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,,Nu judecaţi, ca să nu fi ţi judecaţi. Căci cu judecata cu care 
judecaţi, veţi fi  judecaţi, şi cu măsura cu care măsuraţi, vi se va 
măsura. De ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, şi bârna din ochiul 
tău nu o iei în seamă? Sau cum vei zice fratelui tău: Lasă să scot 
paiul din ochiul tău şi iată bârna este în ochiul tău? Făţarnice, 
scoate întâi bârna din ochiul tău şi atunci vei vedea să scoţi paiul 
din ochiul fratelui tău.” (Matei 7, 1-5)

Mântuitorul nostru Iisus Hristos a arătat că cea mai mare po-
runcă din Lege este dragostea de Dumnezeu, iar a doua, asemenea 
acesteia, este iubirea aproapelui (Matei 22, 37-39). El a zis că în 
acestea două se cuprind toată legea şi prorocii (Matei 22, 40). 
Acesta fi ind adevărul, apoi nimeni nu poate spune că iubeşte pe 
Dumnezeu de nu va iubi pe aproapele său (I Ioan 4, 20). 

 Şi totuşi aproapele poate fi  un duşman, unul care persecută. 
Şi faţă de acesta, creştinul, trebuie să arate iubire. Iubirea despre 
care se vorbeşte aici nu înseamnă doar absenţă a urii sau a răzbu-
nării, ci fapta concretă în favoarea semenului, în primul rând ru-
găciunea pentru el. Rugăciunea nu este singura expresie a acestei 
iubiri, ci doar una dintre manifestările ei.  Cele două porunci ale 
lui Hristos – iubirea de Dumnezeu şi iubirea aproapelui – sunt 
inseparabile dacă credem că vieţuim în Dumnezeu, urându-l în 
acelaşi timp pe fratele nostru, ne înşelăm şi ne găsim în rătăcire. 
Astfel, cea de-a doua poruncă ne îngăduie să verifi căm măsura în 
care trăim cu adevărat în Dumnezeu. 

Vedem multe pilde şi în Vechiul Testament, care dovedesc că 
mulţi aleşi ai lui Dumnezeu au împlinit această Evanghelie de iubire 
a aproapelui, cu desăvârşire, încă din vechime. Arhidiaconul Ştefan, 
uşa mucenicilor, cea dintâi oaie a lui Hristos, care a mers în urma 
lui, cum a murit? Aceia îl ucideau cu pietre, iar el făcând rugăciuni, a 
îngenunchiat şi când îl loveau cu bolovanul, simţind că se sfârşeşte, 
a zis cu glas mare: ,,Doamne Iisuse Hristoase, primeşte duhul meu 
şi nu le socoti lor păcatul acesta!” (Fapte 7, 59-60) Zicând acestea, 
a murit şi aşa sluga cea bună s-a dus după stăpânul Hristos. Toţi 
apostolii, huliţi şi prigoniţi, răspundeau prin vorbe de bine, niciunul 
neavând gând de răzbunare.  Toţi au avut exemplul şi împreună cu 
ei şi noi pe Însuşi Mântuitorul Iisus Hristos, care ne-a iubit până la 
sacrifi ciu. Toţi comentatorii Noului Testament au numit îndemnul: 
,,Precum voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi asemenea!” 
(Luca 6, 31; Matei 7, 12) nimic altceva decât ,,legea de aur a moralei 
creştine”, acesta fi ind inclus în Predica de pe munte. Îndemnul este 
şi pe măsura învăţatului, dar şi a analfabetului, deci foarte uşor de 
înţeles. Vrem să ne urască? Vrem să ne facă rău? Să ne osândească? 
Să ne judece? Să ne pârască? Niciodată! Toţi vrem ca semenii să ne 
facă numai bine. Cuvântul Mântuitorului are în vedere atât de mult 
interesele noastre, încât nu este posibil să nu le înţelegem şi pe ale 
altora aşa cum le înţelegem pe ale noastre. Ne ia pe noi înşine drept 
măsură a modului cum trebuie să ne purtăm cu altul. 

Mântuitorul sesizează una dintre laturile cele mai active ale 
sufl etului omenesc: înclinarea spre critică, spre bârfi re. Faţă de 
uşurinţa cu care se îndeletniceşte omul cu astfel de preocupări, el 
intervine precis şi categoric: ,,Nu judecaţi!”   

