vrei să iei mai
mult? Iată, este al tău!”. Şi deşteptându-se, a trimis nişte oameni după
monah, zicându-le: „Oriunde îl veţi
afla pe acel monah, să-l aduceţi la
mine!”. Şi, aflându-l, i-au zis:
„Mergi, că te cheamă iconomul!”.
Acesta, temându-se, zicea întru
sine că acela s-a căit şi vrea să-i ia
galbenul înapoi. De aceea, mergea
cu sfială, iar acela văzându-l, i-a
zis: „Părinte, mai ia şi alţi galbeni,
câţi vei voi, şi-mi fă zapis pentru
ei!”. Părintele i-a răspuns: „Iartă-mă, dar mai mulţi nu-mi trebuie,
destul îmi este acesta, că nu mi-a zis
Domnul să iau mai mult de un galben”. Iar cei ce au auzit, s-au mirat
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şi au proslăvit făgăduinţele Domnului cele nemincinoase (1-366).
Trecând prin faţa unei farmacii, un
om care era bolnav de mai mulţi ani a
văzut un bătrân, care stătea trist, de
parcă aştepta pe cineva.
— Vă pot ajuta cu ceva?, l-a întrebat.
— Da, a spus bătrânul. Am ieşit să
îmi cumpăr medicamente, dar mai întâi
am trecut pe la piaţă. Nu ştiu cum am
făcut, dar mi-am pierdut portmoneul.
Stau aici, aşteptând, poate trece vreun
cunoscut, să îl rog să îmi împrumute
bani până la pensie.
— Vă ajut eu, a spus omul, şi au
intrat împreună să cumpere medicamentele.
La ieşire, bătrânul i-a spus:
— Eu stau chiar aici, în blocul cu
farmacia. Peste zece zile puteţi trece pe
la mine, să vă dau banii înapoi. Vă notaţi pe ceva numărul apartamentului
meu? Locuiesc la apartamentul 10.
— Nu e nevoie să notez, e uşor de
ţinut minte. Dar, staţi liniştit, banii vi
i-am dat în numele Domnului. Nu îi
vreau înapoi. Sănătate multă vă doresc,
a spus omul, şi a plecat la treburile sale.
127

Noaptea, când s-a culcat, L-a visat pe
Hristos, spunându-i: „Pentru că l-ai
ajutat pe acel bolnav, pe Mine m-ai
ajutat. Vreme de un an de zile, problemele tale de sănătate te vor lăsa
în pace. Te vei simţi ca în tinereţea
ta.”
Începând de a doua zi, omul a început să se simtă mai bine. După câteva
zile, a bătut la uşa bolnavului, spunându-i că vrea să îi lase mai mulţi bani
pentru medicamente. Pentru că se gândea că poate pentru fiecare cutie cu medicamente cumpărate de bătrân, Dumnezeu îi va mai da şi lui un an de sănătate. După ce i-a spus bolnavului visul
pe care îl avusese, acesta i-a spus: „Să
ştiţi că şi eu sunt creştin, şi eu merg
la biserică, şi cred ce mi-aţi spus.
Dar alţi bani de la dumneavoastră
nu vreau să primesc. Eu mă descurc,
cu ajutorul lui Dumnezeu, din pensia
mea. Dar dumneavoastră puteţi ajuta alţi bătrâni, alţi bolnavi, sau oameni săraci. Însă să nu vă gândiţi
că îi ajutaţi ca să vă fie bine în lumea aceasta. Pomana va fi răsplătită de Dumnezeu pe lumea cealaltă.
Pentru că, dacă vreţi să vă fie răs128

plătită aici, atunci nu mai este pomană. E doar o afacere pe care aţi
încerca să o faceţi cu Dumnezeu,
nu-i aşa?”
„Aveţi dreptate, i-a spus omul.
Vă mulţumesc mult pentru sfatul pe
care mi l-aţi dat”.
Din acea zi, viaţa omului s-a
schimbat. În fiecare lună punea bani
deoparte, pentru a ajuta diferiţi oameni.
Şi nu se gândea la propria sa sănătate.
Nu, îi ajuta pur şi simplu din bucuria de
a-i ajuta. De aceea, mare a fost mirarea
lui când, mai mult de un an de zile de la
acea întâmplare, şi-a dat seama că boala
nu îi revenise. Pentru rugăciunile bătrânului şi ale altor oameni, Dumnezeu îi
dăduse sănătate trupească. Tocmai ca
să îl ajute să înţeleagă că Dumnezeu îl
iubeşte pe om, şi îl cheamă şi pe om să
răspundă acestei iubiri.
De reţinut: Când putem ajuta pe
cineva, să îl ajutăm din toată inima, că
Dumnezeu vede fapta cea bună pe care
o facem şi o va răsplăti.
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Despre furtul lucrurilor neimportante
Povestea avva Pafnutie, ucenicul lui avva Macarie, că zicea bătrânul: „Când eram copil, împreună cu
ceilalţi copii păşteam boii. Şi m-am
dus să fur smochine şi, când alergau
ei, a căzut una de la dânşii şi, luând-o, am mâncat-o. Când îmi aduc
aminte de dânsa, şed plângând” (35139).
Un copil m-a întrebat:
— Părinte, eu nu înţeleg, ce înseamnă pocăinţă? Cum să îmi pară rău
de lucrurile rele pe care le-am făcut? Că
eu sunt un copil bun, nu fac lucruri rele.
— Niciodată?
— Cred că niciodată.
— Uite, eu îmi aduc aminte şi acum, eram de vârsta ta, şi am luat o notă mică la matematică, i-am spus eu. Nu
am vrut să le spun asta părinţilor mei,
am tot amânat, am tot amânat, dar
când a venit vacanţa părinţii au văzut
mediile mele, şi a trebuit să le spun de
nota respectivă.
— E, chestii din astea mai fac şi eu.
— Îi minţi pe părinţii tăi?
— Uneori, da, dar nu sunt lucruri
importante.
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— Trebuie să îţi dai seama că în
majoritatea cazurilor se ajunge de la
minciuni mici la minciuni mari. Ca şi în
cazul furatului. Să nu crezi că un om
care nu a furat în viaţa lui se duce să
spargă o bancă. Nu, ci se trece de la
furturi mai mici la furturi mai mari. De
asta e important ca orice lucru rău pe
care l-am făcut, să îl recunoaştem şi să
nu îl mai repetăm. Că, altfel, creşte...
De reţinut: Trebuie să ne dăm
seama de toate lucrurile rele pe care
le-am făcut. Chiar dacă unele par neimportante, dacă ne învăţăm să facem lucruri rele mici, de la ele vom trece la
rele mari.
Despre măsurile diferite
Zis-a un bătrân: „Este un om
care mănâncă mult și încă nu se satură și este altul care mănâncă puțin şi se satură. Deci, cel ce mănâncă
mult și încă i-ar mai trebui, are mai
mare plată decât cei ce mănâncă
puțin și se satură” (19-426).
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Oamenii sunt foarte diferiţi. Aşa
cum nu toţi aleargă cu aceeaşi viteză,
aşa cum nu toţi văd la fel de departe, tot
aşa e şi cu mâncarea. Sfinţii Părinţi au
scris şi au vorbit împotriva lăcomiei
pântecelui. În zilele noastre, însă, oamenii trec cu vederea acest păcat, considerându-l neimportant faţă de alte păcate. Totuşi, sfinţii au scris despre legătura dintre lăcomia pântecelui şi alte
păcate, iar această legătură există, chiar
dacă mulţi o neagă sau o trec cu vederea.
Atunci când e vorba de îngheţată
sau de pizza, e uşor să vezi cum unii
mănâncă, iar alţii se îndoapă până nu
mai încape nimic în ei. Cu acelaşi elan
cu care beţivii toarnă în ei băutură. Numai că de la pizza sau îngheţată nu se
îmbată nimeni, nu?...
Măsura recomandată este ca nimeni să nu mănânce până se satură,
până simte că nu mai poate. Chiar şi
doctorii spun că această măsură este
cea mai bună pentru sănătatea organismului.
Dacă în ce priveşte reperele morale totul e clar, e rânduit de Biserică
după voia lui Dumnezeu (şi acolo ade132

vărul e adevăr indiferent ce crede unul
sau altul), în ceea ce priveşte aprecierea
cantităţii de mâncare există o doză de
subiectivitate. Dacă ne apucăm să îi judecăm pe ceilalţi, că mănâncă mai mult
sau mai puţin decât ni se pare nouă
normal, greşim. Şi acest lucru este valabil nu doar pentru mâncare, este valabil
şi pentru alte aspecte care ţin de viaţa
noastră.
De reţinut: Noi nu putem aprecia
corect înfrânarea sau lipsa de înfrânare
a altora. Poate că cineva mănâncă mult,
iar nouă ni se pare că a mâncat prea puţin. Sau invers. De aceea, dacă îi judecăm pe ceilalţi după măsurile noastre,
putem greşi. Putem şti doar care este
măsura potrivită pentru noi înşine.
Despre puterea bunătăţii
A zis un bătrân că smerenia
poate mai mult decât toată sila şi a
povestit şi un lucru ca acesta: „Erau
doi episcopi aproape unul de altul şi
erau odinioară supăraţi unul pe celălalt. Unul era bogat şi puternic,
iar celălalt smerit. Şi căuta cel pu133

ternic să-i facă rău celuilalt. Iar cel
smerit, auzind aceasta, zicea către
clerul său: «O să-l biruim cu darul
lui Dumnezeu». Şi l-au întrebat:
«Cine poate să-l biruiască?». Iar el
zicea: «Răbdaţi, fiilor, şi veţi vedea
mila lui Dumnezeu!».
Aşadar aştepta, şi, când acela a
mers la un praznic de sfinţii mucenici, a luat clerul său, a ieşit şi le-a
zis: «Veniţi după mine şi orice mă
veţi vedea pe mine că fac, faceţi şi
voi şi o să-l biruim». Deci, mergând
după dânsul, îşi ziceau: «Oare ce
are să facă?». Şi, după ce au venit,
l-au aflat făcând slujbă şi toată cetatea era adunată acolo. Atunci
episcopul a căzut în genunchi la picioarele celui puternic împreună cu
clerul său, zicându-i: «Iartă-ne pe
noi, stăpâne, robii tăi suntem!».
Acela, spăimântându-se de ceea ce a
făcut, umilindu-se, căci Dumnezeu
schimbase inima lui, l-a prins de
picioare, zicând: «Tu eşti stăpân şi
părinte!». Şi de atunci s-a făcut mare dragoste între dânşii. Şi zicea cel
smerit către clerul său: «Nu vă ziceam vouă, fiilor, că vom birui prin
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bunătatea lui Dumnezeu? Deci şi
voi, când aveţi vrajbă cu cineva,
aceasta faceţi şi veţi birui cu darul
lui Dumnezeu»” (14-352).
Într-o clasă erau doi băieţi, foarte
buni la învăţătură, pe nume Florin şi
Matei. Florin era mai deştept decât Matei, dar era şi foarte invidios pe el, deoarece Matei era iubit de toţi colegii. Florin tot sărea la bătaie, şi de fiecare dată
colegii ajungeau să îi despartă. Matei,
care mergea la biserică, se tot străduia
să facă pace cu Florin, dar fără niciun
rezultat. Odată, Florin l-a împins atât
de rău, încât Matei a căzut şi şi-a rupt
mâna. Şi asta s-a întâmplat cu câteva
zile înainte ca Matei să îşi serbeze ziua
de naştere. A doua zi, când Matei a venit la şcoală cu mâna în ghips, a invitat
câţiva colegi la ziua lui. L-a invitat şi pe
Florin.
— Tu vorbeşti serios? Chiar vrei să
vin la ziua ta? Asta înseamnă că m-ai
iertat?
— Da, asta înseamnă că te-am iertat, şi chiar vreau să vii şi tu.
Florin nu a putut veni la ziua lui
Matei. A stat acasă, şi s-a tot frământat.
Îşi dăduse seama cât de mult greşise
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faţă de colegul său, şi îl apăsa acest lucru. După ce s-au revăzut, la şcoală,
Florin a început să se poarte altfel cu
Matei. În timp, au devenit prieteni
apropiaţi. Matei reuşise să îl schimbe pe
Florin. Puterea iertării a fost ca un medicament pentru sufletul lui Florin.
Într-o zi, Matei i-a mărturisit:
— Să ştii că mi-a fost foarte greu să
te iert. Dar mi-am dat seama că, dacă
m-aş purta urât cu tine, nu aş rezolva
nimic. Aşa că am încercat să te înving,
iertându-te. Şi văd că Dumnezeu m-a
ajutat.
— Da, m-ai învins, recunoscu Florin. Chiar dacă îmi e greu să recunosc
asta...
De reţinut: Cea mai mare victorie
împotriva celor care ne supără sau ne
fac rău este să îi schimbăm prin bunătatea noastră. Dacă noi avem puterea să îi
iertăm pe cei care ne fac rău, Dumnezeu
primeşte rugăciunile noastre pentru ei
şi îi poate schimba într-un mod la care
noi nu ne aşteptăm.
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Despre lupta cu lenea
Zis-a un bătrân: „De vei lucra
lucrul mâinilor tale în chilia ta şi va
sosi ceasul rugăciunii tale, să nu
zici: «Să termin de împletit aceste
puţine smicele de finic şi aşa mă voi
scula». Ci scoală-te la fiecare ceas şi
dă-I lui Dumnezeu datoria cuvenită.
Fiindcă de vreme ce câte puţin te
obişnuieşti să te leneveşti la rugăciune şi la pravilă, sufletul tău se
face pustiu de tot lucrul trupesc şi
duhovnicesc. Căci de dimineaţă se
vede osârdia ta” (4-413).
De reţinut: Nu trebuie să amânăm
nimic din ceea ce facem pentru sufletele
noastre. Tot timpul se vor găsi pretexte
ca să amânăm să mergem la biserică, să
ne spunem rugăciunea, să facem bine
altora. Copiii tot timpul pot găsi motive
să amâne să-şi facă temele sau să înveţe
pentru şcoală. Dar amânarea vine de la
lenevie, iar lenevia e o boală pentru suflet. O boală cu care trebuie să ne luptăm fiecare dintre noi.
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Despre faptele oamenilor
Zis-a avva Daniil: ne-a povestit
nouă avva Arsenie ca despre altul,
deși poate chiar el era. Că șezând un
bătrân în chilia sa a auzit un glas,
zicându-i: „Vino şi îți voi arăta lucrurile oamenilor”. Şi, sculându-se,
a ieșit și l-a dus pe el într-un loc și ia arătat un arap tăind lemne și făcând o sarcină mare şi acela se ispitea să o ridice, dar nu putea. Și, în
loc de a mai lua dintr-însa, el mergând mai tăia lemne şi adăuga peste
sarcină. Şi aceasta o făcea vreme
îndelungată şi, mergând puțin mai
înainte, iarăși i-a arătat lui un om
stând lângă un lac și scoțând apă
dintr-însul şi turnând-o într-un
jgheab găurit, din care curgea iarăși în lac. Și i-a zis lui iarăși: „Vino
să-ți arăt alta.” Şi a văzut o biserică
și doi oameni călări pe cai ținând o
prăjină de-a curmezișul, unul împotriva altuia. Şi voiau să intre prin
ușă și nu puteau, pentru că era prăjina de-a curmezișul şi nu s-a smerit
niciunul pe sine înapoia celuilalt, ca
să întoarcă prăjina de-a dreptul, și
pentru aceasta au rămas afară de
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ușă. Și bătrânul a zis: „Aceștia sunt
oamenii care poartă cu mândrie
cumpăna, ca şi cum ar fi a dreptății,
și nu s-au smerit ca să se îndrepteze
pe sine şi să călătorească pe calea
cea smerită a lui Hristos. Pentru
aceasta şi rămân afară de Împărăția lui Dumnezeu. Iar cel ce tăia lemne este omul cel întru multe păcate,
care în loc de a se pocăi, adaugă alte
fărădelegi, întru păcatele sale. Și cel
ce scotea apă, este omul cel care face
lucruri bune, dar pentru că are întru
dânsele amestecare rea, cu aceasta
a prăpădit și lucrurile cele bune ale
sale. Deci tot omul trebuie sa fie
treaz la lucrurile sale, ca să nu se
ostenească în deșert” (33-20).
De reţinut: Aşa cum atunci când
trebuie să cărăm în spate un rucsac
greu, principala noastră preocupare este să ajungem la destinaţie, ca să dăm
rucsacul jos din spate, tot aşa trebuie să
avem grijă şi de sufletele noastre, iar
păcatele şi răutăţile trebuie să le părăsim, nu să le înmulţim. Şi nu trebuie să
ne gândim că nu contează că facem
unele lucruri rele, din moment ce facem
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lucruri bune. Noi nu suntem în măsură
să judecăm dacă facem mai mult bine
decât rău, sau mai bine zis toţi oamenii
care fac rău încearcă să se mintă pe ei
înşişi că fac mai puţin rău decât bine.
Hristos nu ne-a cerut să facem mai mult
rău decât bine, ne-a cerut şi ne cere să
facem binele. Iar binele fără smerenie
nu e bine, binele amestecat cu mândrie
îşi pierde plata de la Dumnezeu.
Despre obiceiurile rele
Zis-a un bătrân oarecare: „Nu
există lucru mai rău şi mai amar
decât deprinderea şi obiceiul rău, că
multă vreme, silință şi osteneală trebuie unuia ca acela ca să-și poată
tăia şi dezrădăcina obiceiul și deprinderea lui cea rea. Osteneală au
avut mulți, iar vreme n-au avut, că
i-a pripit şi i-a tăiat secera morții
împreună cu obiceiul şi deprinderea
lor și numai Însuși Dumnezeu știe ce
va face cu aceia în Ziua Judecății”
(2-248).
Trebuie să ne luptăm cu toate defectele, patimile şi slăbiciunile noastre.
Dacă ne-a intrat în obişnuinţă să facem
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un anumit lucru rău, ne va fi mult mai
greu să scăpăm de el. Dacă am ajuns să
fim dependenţi de un anumit păcat, cu
cât am făcut mai multă vreme păcatul
respectiv, cu atât ne va fi mai greu să
scăpăm de el.
De mare ajutor este puterea primită prin taina sfintei spovedanii, dar
spovedania înseamnă tocmai începutul
ridicării din păcat. Nu înseamnă că, dacă ne-am spovedit, nu o să trebuiască să
ne mai luptăm cu patima respectivă. E
nevoie de hotărâre, e nevoie de efort,
pentru a câştiga această luptă.
De reţinut: Când ne-am dat seama
că avem obişnuinţa de a face unele lucruri rele, că minţim, că furăm sau că
facem altceva de genul acesta, trebuie
să ne dăm seama că avem de purtat un
război, spre binele sufletului nostru.
Despre gândurile rele
Zis-a un bătrân: „Gândurile cele rele și necurate din inima omului
sunt asemenea șoarecilor care umblă în casă, pe care, dacă-i vei omori
câte unul, de îndată ce-i vei vedea,
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nu te vei osteni, iar dacă îi vei lăsa
până se vor înmulți și vor umple casa, atunci multă osteneală vei avea
gonindu-i și, neputându-i goni, ți se
va urî şi vei lăsa de se va pustii casa
ta” (6-251).
Gândiţi-vă singuri, cum e mai uşor
să scăpăm de gândaci? După ce apar
unul doi, sau după ce i-am lăsat să se
înmulţească? Răspunsul e simplu, trebuie să scăpăm de ei cât mai repede.
Aşa e şi cu gândurile rele. Dacă sunt
respinse de la început, atunci mintea se
linişteşte. Dacă lăsăm să picure în minte tot felul de lucruri urâte, sau rele, le
vom scoate mult mai greu. E ca şi cum
ne-am murdări cu vopsea pe pantaloni.
Dacă îi spălăm repede, vopseaua se duce. Dar, dacă în loc să îi spălăm, îi mai
purtăm, îi mai murdărim iar şi iar cu
vopsea, va fi mult mai greu să îi spălăm.
Mare parte din murdărie se va duce, dar
pantalonii vor rămâne pătaţi.
De reţinut: Gândurile rele sunt ca
un şarpe, pe care îl lăsăm să crească în
mintea noastră. Dacă nu suntem atenţi,
el creşte din ce în ce mai mare, fără ca
noi să ne dăm seama, şi ne va fi foarte
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greu să scăpăm de el când a crescut.
Atunci când e mic, nu pare primejdios,
dar, dacă nu i se dă importanţă, poate
face mult rău.
Despre atenţia la rugăciune
Zis-a un bătrân: „Într-una din
zile, ne citeam noi pravila după obicei, împreună cu bătrânul meu, și,
citind eu psalmii, am greșit şi am
sărit un cuvânt dintr-un psalm şi
n-am priceput. După ce am terminat
slujba, mi-a zis bătrânul: «Eu, fiule,
când îmi fac pravila şi rugăciunea,
atunci mi se pare că arde foc sub
mine şi nu poate să umble mintea și
gândul meu încoace şi încolo. Ție
unde îți era mintea şi gândul tău
când citeai psalmii, de ai sărit un
cuvânt din psalmi? Nu știi că în
vremea când îți faci rugăciunea înaintea lui Dumnezeu stai şi cu Însuși
Dumnezeu grăiești?»” (3-277).
Mulţi oameni nu sunt conştienţi
de importanţa rugăciunii. Când se roagă, o fac la repezeală, de parcă ar trebui
să îşi facă datoria, de parcă ar îndeplini
o obligaţie formală. Dar la rugăciune nu
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este importantă atât cantitatea, cât calitatea. Decât să zici la repezeală de trei
ori „Tatăl nostru” sau altă rugăciune,
mai bine să zici o singură dată, dar cu
atenţie. Aşa cum atunci când le cereţi
ceva părinţilor voştri le cereţi spunând
foarte clar cererea voastră, ca părinţii
voştri să înţeleagă ce vreţi, tot aşa şi
când ne rugăm trebuie să fim foarte
atenţi la cuvintele pe care le spunem.
Atunci când ne rugăm arătăm în ce măsură credem în Dumnezeu.
Trebuie să înţelegeţi ce mare dar
vă face Dumnezeu că puteţi vorbi cu El.
Cu El sau cu sfinţii Săi. Ce mare dar ne
face că putem vorbi cu Fecioara Maria,
cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu. Nu e nimic complicat, noi ne rugăm şi ei ne ascultă rugăciunile.
De reţinut: Când spunem sau citim o rugăciune, trebuie să fim atenţi la
fiecare cuvânt pe care îl spunem. Dacă îl
spunem doar cu gura, iar mintea noastră este la prietenii din parc sau la cine
ştie ce alte lucruri, înseamnă că ne pierdem timpul. Că nu ne rugăm. E adevărat, rugăciunea este o artă care se învaţă
în timp, e greu să îţi stăpâneşti mintea
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în timpul rugăciunii, dar, încet-încet,
dacă ne străduim o să fie din ce în ce
mai uşor.
Despre pierderea bunătăţilor veşnice
Un chinoviarh avea mare slavă
de la oameni și era părinte peste două sute de călugări. La chinovia
acestora a venit Hristos în chipul
unui bătrân sărac, cunoscut lui mai
înainte, și-l ruga pe portar să spună
părintelui că este cutare frate. Iar
portarul, abia înduplecându-se, a
intrat să-l vestească, dar l-a aflat pe
părintele vorbind cu unii oameni
străini și, așteptând puțin, i-a spus
despre acel bătrân sărac. Chinoviarhul i-a răspuns cu mânie, zicând:
„Nu vezi că vorbesc cu oamenii? Lasă acum!” Și, sfiindu-se portarul, s-a
dat în lături și, întorcându-se, i-a
spus celui ce părea că este bătrân
sărac cuvântul proiestosului. Iar
Domnul cel îndelung răbdător a petrecut șezând la poartă. Și pe la al
cincilea ceas a venit la chinovie un
bogat, pe care degrabă ascultându-l
portarul, i-a deschis și a vestit chi145