Fereşte-te de a vătăma pe aproapele cu o limbă vicleană ca să 
nu fi  vătămat de ucigaşul. Căci am auzit pe prorocul care strigă: 
,,Pe bărbatul sângeros şi viclean îl urăşte Domnul; şi va pierde 
Domnul toate buzele viclene, toată limba ce spune vorbe mari.” 
De asemenea, fereşte-te de a osândi greşeala fratelui tău, ca să 
nu cazi din bunătate şi dragoste. Căci cel ce nu are bunătate 
şi dragoste pentru fratele nu a cunoscut pe Dumnezeu, fi indcă 
Dumnezeu este iubire.  

Adu-ţi aminte că Domnul te vede şi teme-te să nu întristezi cumva 
pe aproapele tău; nu-l judeca şi nu-l dispreţui, nici măcar cu o privire, 
şi Duhul Sfânt te va iubi şi te va ajuta El Însuşi întru toate8. 

Dacă „cel ce grăieşte de rău pe frate ori judecă pe fratele său 
grăieşte de rău legea şi judecă legea, iar judecând legea nu este 
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împlinitor al legii, ci judecător (Iacov 4, 11), iar legea lui Hristos 
este dragostea, atunci clevetitorul cade din dragostea lui Hristos, 
nefăcându-se părtaş de veşnica milă”. Căci atunci când intervenim 
noi oamenii, este ca şi cum am spune: ,,Doamne, Tu nu ştii nimic! 
Să-Ţi spun eu Doamne, ce este cu acesta sau cu aceasta!” Aşa 
ne prezentăm noi, plini de obrăznicie şi de nesimţire şi dobitocie! 
Îl dăm afară din scaunul judecăţii şi judecăm noi. Spunem mai 
departe ce ştim noi sau ce ne imaginăm noi şi Mântuitorul, ca Cel 
ce ne-a acordat libertate personală, Se retrage. Însă îşi retrage şi 
harul, puterea aceasta dumnezeiască care ne ţine cu viaţă. Şi atunci 
începem să bâjbâim în întuneric ca nişte ologi, dezorientaţi ca nişte 
orbi. Nu ştim cum să facem, ce să facem şi cum să ne echilibrăm. 
Spunem toate ticăloşiile care ne vin în minte împotriva aceluia sau 
aceleia care a intrat sub această rază a osândirii noastre. Iar Dum-
nezeu, ridică harul de la noi ca pedeapsă, intrăm în această situaţie 
de dezechilibru intelectual, duhovnicesc şi greşim. Şi, ca urmare, 
vine pedeapsa. Pedeapsa constă în primul rând în gânduri de rău-
tate în tot chipul, pedepse cu pagube, tulburări sufl eteşti, încât este 
un întreg haos şi iad în sufl etul nostru, pentru că în noi nu mai este 
Dumnezeu, deoarece am vrut să ocupăm locul Lui. Când ne scutu-
răm de Dumnezeu ne apropiem de cel rău! De răutate şi de trufi e 
diavolească! Această bârfă, această osândire a aproapelui este unul 
dintre păcatele care ne opresc de la Sfânta Împărtăşanie. 

Deci a judeca cineva pe aproapele şi a-l nesocoti şi a-l dispre-
ţui în inima sa şi a-l bârfi  când vine vremea şi a-l certa cu mânie şi 
a-l vorbi de rău către altul, îl face pe cel ce face aceasta străin de 
mila de care se fac părtaşi sfi nţii, odată cu virtuţile cele vrednice 
de cinste.  

Cu osânda pe care o vei da fratelui tău, cu aceea vei fi  şi tu 
osândit, adică: de discuţi mult cu de-amănuntul greşeala lui cea 
mică şi o osândeşti, la fel vor fi  cercetate cu toată minuţiozitatea 
greşelile tale mărunte şi vor fi  osândite la judecata viitoare… Cum 
adică? Dacă fratele meu este desfrânat sau săvârşeşte alt păcat, 
trebuie să tac şi să nu-l corijez? Corijează-l însă, ca pe un frate, 
cum face doctoral, să nu-l osândeşti cu ură şi patimă. Căci n-a 
zis: ,,Să nu opreşti pe cel care păcătuieşte!”, ci ,,Să nu judeci!”, 
căci Pavel zice: ,,Tu cine eşti care judeci pe sluga străină? Pentru 
stăpânul său stă sau cade.” (Romani 14, 4) 

Cei ce vor să se mântuiască, nicicând să nu iscodească, nici să 
nu osândească greşelile fraţilor, ci mai degrabă din ale lor greşeli 
să se înţelepţească. 