noviarhului despre el. Iar el ieșind,
cu osârdie l-a întâmpinat la ușă. Şi,
văzându-l pe el Cel bogat întru milă
Dumnezeu, care venise în chip de
bătrân sărac, îl ruga, zicând: „Voiesc să vorbesc cu tine, părinte!” Iar
el, de niciun răspuns învrednicindu-l, a intrat împreună cu bogatul,
sârguindu-se să-i gătească masa.
După ce a prânzit bogatul, l-a petrecut părintele până la ușă şi s-a întors înapoi, fiind robit de multele
griji și a uitat rugăciunea bătrânului sărac și fără de răutate. Făcându-se seară, după ce nimeni nu l-a
chemat pe acel blagoslovit sărac,
apropiindu-se iarăși de portar i-a
poruncit să spună acestea proiestosului: „De vreme ce voiești slava oamenilor, Eu, pentru osteneala ta cea
de mai înainte şi multele tale nevoințe, îți voi trimite vizitatori din cele
patru părți ale lumii. Dar din bunătățile Împărăției Mele nu vei gusta.”
Şi din acele cuvinte s-a cunoscut că
Săracul era Hristos, Cel Atotţiitor
(11-361).
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De reţinut: Nu trebuie să judecăm
oamenii după bogăţia sau după condiţia
lor socială. Nu trebuie să îi dispreţuim
pe cei săraci. Altfel, tot binele pe care îl
facem altora va fi răsplătit de Dumnezeu în viaţa aceasta, dar vom pierde răsplata veşnică. În funcţie de cum ne purtăm cu aproapele nostru Se va purta şi
Dumnezeu cu noi. Deci să încercăm să
ne purtăm cu toată deschiderea, cât mai
bine, cu cei pe care îi întâlnim, încercând să înţelegem că datoria noastră nu
este de a ne judeca unii pe alţii, ci de a
ne ajuta, după posibilităţi, unii pe alţii.
Despre milostenie
Zis-a un iubitor de Hristos că
dator este cel ce dă milostenie, așa
să dea, ca şi cum el ar lua. Că o milostenie ca aceasta îl apropie de
Dumnezeu (20-376).
De reţinut: Există oameni care,
atunci când dau o pâine sau bani sau
altceva unui om sărac, o fac cu afecţiune, o fac ca şi cum ar fi o rudă sau un
prieten al săracului. Alţii fac aceeaşi
pomană cu gând egoist, doar ca să le în147

toarcă Dumnezeu binele pe care îl fac, şi
îi dispreţuiesc pe cei cărora le dau pomană. Trebuie ca atunci când ajutăm pe
cineva să o facem ca şi cum noi am fi cei
care am primi, nu cei care am da. Şi, de
fapt, aşa şi este, că mare este răsplata
celor care îi ajută pe ceilalţi după puteri
şi din toată inima lor.
Despre importanţa zilei de azi
Zis-a un bătrân: „Neamul acesta nu caută ziua de astăzi, ci ziua de
mâine” (14-424).
Există mai multe tipuri de păcate
– unele sunt cele cunoscute ca atare,
cum e beţia, mândria şi celelalte. Altele
sunt păcate pe care oamenii nu le conştientizează ca atare. Una din marile
greşeli pe care le facem este că trăim cu
gândul la ce vom face mâine, nu la ce
facem azi. Proverbul: „Nu lăsa pe mâine
ce poţi face azi” e important în orice
domeniu al vieţii.
De multe veacuri, chiar de dinainte ca pustiul Patericului să se umple de
călugări, unii oameni au observat că generaţiile mai tinere nu ştiau să preţuiască timpul cum trebuie. Această con148