Nu vedea păcatele celor străini, ci socoteşte răutăţile tale, că 
nu pentru ale altora vei fi  întrebat, ci pentru ale tale. Nu osândi, 
nici nu te minuna de greşeala omenească, ci mai mult te minunea-
ză de va putea cineva să scape din laţurile vrăşmaşilor. 

Şi nu numai pe cei ce grăiesc de rău, ci şi pe cei ce aud pe 
alţii grăind de rău, îi sfătuiesc să-şi astupe urechile şi să urmeze 
prorocului care zice: ,,Pe cel ce clevetea în ascuns pe vecinul său, 
pe acela l-am izgonit.” (Psalm 100, 6).

Să ne depărtăm dar de grăirea de rău, de cuvintele de ocară, de 

hulă, şi nici pe semenul, nici pe Dumnezeu să nu-L vorbim de rău. 
Că mulţi dintre vorbitorii de rău la atâta turbare au ajuns, încât de 
la clevetirea semenilor şi-au ridicat limba lor asupra Stăpânului.  
Deci, te fereşte întorcând asupra ta ochiul tău, căci cel ce se cerce-
tează şi se judecă pe sine, face un lucru folositor (afl ă adevărul şi 
nu păcătuieşte) , căci judecând pe alţii, omul se trezeşte în zadar, 
adeseori greşeşte şi păcătuieşte cu uşurinţă; dacă însă se judecă şi 
se cercetează pe sine însuşi, se osteneşte cu folos. 

Precum focul e potrivnic apei, tot astfel de potrivnic este cel 
ce judecă de cel ce voieşte să se pocăiască. Chiar de ai vedea pe 
cineva greşind în ceasul morţii, nu-l condamna, căci judecata lui 
Dumnezeu este ascunsă oamenilor.  Deci nu primi gândurile bă-
nuitoare ce ţi se seamănă pe furiş împotriva aproapelui, căci sunt 
mincinoase şi pierzătoare. 

Cel ce iscodeşte păcatele altora sau îi judecă faptele după apa-
renţă, nu a pus încă început pocăinţei. De aceea, ca un nebun şi 
ca unul ce umblă în întuneric, lăsând păcatele sale, pe ale altora 
le cercetează, fi e că există, fi e că i se par lui.  Fiind un îngâmfat, 
îşi închipuie că există soare fără pete şi acela este el. El are numai 
calităţi şi niciun defect, ceilalţi – după părerea lui – au numai 
defecte, calităţi deloc. De aceea comparându-se pe sine cu ceilalţi, 
grăieşte plin de sine: ,,Doamne mulţumescu-Ţi că nu sunt păcătos 
ca ceilalţi, ci sunt drept.”  Mândria-i orbirea sufl etească prin care 
omul se ridică pe sine peste semenii săi, începând să-i judece fără 
contenire. Este cazul şi celebrului fariseu din parabolă.

Cu judecata cu care judeci pe altul, te judeci pe tine. Oamenii, 
lăsând grija de a-şi plânge păcatele, au luat judecata de la Fiul şi 
se judecă de parcă n-ar fi  păcat.   

Pentru ce vezi paiul din ochiul fratelui tău, iar bârna din ochiul 
tău n-o vezi, zice Domnul? Păcatele străine le vezi, iar pe ale tale 
nu. Nu osândi pe nimeni ca nu cumva ca fariseul să te osândeşti. 
Adu-ţi aminte de sufl etul care a fost dus de înger către un stareţ şi 
a întrebat unde porunceşte să-l arunce pe dânsul pentru că stareţul 
îl osândise pe el în cuget.  

Ce bine ştia Sfântul Efrem Sirul cât suntem de vulnerabili la 
acest capitol: „Şi să nu osândesc pe fratele meu!” Să nu-l judec 
deloc, nici în cel mai tainic gând. 

Preot Flavius Nicolae CHIVULESCU
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„Copilul dimineaţa când se scoală, îi pui bucata în mână şi-i dai 
de dulce. Dă-i mai bine un ceai că-i mai sănătos, învaţă-l să post-
ească şi o să fi e sănătos şi cu trupul şi cu sufl etul şi o să înveţe carte 
mai uşor. Cine ţi-a spus că nu va putea să înveţe carte dacă n-are 
pântecele plin? Aşa spunea unul, că nu poate învăţa că nu are calorii 
destule. Dar câte calorii a avut Sfântul Ioan Gură de Aur când a tâl-
cuit toată Scriptura? Câte calorii avea el când mânca puţină zeamă 
de orz o dată la trei zile şi dormea numai atâta cât se putea ţine cu 
mâinile de nişte funii ce atârnau din podul 
casei? Cât poţi dormi ţinându-te cu mâna 
de funie? Aceia au fost cu adevărat oame-
nii Duhului Sfânt, nu ai cărnii. În ei a sufl at 
Duhul Sfânt. Spune dumnezeiescul Efrem 
Sirul: „Seamănă Dumnezeu, dar seamănă 
şi satana. Satana seamănă în locuri umede, 
în pântece pline, iar Dumnezeu în trupuri 
uscate şi în pântece uscate.”

„Din sămânţa sudorii postului – zice 
Sfântul Ioan Scărarul – creşte spicul în-
tregii înţelepciuni. Iar îmbuibarea pânte-
celui goneşte mintea cea subţire.” Să ştie 
toţi care gândesc că pântecele plin şi capul 
beat pot să înveţe carte sau să treacă exa-
menele grele. Nimic mai neadevărat. Mai 
uşor înveţi în post, cu înfrânare, cu rugă-
ciune, cu frică de Dumnezeu. Cu acestea 
puteţi face şi şcoală, puteţi munci şi să fi ţi 
sănătoşi. Auzi ce spune marele Vasile în 
Hexaimeron în cuvântul 4, despre post: 
„Bucatele cele grase şi de multe feluri, ne-
putând să le mistuie stomacul, multe boli 
au adus în lume, iar înfrânării şi postului, 
de-a pururi îi urmează sănătatea; şi cine va posti mai mult, acela va 
trăi mai mult”.

Acestea nu sunt cuvintele mele, ci ale marelui Vasile, îngerul în 
trup, ochiul Bisericii, gura cea de foc a Duhului, care a fost îndrep-
tar tuturor soboarelor ecumenice în privinţa canoanelor, a posturi-

lor şi a legii morale în Biserică. Dar unii spun: „Dar dacă îmi dă 
părintele blagoslovenie să mănânc dulce?” Îţi dă pentru că stărui, 
pentru că spui că nu poţi, că ai fi catul bolnav, că te doare o coastă, 
că mori dacă posteşti. Dar făcând aşa, dovedeşti că n-ai credinţă. 
Nu vezi că şi doctorii dau post? Ei dau cel mai mult post şi regim. 
Ai stricat organismul, l-ai otrăvit cu toxine, cu cărnuri, cu grăsimi. 
Căci corpul e ca o maşină şi dacă tot bagi într-însa, o strici şi apoi 
te duci la doctor. Doctorul ce să mai facă? E obosit la cap, că nu 

vii numai dumneata, vin sute pe capul lui. 
Şi-ţi spune să mănânci numai ceai, numai 
legume, numai compot. Vrea din nou să-ţi 
redea sănătatea, dar nu prin îmbuibare.

Acestea vi le spun acum, că e postul 
Naşterii lui Iisus Hristos. Astăzi foarte 
puţini postesc. Şi dacă unii postesc, nu 
postesc cum trebuie. Multe femei nu pot 
ţine din cauza bărbatului. Dar altele se 
chinuiesc şi ţin postul cum pot şi înfrâ-
nează şi copiii. Dacă ea a postit şi şi-a în-
frânat şi copiii, de ce nu se înfrânează şi 
el? Se va duce în gheenă, căci nu numai 
că nu posteşte el, dar strică şi postul ei, îi 
strică şi sufl etul ei de nu se poate apro-
pia din cauza lui de Preacuratele Taine. 
Vai de bărbatul acela şi de femeile acelea 
care nu vor să postească şi nu vor să pă-
zească curăţia. Pentru că fi ecare avem să 
luăm plata pentru faptele noastre şi fi eca-
re avem să dăm seama de starea noastră. 
Dacă vreţi să simţiţi bucuria Naşterii lui 
Iisus Hristos, bucuria pe care au avut-o 
păstorii şi îngerii la Naşterea Domnului, 

postiţi, rugaţi-vă, păziţi curăţia, faceţi milostenie, spovediţi-vă cu 
sinceritate şi cei cărora vă vor da voie duhovnicii, împărtăşiţi-vă cu 
smerenie şi atunci veţi simţi ce înseamnă Naşterea lui Iisus Hristos. 
Amin!”