statare este însă din ce în ce mai actuală
astăzi, când tinerii îşi risipesc timpul liber în faţa televizorului sau a calculatorului.
Încercaţi să căutaţi să înţelegeţi
valoarea fiecărei zile, a fiecărui an din
viaţa voastră. Sunteţi la vârsta la care
trebuie să fiţi preocupaţi şi de învăţătură, nu doar de joacă. Nu vă gândiţi că
dacă sunteţi copii nu trebuie să vă gândiţi şi la sufletele voastre, că o să vă
gândiţi la bătrâneţe. Vremea lui Dumnezeu este acum, nu mâine. Voi acum
aveţi nevoie de hrană, nu mâine. Tot
aşa sufletele voastre acum au nevoie de
rugăciune, nu vă gândiţi că o să vă rugaţi mâine sau altă dată.
De reţinut: Trebuie să înţelegem
importanţa prezentului, şi să încercăm
să trăim în fiecare zi după voia lui Dumnezeu.
Despre efectele gândurilor şi faptelor
noastre
Zis-a un bătrân: „De la mic până la mare, tot ce facem, să privim
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la roada pe care o vor naște: ori cu
gândul, ori cu lucrul.” (14-421)
Copii, pe cât este de simplu acest
cuvânt, pe atât este de profund. Singuri
vă puteţi da seama că gândurile frumoase pe care le aveţi vor duce la alte
gânduri frumoase, că lucrurile bune vor
duce la alte lucruri bune. Ştiţi doar bucuria pe care o aveţi când aţi făcut un
lucru bun, parcă aţi fi gata să vă apucaţi
de altul, uitând toată oboseala de dinainte. Sau aţi constatat şi voi că, după ce
v-aţi certat cu un prieten sau cu un coleg, parcă cearta a lăsat ceva în voi, parcă şi-a lăsat o amprentă pe sufletele
voastre.
Dacă din tot Patericul aţi rămâne
doar cu acest cuvânt în sufletele voastre, dacă v-aţi gândi la el cât mai des, o
să înţelegeţi puterea lui. Sfântul Vasile
cel Mare spunea că filosofia creştinului
este să se gândească la moarte. Vouă,
copii fiind, vă este greu să vă gândiţi deseori la moarte. Copilăria este cea mai
frumoasă parte a vieţii. Dar, chiar dacă
sunteţi copii, sunteţi în măsură să vă
gândiţi la efectele, la consecinţele faptelor voastre.
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De reţinut: Este foarte important
ca, atunci când ne gândim sau facem
ceva, să fim conştienţi de consecinţele
gândurilor sau faptelor respective. Gândurile bune ne duc la fapte bune, gândurile rele ne duc la fapte rele. Faptele
bune ne duc spre alte fapte bune, faptele rele spre alte fapte rele. Trebuie să
fim foarte atenţi nu numai la gândurile,
cuvintele şi faptele noastre, ci şi la efectele, bune sau rele, pe care le vor naşte
în timp. Dacă vom fi atenţi la ele, ne va
fi mai uşor să facem binele şi să evităm
răul.
***
Copii, scrisoarea mea se încheie
aici. Poate că ar mai fi şi alte pasaje din
Pateric pe care aş fi putut să le aştern
pe hârtie, dar am încercat să vă trimit
doar cuvintele pe care m-am gândit că o
să le înţelegeţi cum trebuie. M-aş bucura să îmi spuneţi cum vi s-au părut cele
scrise.
Chiar dacă sunteţi copii, vă aflaţi
într-un război, în care trebuie să vă alegeţi de ce parte vreţi să luptaţi. Şi, dacă
veţi alege binele, pentru că ştiu că l-aţi
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ales deja, trebuie să fiţi foarte atenţi,
pentru că războiul este de durată, ţine
toată viaţa. Şi în acest război există încercări, căderi, ridicări. E important să
aveţi un duhovnic care să vă fie aproape, ca un antrenor pentru suflet, la fiecare pas al vieţii.
Eu o să mă rog pentru voi în continuare, şi vă rog încă o dată să vă rugaţi
şi pentru mine.
Cu drag, cu mult drag,
Părintele Antonie.
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Anexe:

Doctorul doctorilor
De când mămica lui murise, copilul îşi dorea din ce în ce mai mult să se
facă doctor. Mama lui avusese o boală
ciudată şi murise în câteva zile, fără ca
nimeni să se fi aşteptat la aşa ceva. Doctorul din satul lor fusese plecat pentru o
vreme, şi nimeni nu îşi dăduse seama că
starea mamei era atât de gravă încât
avea neapărată nevoie de medic. De
fapt, toţi aşteptau întoarcerea doctorului, în care aveau mare încredere, pentru că era vestit în tot ţinutul. Dar doctorul a ajuns prea târziu, cu câteva minute înainte ca femeia să moară. Murise
însă liniştită, pentru că fusese spovedită
şi împărtăşită.
Când mama lui se îmbolnăvise, copilul s-a hotărât că, atunci când va creşte, se va face doctor... Până când, într-o
noapte, a avut un vis…
***
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Străbătuse alături de un bărbat un
drum lung prin deşert. La un moment
dat au intrat într-un sat. Mergând prin
sat, vedeau tot felul de bolnavi, de
şchiopi, de ciungi, de surzi, de orbi…
Acolo erau chiar şi copii bolnavi.
Erau prea obosiţi ca să plece mai
departe, aşa că s-au hotărât să rămână
peste noapte în sat. Când au intrat întro casă de oaspeţi, gazda le-a spus: „Satul nostru îl aşteaptă pe Marele Doctor.
Aţi auzit ceva, se apropie de noi?”
Musafirii nu au dat niciun răspuns. Copilul a tăcut, gândindu-se că,
dacă ar spune că nu ştie nimic de vreun
mare doctor, ar fi putut să îl întristeze
pe cel care îi primise cu atâta bunăvoinţă la el în gazdă.
Dimineaţa, când să îşi ia rămas
bun, călătorii îi văzură pe cei patru copii
ai gazdei. Cele trei fete se jucau pe iarbă, dar copilul cel mai mare, un băiat
frumos, stătea pe un scaun cu ochii închişi.
– E orb, le explică gazda, nu vede
nimic…
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– Îmi pare rău, tare rău, zise copilul.
Îi era tare milă de băiatul orb, aşa
că spuse:
– Of, dacă aş putea, i-aş da eu
unul din ochii mei.
Străinul care îl însoţea îl întrebă în
şoaptă:
– Eşti sigur că, dacă ai putea, ai face asta?
Copilul răspunse:
– Da, sunt sigur, dar…
– Fie cum vrei tu, spuse Străinul.
Îl atinse uşor pe faţă şi copilul îşi
dădu seama că nu mai vede bine. După
câteva clipe, copilul încercă să-şi deschidă ochii, dar îşi dădu seama că ochiul stâng avea pleoapele lipite. Privind cu dreptul, îl vedea sărind de bucurie pe copilul care mai înainte fusese
orb.
– Văd, văd, văd…, striga acesta.
– Eşti sigur că vrei ca ochiul tău să
rămână la el? – îl întrebă Străinul.
– Ce să zic… Da, vreau, spuse
copilul cu hotărâre.
– Să mergem atunci, spuse Străinul. Şi porniră la drum.
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La ieşirea din sat, văzură o casă
dărăpănată. În faţa ei era un copil care
se străduia să bea apă din găleata aflată
pe marginea fântânii, dar îi era foarte
greu, pentru că nu avea mâini. Copilul îl
privi în ochi pe Străin, şi spuse cu voce
tare:
– Dacă aş putea, i-aş da una din
mâinile mele.
– Dă-i-o pe care vrei, îi spuse
Străinul. Copilul întinse mâna stângă.
Străinul îl trase de ea, şi mâna se desprinse din umăr, fără mare greutate.
– Eu o iau înainte, spuse copilul,
nu vreau să ştie că e de la mine.
Copilul făcu câţiva paşi, apoi se ascunse după un copac. Îl văzu pe Străin
cum apropie mâna de celălalt copil, şi
mâna se lipi imediat. Copilul o mişca,
nevenindu-i să-şi creadă ochilor.
Străinul îşi continuă drumul. Copilul veni lângă el şi spuse:
– Dacă aş putea, mi-aş da şi viaţa
pentru ceilalţi.
– Când te-am întâlnit, mi-ai spus
că îţi doreşti să devii doctor. De asta am
venit prin acest sat… Altfel… Uite, pentru că ai spus asta, ne vom schimba dru156