(Ne vorbeşte Părintele Cleopa, XI)
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Împotriva poruncii I greşesc:

- Cei fără de Dumnezeu;
- Cei cu mulţi dumnezei;
- Cei ce se leapădă de pronia lui Dumnezeu şi cred în 

noroc, în superstiţii, ursitori, fermecători, vrăjitori, descântă-
tori, eretici;

- Cei ce se nădăjduiesc spre sine şi spre alţi oameni;
- Cei care se deznădăjduiesc de mila lui Dumnezeu;
- Cei care se hotărăsc de a păcătui până la moarte şi a 

nu se pocăi;
- Cei ce urăsc pe Dumnezeu şi se leapădă de El;
- Cei care ispitesc pe Dumnezeu şi cer de la El minuni 

fără de nevoie;
- Cei care fură lucruri sfi nte şi bisericeşti;
- Cei care cumpără cu bani darul lui Dumnezeu;
- Cei care se lenevesc şi nu voiesc a învăţa tainele cre-

dinţei celei dreptmăritoare;
- Cei care citesc cărţile eretice şi care se împărtăşesc cu 

nevrednicie cu Sfi ntele şi Preacuratele Taine ale lui Hristos.

Despre păcatele ce le face omul Despre păcatele ce le face omul 
împotriva celor 10 porunciîmpotriva celor 10 porunci

„Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din 
casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine!” (Ieş. 20, 2-3).
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La porunca a II-a greşesc:

• Cei care se închină zidirii în locul Ziditorului;
• Cei care prin împătimirea către materie slujesc zidi-

rii în locul Ziditorului, aşa cum sunt iubitorii de argint, 
desfrânaţii, lacomii cu pântecele, pe care Apostolul îi 
numeşte închinători de idoli, zicând: ,,Omorâţi mădula-

rele voastre cele de pe pământ: desfrânarea, iubirea de 
argint şi lăcomia, care este slujire de idoli” (Colos. 3, 5) 
,,şi cărora dumnezeul lor este pântecele” (Filip. 3, 11);

• Toţi câţi au evlavie făţarnică;
• Cei care cred în viziuni şi în vedenii deşarte şi în-

şelătoare;
• Toţi iubitorii de dezmierdări, care iubesc chipurile 

şi idolii patimilor cu mintea şi cu inima lor.

Un student căzuse în păcat cu prietena sa, cu care 
urma să se căsătorească după Postul Crăciunului. Mai 
erau două luni până la nuntă. S-au spovedit, dar după 
două săptămâni iar au căzut. Iar s-au spovedit, şi iar au 

căzut. În prima săptămână din post au păcătuit iarăşi. 
Imediat după aceea, când abia apucaseră să se îmbrace, 
pe tânăr l-a mustrat conştiinţa. A pus mâna pe telefon şi 
l-a sunat pe preot:

- Sărut-mâna, părinte, Mihnea la telefon. V-am sunat 
să vă întreb de câte ori poate cineva să pună început 

bun?
- Ori de câte ori cade.
- Şi în fi ecare săptămână?
- Şi în fi ecare zi. Şi în fi ecare oră. Aşa cum diavolul 

contabilizează fi ecare cădere, tot aşa Dumnezeu numără 
fi ecare ridicare. Ce s-a întâmplat, iar aţi căzut?

- Da, părinte, iar. Şi iar să ne spovedim, şi iar să că-
dem? Sau să aşteptăm să ne spovedim chiar înainte de 
nuntă?

- O să vă spovediţi şi atunci, aşa cum v-am spus. Dar 
acum, pentru că aţi căzut, trebuie să vă ridicaţi. Vă aş-
tept după-masă la biserică şi o să vă spovedesc după 
vecernie.

- Şi dacă o să cădem iarăşi?
- Prin spovedanie sufl etul primeşte dezlegare de lan-

ţurile cu care l-a legat păcatul, şi puterea să se lupte cu 
el. Dacă vreţi să puneţi început bun, spovediţi-vă. Dar, 
dacă vreţi să vă spovediţi fără să fi ţi hotărâţi să fi ţi cu-
minţi până la nuntă, nu faceţi bine.

- E post!
- Şi dacă nu era post, păcatul tot păcat era. Ori de câte 

ori cădeţi, ridicaţi-vă!
Danion Vasile – 

„Patericul mirenilor. Pilde pentru secolul XXI”

cu prietena sa, cu care bun?

Roadele pocăinţeiRoadele pocăinţei

„Să nu-ţi faci chip cioplit şi nici asemănare a vreunui lucru din câte sunt în cer, sus, şi din 
câte sunt pe pământ, jos, şi din câte sunt în apele de sub pământ! Să nu te închini lor, nici să le 
slujeşti lor” (Ieş. 20, 4-5).

A întrebat avva Moise pe avva 
Siluan, zicând: „Poate omul în fi -
ecare zi să pună început?”. Şi i-a 
răspuns bătrânul: „De este lucră-
tor, poate şi în fi ecare zi şi în fi e-
care ceas să pună început bun”. 

(Patericul 11-217)
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„Să nu iei numele Domnului Dumnezeului tău în deşert, că nu va lăsa Domnul nepedepsit pe 
cel ce ia în deşert numele Lui” (leş. 20, 7).

La porunca a III-a greşesc:

• Toţi hulitorii, cei ce jură strâmb şi pun pe alţii să 
jure;

• Cei ce zic ,,zău” sau ,,Dumnezeu ştie”;
• Cei ce fac făgăduinţe bune şi le calcă;
• Prorocii cei mincinoşi, dascălii cei mincinoşi, ereticii;

• Cei ce fac glume cu cuvintele Sfi ntei Scripturi;
• Cei ce hulesc şi cârtesc împotriva lui Dumnezeu la 

necazuri şi la supărări;
• Toţi care nu suferă cu răbdare şi mulţumire bolile, 

necazurile, pagubele şi alte încercări care le vin prin în-
găduinţa lui Dumnezeu;

• Toţi care hulesc adevărul şi Sfi ntele Scripturi şi zic 
că în Scriptură se afl ă basme şi alte neadevăruri.

Crăciunul – trecut, prezent… Crăciunul – trecut, prezent… 
Şi poate VIITORŞi poate VIITOR

Acum câţiva ani am avut parte de un Crăciun foarte 
monoton, pur şi simplu am stat acasă, am mâncat şi ne-
am uitat la televizor, şi atunci mi-am pus întrebarea: 
oare Crăciunul a fost dintotdeauna aşa?

Şi din dorinţa de a afl a răspunsul la această întrebare 
am purtat o mică discuţie cu părinţii şi cu bunicii mei.

În urma acestei discuţii mi-am dat seama ce însemna 
pentru oameni acum nu foarte mult timp Sfânta Sărbă-
toare a Crăciunului. Era o perioadă magică, 
ruptă parcă din basme, când toată lumea de-
venea mai deschisă la sufl et, când voia bună 
şi fericirea Naşterii lui Iisus plutea în aer.

Ascultând aceste istorioare mi s-a întipă-
rit în minte imaginea feerică a Crăciunului 
ilustrată printr-un mic sat acoperit cu zăpa-
dă, când odată cu lăsarea serii, copii aleargă 
prin omăt la casele vecinilor să le vestească 
Naşterea Mântuitorului, iar prin aerul puţin 
înceţoşat pluteşte un miros de cozonac şi de 
colaci proaspăt scoşi din cuptor.

Dar asta a fost atunci … Astăzi până şi co-
lindatul a devenit un fel de afacere din care 
dacă ai noroc ies bani frumoşi.

Nu vreau să par răutăcioasă şi să afi rm că 
în ziua de azi Crăciunul nu mai are nicio im-
portanţă, este o sărbătoare foarte importantă 
pentru oameni, în unele locuri se mai păstrea-
ză şi unele tradiţii, dar cu toate acestea trebuie 
să recunoaştem că am uitat care este valoarea spirituală 
a Crăciunului, ce se întâmplă de fapt în această zi de 
sărbătoare.

Am uitat că în această zi de 25 decembrie S-a născut 
Iisus Hristos, Mântuitorul lumii şi al sufl etelor noastre, 
şi tocmai din această cauză în loc să mergem la biserică 
şi să fi m martori ai acestei minuni, noi preferăm să ne 

distrăm, că doar e Crăciunul, nu?
Dar aceasta este mentalitatea prezentului, a lumii în-

chise în care trăim, datorată lipsei de bunătate, lipsei de 
responsabilitate şi a modernităţii care a călcat în picioa-
re ce a mai rămas din tradiţionalism.

Dacă în prezent adevăratul sens al Crăciunului a 
început să se risipească asemeni prafului în vânt, pe 
viitor s-ar putea să nu mai însemne decât o altă zi din 

calendar, dar mie îmi place să fi u optimistă (cu toate că 
lumea în care m-am născut se caracterizează prin pesi-
mism) şi cred că, cu ajutorul bunului Dumnezeu, spiri-
tul şi magia Crăciunului vor reînvia în sufl etele noastre 
şi dacă acest lucru se va întâmpla, lumea va lăsa la o 
parte răutăţile măcar în această zi sfântă.