mul. Plecăm în altă parte. Dar ne va fi
mult mai greu decât până acum. Nu
avem decât puţină hrană la noi şi avem
de mers vreme de patruzeci de zile.
– Mergem, mergem… Cu tine îmi
este bine oriunde aş fi.
Şi au plecat… Şi au mers departe,
departe. Au urcat stânci, au mers prin
ploaie, le-a fost foame, le-a fost sete, dar
mergeau înainte. Când copilul simţea că
nu mai poate, îl privea pe Străin şi sufletul său se umplea de putere. Pe drum,
copilul a simţit că poate deschide şi
ochiul care i se închisese. Şi vedea cu el
din ce în ce mai bine. Iar mâna stângă,
nu se ştie cum, era la locul ei. Doar că o
mişca mai greu...
Au mers până când au ajuns într-un sat cu case mari, bine îngrijite. Au
bătut la prima poartă:
– Ziua bună, oameni buni, ne daţi
şi nouă ceva de mâncare? – întrebă
Străinul.
Nimeni nu îi răspunse, însă.
– Ce e cu ei, nu aud? — întrebă
copilul.
– Ba da, aud… Dar nu sunt primitori de străini.
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– De ce? Până acum ne-au primit
toţi, chiar şi cei săraci. Iar aceştia, care
consideră că au de toate…
– Aceştia au inima bolnavă, spuse
Străinul. Nu iubesc, nu ştiu să iubească.
– Îi pot ajuta? Ce să fac pentru
ei?… Dacă le-aş da inima mea, aş muri,
nu-i aşa? — întrebă copilul. Şi nu aş putea ajuta decât un singur om. Eu aş vrea
să-i ajut pe mulţi, zise copilul, privindu-l pe Străin.
– Dă-i fiecăruia o bucăţică din
inima ta.
– Cât de mare?
– Vei simţi tu, unii vor avea nevoie
de o bucată mai mare, alţii de alta mai
mică.
– Bine, zise copilul. Aşa am să fac.
Copilul intră în curte, timid. Primul veni spre el un bărbat cu o faţă aspră. Ducea în spate o scară. Înainte să îi
spună ceva copilului, acesta îi aruncă în
piept o bucăţică din inima lui. Bărbatul
se schimbă, brusc, la faţă. Privirea îi deveni senină.
– Avem oaspeţi, oaspeţi de seamă,
strigă către cei din casă. Bine aţi venit la
noi, le spuse musafirilor.
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Copilul se întoarse spre Străin şi îi
zâmbi.
– Bine v-am găsit, salută Străinul.
– Nu ştiu ce s-a întâmplat, v-am
văzut la poartă de când aţi venit, dar
eram prins cu treburile, zise gazda.
Soţia îi privea pe fereastră, mirată.
Copilul se apropie de ea şi îi aruncă o
bucăţică din inima lui. Femeia văzu
cum copilul aruncă ceva înspre ea, dar
nu îşi dădu bine seama ce s-a întâmplat.
Simţea doar o căldură în piept. Şi ieşi să
îi primească pe oaspeţi.
Copilul îl întrebă pe Străin:
– Mai sunt mulţi pe care i-aş putea ajuta? Simt o dorinţă din ce în ce
mai mare de a da o parte din inima mea
şi altora…
– Nu vrei să mănânci mai întâi?
Ţi-e foame, doar…
– Mâncăm după aceea, zise copilul.
– Du-te singur, îi spuse Străinul.
Ştii ce ai de făcut. În satul acesta aproape toţi suferă de aceeaşi boală. Puţini au
inima sănătoasă. Tu îi poţi ajuta şi pe
ceilalţi să iubească…
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Copilul plecă. Merse din casă în
casă. Peste tot era întâmpinat cu răceală. Dar, când pleca, oamenii nu voiau să
se mai despartă de el. Ceva însă se întâmpla. Pe măsură ce ajuta mai mulţi
oameni, el îmbătrânea. Spre seară, arăta deja ca un bătrân de şaptezeci de ani.
Mergea din ce în ce mai greu. Ajunse la
prima casă din sat, la casa la care îl lăsase pe Străin. Intră, văzu mulţi oameni
la masă, dar Străinul plecase. Încercă să
intre în vorbă cu gazdele, dar acestea nu
îl recunoscură. A întrebat:
– Ştiţi cumva, a trecut pe-aici un
om străin de aceste locuri?
– Da, a trecut de dimineaţă. A plecat apoi repede, s-o fi dus să îl caute pe
copilul cu care venise. A lăsat însă o
scrisoare, a spus să o dăm celui care va
întreba de el, zise bărbatul, întinzându-i
bătrânului scrisoarea. Acesta o luă, privindu-l pe bărbat în ochi. Bărbatul tresări, i se păru că a mai văzut acei ochi,
dar nu îşi dădu seama când anume.
Bătrânul începu să citească:
„Copile, ai vrut să ajuţi bolnavii şi
te-am ajutat. Ai dat mai întâi ochiul tău,
apoi mâna ta altora. Apoi le-ai primit
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înapoi.” Bătrânul îşi dădu seama că vede foarte bine cu amândoi ochii şi mâna
stângă i se mişca de parcă nu i-ar fi lipsit niciodată. „Ai vrut însă mai mult, aşa
că te-am adus la oamenii care au cele
mai mari suferinţe. La cei sănătoşi la
trup, dar cu inima bolnavă. Şi i-ai ajutat. Dăruind, ai dobândit... Acum priveşte spre pieptul tău. Inima e la locul
ei, dar e mai mare. Cu cât ai dat mai
mult, cu atât a crescut mai mult. Pentru
că pe Mine M-ai primit în ea. Puterea
Mea este puterea iubirii, puterea care
biruie orice boală şi orice neputinţă. Puterea iubirii biruie moartea, pentru că
Eu am biruit moartea. Alege, deci, ce fel
de bolnavi vrei să ajuţi, pe cei bolnavi la
trup sau pe cei bolnavi la suflet. Orice ai
alege, Eu voi fi cu tine. Şi îţi vei da seama că nu am plecat de lângă tine, pentru că Mă vei simţi în inima ta… Da, eu
sunt Marele Doctor...”
Bătrânul plângea, şi abia mai putea citi din cauza lacrimilor. Plângea, şi
simţea cum inima îi arde în piept…
***
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Copilul se sculă din somn brusc.
În cameră era foarte frig, focul din sobă
se stinsese. Dar inima îi bătea în piept
cu putere. Şi îşi aminti visul… Aprinse o
lumânare. Privi apoi spre icoană şi recunoscu chipul Străinului… Ani de zile
l-a tot frământat visul acela. L-a frământat până ce a ajuns preot. L-a frământat şi după aceea, până când a îmbătrânit. Şi, în toată viaţa lui, a simţit că
inima i-a rămas plină de iubire pentru
ceilalţi. Pentru că Îl primise în ea pe Cel
ce este Iubire…
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Povestea icoanei mele
Povestea aceasta este despre o
icoană neobişnuită…
Nectarie era un copil căruia îi plăcea să citească Vieţile Sfinţilor. Şi, când
îi plăcea în mod deosebit viaţa unui
sfânt, îl ruga pe naşul său, fratele mamei sale, care era iconar, să îi picteze
icoana acestuia. Mama lui punea icoanele în sufragerie, pe un perete pe care
era fixată o candelă frumos lucrată.
În camera băiatului erau doar trei
icoane – una cu Hristos, alta cu Maica
Domnului cu Pruncul, şi una cu Sfântul
Nectarie, icoană pe care o primise mama lui chiar înainte să îl nască. Uneori,
băiatului îi plăcea să pună icoana pe birou, şi să stea să se uite la sfânt… Îi părea bine că poartă numele sfântului. Avea mare evlavie la el, ştiind că este mare făcător de minuni. Simţea că Sfântul
Nectarie îi este prieten, că îl ajută…
Dar, într-o zi, o veste a venit peste
băiat ca un trăsnet: tatăl lui a spus că va
avea o altă familie, alţi copii. Nectarie şi
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mama lui s-au mutat într-un apartament mai mic, în alt cartier. Tristeţea
luase locul bucuriei din casa lor. Nectarie s-a transferat la o altă şcoală, aproape de noua locuinţă. Acolo a ajuns într-o clasă în care copiii erau mai răi şi
mai gălăgioşi decât foştii săi colegi.
Ceea ce l-a influenţat cel mai tare a fost
faptul că a fost pus în bancă cu un copil
foarte obraznic, care încet-încet a început să îl schimbe pe Nectarie. Mai întâi
l-a convins că nu e important să meargă
în fiecare duminică la biserică, din moment ce tot atunci mulţi băieţi din clasă
se adună la fotbal. Nectarie s-a gândit
că nu e mare lucru dacă va lipsi la o
slujbă. A lipsit însă şi în duminica următoare. Mama lui era foarte supărată
pe el, şi nu doar pentru că nu voia să
mai vină la biserică, ci şi pentru că învăţa din ce în ce mai prost. Iar acasă începuse să se poarte obraznic şi să vorbească urât.
Dar, când a venit ziua lui, s-a întâmplat ceva... Naşii săi i-au adus un
cadou, pe care l-au rugat să îl deschidă
abia seara, când va rămâne singur în camera sa. Nectarie îşi iubea mult naşii şi
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era nerăbdător să vadă cadoul, care era
pus într-o cutie foarte mare, dar destul
de uşoară.
Când a deschis cutia, a găsit în ea
o altă cutie. În care era o altă cutie. În
care era o altă cutie, în care era o cutie
mai mică şi destul de subţire. În ea se
afla o oglindă şi un pachet învelit în
pânză. Pipăindu-l, Nectarie, dezamăgit,
şi-a spus în gând: „Of, altă icoană... De
parcă nu avem atâtea... Iar oglinda nu
îmi place. Nu am mai auzit pe nimeni să
primească oglinzi de ziua lui.”
Dar, când s-a uitat la icoană, a văzut ceva ce l-a pus pe gânduri. Era cel
mai ciudat cadou pe care îl primise în
viaţa lui. Nu era chiar o icoană… Era un
tablou neobişnuit, ca un fel de icoană...
Nectarie stătea şi nu înţelegea. Pe icoană nu era scris numele celui reprezentat. Nectarie şi-a adus aminte că ştia de
la naşul lui că la o icoană te poţi închina
abia după ce este trecut pe ea numele
sfântului, că până atunci nu e icoană, e
doar tablou religios.
Chipul din imagine semăna enorm
cu propria sa faţă. Nu, nu se putea înşela. Asemănarea era prea izbitoare. Nec165

tarie a luat oglinda şi a pus-o lângă
icoană. S-a uitat la ambele chipuri. Chipul din icoană îl atrăgea, cel din oglindă
îl respingea.
Şi-a dat seama cât de mult se
schimbase în ultimele săptămâni. Faptul că slăbise puţin nu i se părea ceva
rău. Dar din oglindă îl priveau doi ochi
reci, care parcă erau de gheaţă. Parcă
nu erau ochii lui. Şi-a dat seama că are
de ales între două căi în viaţă: între calea oglinzii şi calea icoanei. Între calea
în care te laşi modelat de supărare, de
deznădejde şi de răutăţile lumii acesteia
şi calea în care te laşi modelat de nădejde, de bine, de Dumnezeu.
Pe măsură ce se uita mai mult la
icoană, băiatul îşi dădea seama că icoana era ca un fel de scrisoare pictată.
Parcă auzea vocea naşului său, întrebându-l: „Nectarie, ce se întâmplă cu
tine? Încotro mergi? Unde este iubirea
ta pentru Dumnezeu, unde este iubirea
ta pentru sfinţi? Mai sunt sfinţii prietenii tăi cereşti? Mai vrei să fii ocrotit de
ei? Ai uitat de ajutorul Sfântului Nectarie? Ce se întâmplă cu tine? Nectarie,
Nectarie, toţi creştinii sunt chemaţi de
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Dumnezeu să ajungă sfinţi. Tu de ce
vrei să mergi pe un drum greşit? De ce
nu Îl laşi pe Dumnezeu să te modeleze?
De ce vrei să fii modelat doar de cuvinte
şi de fapte rele?”
Ochii lui Nectarie deveneau din ce
în ce mai senini. Faţa i se lumina parcă,
încet-încet. Şi-a dat seama că, în loc să
trăiască aşa cum trebuie, şi să meargă
pe calea sfinţeniei, mersese pe o cale
greşită. Da, îşi dădea seama că în războiul despre care îi vorbise mama lui, în
războiul dintre bine şi rău, el pierduse
câteva lupte. Se simţea rănit, dar nu
învins. Şi îşi dorea să repare lucrurile.
Băiatul s-a pus în genunchi şi s-a
rugat: „Doamne, iartă-mă, iartă-mă
pentru toate greşelile pe care le-am făcut. Ajută-mă să fiu un copil bun, aşa
cum vrea mama mea. Ajută-mă să nu o
mai supăr. Ajută-mă...”
A luat oglinda şi a pus-o lângă dulap, ca să îi aducă aminte în fiecare zi de
faptul că faţa este o oglindă a sufletului.
A luat apoi tabloul şi l-a ascuns în bibliotecă, în spatele cărţilor. Nu mai avea
ce face cu el. Înţelesese de ce naşul său
îi făcuse un cadou atât de ciudat, dar
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ştia că nimeni altcineva nu putea înţelege rostul său. Era ca o scrisoare pe care o citise şi pe care nu o putea înţelege
decât el. O scrisoare pictată, care mai
avea doar valoarea unei amintiri...
***
Dacă Nectarie ar putea să vă vorbească, v-ar spune: „Copii, să ştiţi că
fiecare dintre voi trebuie să duceţi o viaţă curată, o viaţă de virtute. Toţi sunteţi
chemaţi să ajungeţi la sfinţenie. Să nu
lăsaţi răul să învingă binele în sufletele
voastre. Şi, dacă treceţi prin momente
grele în viaţă, aduceţi-vă aminte de povestea mea. Şi de povestea icoanei
mele…”
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Puterea iubirii2
A fost odată ca niciodată un prinţ
care nu voia să înveţe să citească şi să
scrie. I se părea că şi-ar pierde timpul.
Nu înţelegea de ce împăratul citea în
fiecare zi, fără să se plictisească. Prinţului îi plăcea să stea cât mai mult afară,
în natură, şi să se joace cu prietenii săi.
Degeaba căutase împăratul oameni înţelepţi, care să îl educe pe fiul său şi să îl
înveţe să citească şi să scrie. Încercările
lor nu aveau niciun efect.
Într-o zi, în timp ce se lupta în joacă
cu cel mai bun prieten al său, prinţul l-a
trântit de pământ şi, fără să vrea, i-a
rupt mâna. Văzându-şi prietenul cu
ochii în lacrimi din pricina durerii, în
sufletul prinţului a avut loc o schimbare. Aşa că s-a dus la tatăl său şi i-a spus:
Această poveste va fi tipărită, cu ilustraţii de
Rodica Vieru, în colecţia Palatul poveştilor frumoase, din care primele volume au apărut la Editura
Areopag, iar de la ultimul (Mâncaţi sănătos. Sfaturile elefantului Sunny şi ale prietenilor săi, de Danion
Vasile) a fost preluată de Editura Offline Times.
2
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− Gata, îmi ajunge. Parcă mă doare
mai tare că i-am rupt mâna prietenului
meu decât dacă mi-aş fi rupt-o mie.
Vreau să mă schimb. Vreau să îmi găsiţi
un dascăl, cel mai bun dascăl. Vreau să
mi-l aduceţi pe cel mai înţelept om din
împărăţia noastră. Mi-am pierdut destul vremea, şi nu mai pot da timpul înapoi. Dar pot schimba lucrurile în bine...
Împăratul şi-a trimis soli să caute
cel mai bun dascăl pentru fiul său. Dar
aceştia nu erau mulţumiţi de dascălii pe
care îi găseau, pentru că, deşi erau renumiţi, înţelepciunea nu părea să fie pe
măsura renumelui lor.
După ce împăratul i-a refuzat pe
primii dascăli pe care solii îi aduseseră
la curte, l-a trimis chiar pe duhovnicul
său să caute înţeleptul care ar fi fost
vrednic să îl educe pe prinţ.
După îndelungi căutări, acesta a găsit un om simplu, un ţăran care Îl iubea
mult pe Dumnezeu, şi la care veneau
pentru sfat mulţi oameni, străbătând
distanţe mari. Preotul a fost surprins de
liniştea sufletească şi de cuvintele înţelepte pe care le spunea acesta. Se temea
puţin ca nu cumva împăratul să îl mus170

tre pentru alegerea pe care o făcea, dar
era sigur că până atunci nu găsise pe nimeni care să se apropie de înţelepciunea acestui ţăran.
Înţelepciunea era şi este o virtute
din ce în ce mai rară, pe care oamenii o
preţuiesc din ce în ce mai puţin. Ţăranul acesta era foarte atent la tot ce observa în natură. Copacii, vânturile, soarele, toate îi vorbeau parcă, în şoaptă,
spunându-i tainele lumii. Era foarte
atent la animale, la insecte, la păsări. De
fiecare dată când vedea un lucru deosebit, înţelegea mai multe decât un om
obişnuit.
Ţăranul era foarte credincios. În
fiecare dimineaţă, primul lucru pe care
îl făcea era să se roage. Iar seara, înainte de a se culca, îşi făcea rugăciunea şi
apoi citea din Sfânta Scriptură până îl
lua somnul.
Duhovnicul l-a adus pe ţăran la palat. Împăratul, văzându-l, a spus:
− Mă aşteptam să îmi fie adus un
dascăl renumit, un dascăl a cărui valoare să nu poată fi pusă la îndoială, dar,
dacă duhovnicul nostru a avut atâta încredere în tine, înseamnă că o meriţi.
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Fii conştient însă de marea responsabilitate care apasă pe umerii tăi. Am auzit
că nu ai cerut nicio răsplată pentru efortul pe care îl vei face. Ai spus că cea mai
mare bucurie a ta va fi ca fiul meu să
ajungă un împărat cât mai înţelept. Aşa
îmi doresc şi eu...
Prinţul l-a plăcut imediat pe dascălul său. Îi plăcea să meargă cu el în
lungi plimbări şi să asculte fabule şi poveşti care de care mai frumoase. Mergeau singuri, fără paznici, în haine simple, ca să nu fie recunoscuţi de oamenii
pe care îi întâlneau. Dascălul voia ca
prinţul să cunoască viaţa celor pe care
avea să îi conducă, problemele şi nevoile lor.
Odată, plecaseră să se plimbe în
apropierea unui castel care avea o moară de vânt. Nu departe de el, au văzut
nişte şoareci care mergeau spre poarta
castelului.
− Uită-te la ei, spuse dascălul, parcă
ar fi o ceată de tâlhari, pregătiţi să dea
un asalt. Chiar dacă sunt mici, iar castelul e bine păzit, au mari şanse să câştige. Tocmai pentru că sunt mici, tocmai
pentru că sunt greu de observat.
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Prinţul închise ochii şi, pentru câteva clipe, îşi imagină un grup de şoricei
înarmaţi, pregătindu-se să atace castelul. Dar nu despre pagubele pe care le
fac şoarecii voia să îi vorbească dascălul
său.
− Vezi tu, cum sunt aceşti şoricei,
aşa sunt şi gândurile rele, care vor să intre în mintea noastră. Uite, cei mai
mulţi oameni, care cu siguranţă ar refuza să facă lucruri foarte rele, acceptă
totuşi cu multă uşurinţă gânduri nepotrivite în sufletele lor. Şi, în timp, aceste
gânduri lucrează. Asaltează castelul din
inima omului. Şi, dacă nu e bine păzit,
acest castel va fi prădat de hoţii şi tâlharii de tot felul, care la început nu păreau să reprezinte un pericol adevărat.
Gândurile rele, dacă nu sunt respinse,
vor fi cauza faptelor rele. Aşa cum, doar
ştii şi tu, gândurile bune sunt cauza faptelor bune.
Prinţul îl asculta cu mult interes. Îi
plăceau atât de mult sfaturile, poveştile
şi fabulele pe care le asculta de la dascălul său, încât se apucase să le scrie într-o carte. Da, învăţase destul de repede
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de la dascălul său să citească şi să
scrie...
Într-o zi, au văzut într-o curte cum
un om îi dădea de mâncare porcului
său. Pe drum trecea un câine fără stăpân. Câinelui îi era foame şi lătra, dar
omul nu îl băga în seamă. Porcul se punea în faţa gardului, de parcă i-ar fi fost
teamă ca nu cumva omul să îi dea câinelui o parte din porţia sa.
− Ia uită-te la porcul ăsta, se poartă
de parcă ar fi un mare boier, iar câinele
un sărac muritor de foame. Şi nimeni
nu îi ajunge la nas porcului. Dar asta nu
va dura mult. Peste o vreme va fi tăiat...
că doar de asta şi e îngrijit atât de bine.
Dacă ar şti porcul ce îl aşteaptă... Dar
nu ştie. Tot aşa e şi cu oamenii. Unii se
agaţă de dregătoriile lor sau de cine ştie
ce comori, de parcă le-ar avea pentru
totdeauna. Abia când vine moartea peste ei, îşi dau seama că au trăit ca nişte
animale, având grijă doar de trupurile
lor, nu şi de suflete.
În altă zi, mergând prin pădure, au
văzut cum nişte lupi înconjuraseră o
oaie rătăcită. Dar ciobanul a venit la
timp şi a salvat-o. Când au intrat în sa174