Larisa-Alexandra ROGOJANU
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„Adu-ţi aminte de ziua odihnei, ca să o sfi nţeşti. Lucrează şase zile şi-ţi fă în acelea toate tre-

burile tale, iar ziua a şaptea este odihna Domnului Dumnezeului tău; să nu faci în acea zi niciun 
lucru: nici tu, nici fi ul tău, nici fi ica ta, nici sluga ta, nici slujnica ta, nici boul tău, nici asinul 
tău, nici orice dobitoc al tău, nici străinul care rămâne la tine. Că în şase zile a făcut Domnul 
cerul şi pământul, marea şi toate cele ce sunt într-însele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit. De 
aceea a binecuvântat Domnul ziua a şaptea şi a sfi nţit-o” (Ieş. 20, 8-11)

La porunca a IV-a greşesc:

• Toţi care nu merg regulat la Sfânta Biserică în ziua 
Duminicii, întru care a mutat Dumnezeu sâmbăta cea 
veche. Iarăşi greşesc:

• Cei ce lucrează în Duminici şi Sărbători;

• Cei ce prăznuiesc păgâneşte şi nu creştineşte şi se 
duc în Duminici şi sărbători la cârciumi, la baluri, la 
jocuri, la fi lme nepermise, la scrânciob, la jocuri de no-
roc;

• Toţi păstorii duhovniceşti care nu învaţă poporul în 
zile de Duminici şi sărbători, din Sfânta Evanghelie şi 
din alte învăţături ale Sfi ntei Scripturi.

Despre feciorieDespre feciorie
O studentă avea un prieten. Când acesta i-a propus să se 

culce cu el, fata s-a împotrivit. Ca să o pedepsească, tânărul 
a părăsit-o şi s-a împrietenit cu colega ei de cameră, care îşi 
pierduse fecioria încă de când era la liceu. Într-o seară, când 
colega i-a mărturisit ce se întâmplase, biruită de deznădejde, 
studenta a luat hotărârea de a-şi lua prietenul înapoi cu orice 
preţ.

- Mă jur pe ce am mai sfânt că nu mă las călcată în picioare. 
O să mă răzbun, o să mi-l iau înapoi. O să fac orice îmi va cere, 
numai să rămână al meu. Nu mă aşteptam la aşa ceva nici din 
partea lui, nici din partea ta. O să îl fac să se întoarcă la mine.
A doua zi, în timp ce mergea spre facultate, studenta s-a în-
tâlnit pe stradă cu duhovnicul ei. Nu a avut timp să evite 
întâlnirea cu el.

- Ce e cu tine, de ce eşti atât de frământată?
- Părinte, mă grăbesc, am examen la facultate.
- Ceva nu e în regulă. Spune-mi, ce s-a întâmplat?
- Părinte, până acum am fost fecioară, am încercat să tră-

iesc pentru Dumnezeu. Şi gata, m-am săturat, nu mai rezist. 
E al treilea prieten care mă părăseşte pentru că nu am vrut să 
mă culc cu el. De data asta, însă, ultimul meu prieten, de care 
m-am despărţit săptămâna trecută, s-a culcat chiar cu Lavi-
nia, cu colega mea de cameră. Şi m-am jurat că voi face orice 
numai ca să îi despart, să îmi iau iubitul înapoi.

- Şi ce se va întâmpla? Crezi că o să fi i fericită cu el?
- Acum nu mă interesează decât să mă răzbun.
- Şi nu îţi dai seama că te răzbuni pe tine?
- E problema mea. M-am jurat că îi despart.
- Ştii cum eşti? Ca Irod care i-a zis Salomeei că pentru 

dansul ei o va răsplăti cu orice îi va cere. Dacă nu ar fi  fost 
lipsit de minte, nu i-ar fi  dat capul Botezătorului. Şi acum, 
fecioria ta va fi  batjocorită aşa cum a fost batjocorit şi Înain-
temergătorul Domnului, Sfântul Ioan. Vrei asta?

Părintele se uita la ea cu o privire blândă, dar tristă. Stu-
denta s-a mai domolit.

- Şi o să rămân tot timpul singură?
- Ar fi  mai bine să fi i singură decât să fi i iubita unui om 

care nu te merită. Dar te va ajuta Dumnezeu să găseşti şi ti-
neri care să meargă pe drumul Bisericii. Vei avea de unde să 
alegi. Dar să nu fi e acesta singurul criteriu după care îţi alegi 
prietenul. Să nu te împrieteneşti cu un băiat numai pentru că 
vine la Biserică. Să nu cazi dintr-o extremă în alta.