tul următor, au văzut cum o femeie văduvă se judeca pentru moştenirea ei cu
primarul satului. Judecătorul îi ţinea
partea primarului.
− Vezi, pentru femeia asta e mai rău
decât pentru oaia prinsă de lupi. Pentru
că pe oaie a scăpat-o ciobanul, pe când
cel care trebuia să îi facă dreptate acestei femei e tocmai judecătorul necinstit.
Prinţul îşi rugă dascălul să îl lase să
spună cine este, iar acesta încuviinţă.
Judecătorul şi primarul se albiseră la
faţă la aflarea acestei veşti. Prinţul îi făcu dreptate femeii. Şi, când ajunse la
palat, trimise un alt judecător în locul
celui nedrept.
Timpul trecea şi prinţul scria în cartea sa noi poveşti şi fabule. Într-o zi,
împăratul l-a chemat la el şi i-a spus:
− Fiul meu, împăratul vecin mi-a
scris că s-ar bucura să mergi în vizită la
el. Are o fată tânără şi frumoasă, care
însă nu vrea să vorbească aproape cu
nimeni. Şi nu vrea cu niciun chip să se
mărite... De când a murit mama ei, s-a
însingurat şi împăratul nu a găsit pe cineva care să o poată ajuta să iasă din
starea de tristeţe care a cuprins-o. Mulţi
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doctori şi oameni înţelepţi au încercat
să o ajute, dar nu au reuşit. Tatăl ei a
auzit de tine şi de dascălul tău, şi crede
că voi o veţi putea ajuta.
− Dar, dascălul meu este bolnav, nu
poate face un drum atât de lung.
− Înseamnă că vei merge singur,
fiul meu. Uite, am citit ce ai scris până
acum în cartea asta. Citeşte şi reciteşte
tot ce ai învăţat de la dascălul tău, şi
cred că vei reuşi să o ajuţi pe această
fiică de împărat.
Înainte de plecare, prinţul se duse
la dascălul său, pentru a-i cere sfatul.
Dascălul l-a luat la o scurtă plimbare şi
i-a arătat un copac plin de flori, dar care
avea o creangă uscată.
− Vezi, cum e acest copac, aşa e şi
sufletul prinţesei. Noi trebuie doar să o
ajutăm să înţeleagă că degeaba are ea
sufletul plin de flori frumoase, pentru
că, dacă nu are grijă, se vor usca tot mai
multe crengi, şi după o vreme crengile
uscate vor fi mai multe decât cele înflorite, i-a spus prinţului.
− Crezi că eu voi putea să o ajut?
− Nu ştiu dacă vei reuşi sau nu, dar
trebuie să încerci. Până acum, alţii s-au
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străduit să o schimbe, aproape au forţat-o să se schimbe, folosind tot felul de
metode, mai bune sau mai puţin bune.
Noi ar trebui să facem altceva, să o convingem să se schimbe singură.
− Dar, cum am putea să facem asta?
− Nu ştiu nici eu acum. Dacă aş fi
cunoscut-o faţă către faţă, poate că miaş fi dat seama ce e de făcut. Tu du-te,
află cât mai multe lucruri despre ea,
apoi întoarce-te la mine, să găsim împreună cea mai bună soluţie. Oricum,
ţine minte: nu te gândi la răsplata pe
care ţi-o promite tatăl ei dacă vom reuşi
să o ajutăm. Nimeni nu poate să îi ajute
pe ceilalţi dacă se gândeşte să fie răsplătit pentru eforturile sale. Ori vrei să
ajuţi pe cineva din tot sufletul, din toată
inima, ori mai bine stai deoparte. Cred
că ţi-am spus deja de prea multe ori
acest sfat. Tu acum du-te să afli cât mai
multe despre preocupările şi obiceiurile
prinţesei, apoi întoarce-te să ne sfătuim. Dar, dacă totuşi o să îţi vină în minte o soluţie pentru ea, fă ce vei crede de
cuviinţă. Am încredere în tine, doar eşti
singurul meu ucenic. Şi cred că ai
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învăţat deja destule de la mine, îi spuse
dascălul cu afecţiune.
Drumul a fost lung, cu multe peripeţii, dar prinţul a ajuns cu bine la destinaţie. În ziua următoare, împăratul l-a
dus în camera comorilor şi i-a spus:
− Uite, dacă o vei ajuta pe fiica mea,
îţi voi da tot aurul pe care îl am.
Dar prinţul i-a răspuns:
− Sunt aici ca să o ajut pe fiica dumneavoastră, nu să mă întorc mai bogat
decât sunt. Acum am venit doar ca să
aflu cât mai multe despre prinţesă, apoi
o să mă întorc la dascălul meu, să îmi
spună ce crede că ar trebui să fac pentru
a o ajuta.
Primul lucru pe care l-a aflat tânărul despre prinţesă era că îi plăcea să
vadă păunul care trăia în curtea palatului. Uneori, lângă el veneau câteva lebede, şi prezenţa lor o bucura mult pe
prinţesă.
Apoi, a mai aflat că în fiecare zi
prinţesa mergea în grădina cu trandafiri, unde se simţea cel mai bine. Îi plăceau mult toate florile, dar cel mai mult
îi plăceau diferitele feluri de trandafiri.
Acolo se plimba sau stătea să citească
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poveşti. Cel mai mult îi plăceau fabulele. Cititul îi însenina puţin viaţa. Când
citea, sufletul ei rănit se liniştea. Parcă
un nor de lumină ieşea din cărţi şi îi intra în suflet, în inimă. Acolo, în grădina
de trandafiri, se simţea ca în altă lume.
Se simţea prietenă cu păsările, cu plantele, cu norii, cu munţii, cu întreaga natură. Dar, când revenea la palat, îşi
amintea de moartea mamei ei, şi parcă
un nor întunecat se aşeza deasupra inimii ei. Ca şi cum fiecare cameră a palatului ar fi fost plină de scaieţi. Scaieţii
nu îi plăceau deloc prinţesei. Şi asta
pentru că odată, mică fiind, căzuse peste o tufă de scaieţi şi se zgâriase rău.
După ce a aflat acest lucru, tânărul
s-a hotărât să încerce ceva neobişnuit.
După ce s-a sfătuit cu împăratul, care îl
primise cu atâta încredere, într-o seară
a plantat, pe ascuns, o mică tufă de scaieţi în grădina de trandafiri. În dimineaţa următoare, prinţesa a ieşit să se plimbe. Privea trandafirii cu mult drag,
când, la un moment dat, a văzut scaieţii.
A chemat supărată una din slugi şi i-a
spus:
179

− Scoate scaieţii de aici. Nu vezi că
îmi strică toată grădina? Cum au crescut aici? Să nu îi mai văd, spuse ea, întorcându-se la palat.
S-a întors mai târziu, şi a văzut că
grădina era la fel de frumoasă ca de
obicei. Scaieţii fuseseră scoşi din pământ şi aruncaţi la gunoi. Dar, în dimineaţa următoare, când a venit în grădina de trandafiri să citească, prinţesa a
văzut alţi scaieţi, mai mari.
− Ştiţi că nu suport scaieţii, scoateţi-i imediat de aici, a spus ea slugilor.
Cine i-a plantat? Cum au ajuns aici? Nu
vreau să îi mai văd, spuse ea, întorcându-se la palat.
S-a întors mai târziu, şi a văzut că
grădina era la fel de frumoasă ca de obicei. Scaieţii fuseseră scoşi din pământ şi
aruncaţi la gunoi. Dar, în dimineaţa următoare, când a venit în grădina de
trandafiri să citească, prinţesa a văzut
alţi scaieţi, mai mari.
− Ce se întâmplă? Cineva râde de
mine... Cineva vrea să mă supere. Scoateţi scaieţii ăştia de aici, le spuse ea
slugilor. Şi se întoarse la palat, mergând
direct la tatăl ei:
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− Trebuie să aflăm cine îmi strică
grădina. E a treia zi în care am găsit
scaieţi în grădina mea de trandafiri.
− Stai liniştită, o să aflăm cine e
făptaşul. Nu te nelinişti, îi spuse împăratul, încercând s-o calmeze.
Dar, în fiecare din dimineţile următoare, prinţesa găsea scaieţi în grădina
cu trandafiri. Numărul acestora creştea,
şi erau din ce în ce mai mari şi mai uscaţi. Stricau toată frumuseţea grădinii.
Semănau într-un fel cu creanga uscată
din copacul înflorit pe care dascălul i-l
arătase prinţului, înainte ca acesta să
plece la drum.
După o săptămână în care nu reuşise să afle cine planta scaieţii, prinţesa
s-a hotărât să îşi păzească singură grădina. Şi asta pentru că, din pricina frământărilor, nu mai avea somn. Nu mai
putea dormi bine.
Mare i-a fost mirarea când, în zorii
zilei, l-a văzut pe musafirul lor, pe prinţ,
plantând o tufă mare de scaieţi în locul
din care tocmai smulsese câţiva trandafiri. Până atunci, prinţesa nu îl prea
băgase în seamă pe prinţ. Împăratul îi
spusese doar că musafirul venise la ei ca
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să pună la cale o strategie mai bună de
apărare împotriva duşmanilor comuni.
Şi asta nu era treaba ei.
− Stai, ce faci aici?, îl întrebă ea. Tu
eşti vinovatul... De asta slugile nu îmi
spuneau cine îmi strică grădina, nu-i
aşa? Asta e grădina mea, e grădina mea
cu trandafiri... Ce te-a apucat, cine ţi-a
dat voie să îmi strici grădina?
− Iartă-mă, îi spuse el. Nu am vrut
să te supăr. Mie îmi place să scriu fabule şi alte poveşti, pe care mi le spune
dascălul meu. Dar acum scriu prima fabulă compusă de mine. Este despre scaieţii care s-au luat la ceartă cu trandafirii. Şi mi-a fost mai uşor să îi văd cu
ochii mei, unii lângă alţii.
Prinţesa nu îşi dădea seama că el
voia doar să o ajute să înţeleagă că trebuia să-şi scoată din suflet toţi scaieţii
care crescuseră acolo în ultimii ani, şi să
lase doar trandafirii. Trandafirii pe care
îi îngrijea încă din copilărie.
− Ce fabulă scrii despre trandafirii
mei? Şi ce vorbesc ei cu scaieţii? Vreau
să citesc. Şi mie îmi plac fabulele, îi spuse prinţului. Îmi plac pentru că în fiecare seară mama îmi citea fabule sau
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alte poveşti. Uneori, mă gândeam şi eu
să scriu poveşti, dar nu am făcut-o până
acum. Tu cum ai ajuns să scrii?
− Dascălul meu îmi spunea poveştile pe care le născocea, iar eu le scriam,
ca să nu se piardă. Doar ultima fabulă
am scris-o singur, aici, privindu-ţi grădina de trandafiri. Şi văzând cum frumoşii tăi trandafiri se ceartă cu scaieţii.
− Aş vrea să citesc şi eu această fabulă. Ai terminat-o?
− Nu, dar mai aveam puţin, îi spuse
el, privind-o cu mult drag. Oricum, nici
nu mai am multe pagini libere, îi arătă
el cartea în care scria.
− Atunci, te rog, du-te şi aruncă
undeva scaieţii pe care i-ai plantat, că
nu suport să îi văd, şi apoi vino şi citeşte-mi povestea lor. Iar sfârşitul mi-l poţi
spune chiar dacă nu ai apucat să îl scrii,
nu?
− Da, pot, îi spuse prinţul, cu ochii
plini parcă de lumină şi bucurie.
Când începu să citească, prinţesei
nu îi fu greu să înţeleagă că fabula fusese scrisă special pentru ea. Îşi dăduse
seama că prinţul o păcălise, că nu plantase scaieţii doar ca să aibă inspiraţie la
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scris, ci pentru că voia să o ajute să înţeleagă singură, privindu-şi grădina,
acelaşi lucru pe care l-ar fi înţeles dacă
i-ar fi citit fabula: că sufletul este ca o
grădină şi de noi depinde dacă e o grădină cu trandafiri, sau o grădină în care
scaieţii întunecă frumuseţea trandafirilor. Că trebuie să ne luptăm să smulgem
scaieţii din sufletele noastre, că altfel,
dacă nu o vom face, aceştia vor creşte în
locul trandafirilor. Prinţesa îşi aduse
aminte că mama ei îi spusese de multe
ori acelaşi lucru, că trebuie să avem grijă ce fel de flori lăsăm să crească în grădina sufletelor noastre.
Nu mai avu putere să îi spună nimic
prinţului. Îi venea să plângă, aşa că o
luă la fugă spre palat. Când intră în camera ei, pentru prima dată în ultimii
ani îşi dădu seama ce dezordine era
acolo. Lucrurile erau aruncate peste tot,
pentru că, de când murise mama ei, nu
îngăduise nimănui în afară de împărat
să mai intre acolo.
Ceva ciudat i se întâmpla. Dezordinea din cameră o deranja la fel de tare
ca scaieţii din grădină. Chemă repede o
slujnică şi o rugă să o ajute să pună lu184

crurile în ordine. Era multă treabă, dar
până seara camera era curată şi atrăgătoare. Se duse şi culese trandafiri şi împodobi camera cu ei. Apoi îl chemă pe
tatăl ei să o vadă.
− Uite ce frumoasă e camera ta
când e totul în ordine, parcă acum seamănă puţin cu grădina ta de trandafiri,
îi spuse el.
− Aşa e. Şi, totul a început de la o
fabulă. De la o fabulă scrisă special pentru mine de prinţ, de musafirul nostru.
Unde e acum? Aş vrea să îi mulţumesc,
spuse prinţesa, plină de emoţie.
− Mi-a spus că a primit o scrisoare
de la dascălul său, care că e bolnav, şi a
trebuit să se întoarcă repede, nu a apucat să îşi ia rămas bun de la tine. Dar, îţi
trimite salutări, îi spuse împăratul, începând să bănuiască faptul că plecarea
tânărului avea alte motive, pe care încerca să le înţeleagă.
În preajma prinţesei, prinţul simţise un sentiment nou, un sentiment ciudat. I se părea că o cunoaşte de multă
vreme şi simţea că ea va fi soţia lui.
− Nu se poate, nu ştiu ce e cu mine,
am venit doar ca să o ajut şi am ajuns
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mă gândesc la căsătorie. Trebuie să plec
de aici, să merg la tatăl meu şi la dascălul meu, să vorbesc cu ei. Oare aceasta e
iubirea?, se întreba el, şi se pregăti de
întoarcere.
Drumul i se părea din ce în ce mai
lung. Fiecare bucată de drum prin care
se îndepărta de prinţesă părea să fie o
piatră în plus care îi apăsa pe suflet.
Ajuns la palat, după ce îi spuse tatălui său cele întâmplate, acesta îl rugă
să îi citească fabula pe care o scrisese cu
gândul la prinţesă. Tânărul îi făcu pe
plac. Când termină de citit, îl întrebă:
− Tată, ţi-a plăcut? Şi, fără să îi aştepte răspunsul, continuă. Să ştii că pe
drum mi-au venit o mulţime de fabule
în gând, am să scriu, am să tot scriu,
până când prinţesa va accepta să fie soţia mea. Să ştii că e aşa cum se spune,
cea mai frumoasă prinţesă din lume...
Şi, pentru că îi plac fabulele şi poveştile,
sper să o cuceresc cu ajutorul lor. Sau,
tu ce spui?
− Ce să spun? Mi-a plăcut ce am citit. Se vede că iubirea ţi-a luminat mintea când ai scris. Să ştii că asta e iubirea
adevărată, când înveţi să vorbeşti pe
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limba pe care o înţelege celălalt. De asta
există unii părinţi care, deşi sunt fără
carte, le spun copiilor lor cele mai frumoase poveşti, pe care nu le-a scris şi
poate nici nu le va mai scrie nimeni. De
asta, atunci când le scriu fetelor pe care
le iubesc şi cu care vor să se căsătorească, unii tineri scriu uneori cuvinte mai
sensibile decât cele compuse de cei mai
vestiţi poeţi din lume. Tu ai simţit acum
puterea iubirii. Dacă iubirea ta e puternică, şi dacă prinţesa va simţi şi va înţelege această iubire, nu se poate să nu
îţi răspundă. Doar dacă are sufletul de
piatră.
Împăratul avea dreptate. Prinţesa
simţise iubirea fiului său şi lucrul acesta
se văzu în scrisoarea de mulţumire pe
care i-o trimisese imediat după ce aflase
de plecarea lui. Tânărul nu a pregetat să
îi răspundă. Apoi, prinţesa i-a răspuns
şi ea, el i-a răspuns din nou... Mesagerii
erau obosiţi de atâtea drumuri.
Într-o zi, prinţul a primit o scrisoare scrisă din prea plinul iubirii, care
se încheia cu o rugăminte: „M-aş bucura să îmi trimiţi o copie a fabulei pe care
ai scris-o gândindu-te la mine. Mi-ar
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înfrumuseţa timpul pe care îl petrec în
grădina de trandafiri. Să ştii că am cerut
să se planteze câţiva scaieţi în locul în
care au fost cei pe care i-ai plantat tu. Şi
asta pentru că am vrut să îmi aduc
aminte cât mai des de clipa în care team surprins plantând scaieţii, ca o dedicaţie pentru mine. M-aş bucura, dacă
nu îţi cer prea mult, să pui pe cineva să
copieze toate poveştile pe care le-ai mai
scris. Sau, dacă firele vieţilor noastre se
vor mai întâlni, m-aş bucura să îmi citeşti chiar tu poveştile pe care le-a născocit dascălul tău. Să ştii că, de când
te-am cunoscut, viaţa mea s-a schimbat.
Parcă am ajuns şi eu să văd fabule în jurul meu. Când se întâmplă ceva ciudat,
îmi aduc aminte de tine şi mă întreb:
Oare ce ai putea să scrii despre una, sau
despre alta? Şi, uneori, răspunsurile îmi
vin în minte de parcă le-aş auzi din gura
ta.”
Aceasta a fost picătura care a umplut paharul. Tânărul i-a scris prinţesei,
dar nu a mai avut răbdare să aştepte până ce mesagerii s-ar fi întors cu răspunsul ei. A preferat să ducă el însuşi scrisoarea. Pentru că îi scrisese că o iubeşte
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şi că vrea să se căsătorească cu ea. Aşa
că, după ce a luat binecuvântarea tatălui
său, a plecat să o peţească.
La curtea prinţesei era mare bucurie. Şi prinţesa, şi tatăl ei, aşteptaseră cu
nerăbdare să îl revadă pe prinţ. Acesta
venise să o peţească altfel decât era obiceiul. În loc să vină încărcat cu multe
daruri, îi adusese prinţesei doar o carte.
O altă carte, care conţinea doar poveştile pe care le scrisese gândindu-se la ea.
După ce primise prima ei scrisoare,
el scrisese noi şi noi fabule. Această
carte era pentru prinţesă mai valoroasă
decât toate comorile din lume. Pentru
că avea în ea povestea trandafirilor al
căror ţinut scaieţii încercau să îl cucerească. Adică fabula care o ajutase să
înţeleagă că trebuie să se schimbe. Povestea care avusese asupra ei un efect
mai mare decât toate sfaturile pe care le
primise de la dascălii pe care îi avusese
până atunci.
În scurtă vreme a avut loc nunta. A
fost o nuntă de poveste. La masa mirilor, la loc de cinste, stătea şi dascălul cel
înţelept. Lacrimile îi curgeau de bucu189

rie, pentru că prinţul îi răsplătise toată
grija şi iubirea cu care îl educase.
Nu după mulţi ani, prinţul a fost încoronat. A fost un împărat bun şi iubit
de popor, cum fusese şi tatăl lui. Iar împărăteasa sa a fost o soţie iubitoare şi o
mamă bună. Şi-au crescut copiii spunându-le în fiecare seară poveşti. Iar
povestea preferată a copiilor era povestea scrisă de tatăl lor în grădina de trandafiri. Povestea care ne arată puterea
iubirii, povestea care ne arată cum iubirea face să crească în suflete trandafiri,
îndepărtând scaieţii. O poveste de dragoste, scrisă de un prinţ care a întâlnit
cea mai frumoasă prinţesă din lume...
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În loc de încheiere:
În prezent lucrez deja la ediţia a
doua a acestui volum, care va conţine –
în locul poveştilor anexate aici – alte
câteva capitole, reunite sub titlul Pildele
părintelui Antonie. (Părintele Antonie,
personajul central al cărţii de faţă, nu
este un personaj real – am pus în gura
lui cuvinte sau întâmplări pe care le-am
auzit la rândul meu de la diferiţi preoţi
şi monahi sau pe care le-am adaptat
pornind de la Patericul egiptean). Exact
ca Patericul mirenilor, textul va fi
structurat tematic. (Iată câteva teme:
despre rugăciune, despre vacanţe,
despre televizor şi jocurile pe calculator,
despre prietenie, despre familie, despre
credinţa în Dumnezeu.)
Îi rog pe cei care vor citi această
carte (mai ales pe părinţi, preoţi,
profesori) să îmi trimită sugestii legate
de subiectele pe care să le abordez în
capitolele respective sau sugestii legate
de îmbunătăţirea prezentului volum –
pe adresa danionvasile@yahoo.com.
Autorul
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