- Şi cu jurământul meu, cum rămâne? M-am jurat pe ce 
am mai scump.

- Vedem la spovedanie. Mai bine cu un jurământ călcat 
decât cu fecioria pierdută!

Zicea avva Zosima că, mergând el în Sfânta Cetate 
[Ierusalimul], a venit la dânsul un oarecare iubitor de 
Hristos şi i-a zis: „Avvo, am un frate şezător împreună 
cu mine şi din ispita vicleanului am avut prigonire între 
noi. Apoi eu pocăindu-mă, acela nu voieşte să se împa-
ce cu mine. Pleacă-te dar, pentru Domnul, şi-i vorbeşte 
lui cele pentru pace”. Iar el, cum a auzit, îndată a che-
mat pe fratele acela şi i-a grăit lui cele ce se cuveneau 
pentru pace şi unire. Iar el întâi se părea că se pleacă, 
apoi socotind i-a zis: „Nu pot să mă împac cu el, pentru 
că m-am jurat pe Cruce că de acum să fi u neîmpăcat 
cu el”. Iar egumenul, zâmbind, i-a zis lui: „Jurământul 
tău, frate, are acest fel de putere ca şi cum ai fi  zis: „Mă 
jur pe Crucea Ta, Hristoase, că nu voi păzi poruncile 
Tale, că voi face voia vrăjmaşului Tău diavol!”. Deci, 
o frate, nu numai că eşti dator să faci să stea mânia cea 
rea, ci şi să te pocăieşti şi să te căieşti pentru dânsa şi 
să-ţi prihăneşti obrăznicia ta, ca să nu te mai răpeşti de 
dânsa. Că şi Irod de se căia şi nu ar fi  întărit jurământul 
său nu ar fi  făcut acea cumplită ucidere, tăind pe Îna-
intemergătorul lui Hristos”. Deci fratele, umilindu-se 
pentru aceasta, s-a pocăit înaintea fratelui său şi a lui 
avva Zosima şi aşa, cu darul lui Dumnezeu, s-au unit 
iarăşi întru dragoste.                            (Patericul  3-81)
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„Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, ca să-ţi fi e bine şi să trăieşti ani mulţi pe pământul pe 

care Domnul Dumnezeul tău ţi-l va da ţie” (leş. 20, 12).

La porunca a V-a greşesc:

Toţi copiii care nu cinstesc şi nu ascultă pe părinţii 
lor;

Cei care nu ascultă de părinţii lor duhovniceşti, de 
arhierei, de duhovnici, de dascălii Bisericii;

Toţi supuşii care nu ascultă de stăpânii şi conducăto-
rii ţării lor;

Toţi părinţii trupeşti şi duhovniceşti care nu se îngri-
jesc de fi ii lor trupeşti şi duhovniceşti;

Bărbaţii care nu îngrijesc trupeşte şi sufl eteşte de fe-
meile lor şi femeile care nu ascultă de bărbaţii lor când 
aceia le învaţă pe ele cele bune.

Întemeierea unei familiiÎntemeierea unei familii
Doi tineri vroiau să se căsătorească după terminarea li-

ceului. Părinţii lui, care lucrau într-o fabrică, nu avea nimic 
împotrivă. Dar părinţii fetei, care aveau studii superioare, nu 
erau de acord. Puneau condiţia ca tinerii să îşi găsească mai 
întâi de lucru sau să îşi continue studiile. Altfel nu îşi dă-
deau acordul. Nu voiau ca tinerii să trăiască din mila lor. Fata 
se pregătea să intre la facultate, dar băiatul nu avea nimic 
altceva în cap decât să se căsătorească. O tot ţinea una şi bună 
că Dumnezeu îl va ajuta, că nu trebuie să se gândească din 
ce va trăi.

- Voi tot vreţi ca noi să fi m amândoi ca Marta din 
Evanghelie, şi să pierdem partea cea bună a Mariei, le repro-
şa el. Părinţii fetei au încercat să stea de vorbă cu viitorii lor 
socri, dar aceştia nu au vrut să îi ajute să găsească o soluţie. 
Atunci s-au dus la duhovnicul băiatului, care le-a spus:

- Încercaţi să îl puneţi într-o situaţie mai delicată, în care 
să îşi dea seama de greşeala lui.

Au făcut aşa. Era ziua fi icei lor şi l-au chemat pe băiat la 
ei. Mama fetei pregătise un tort şi fata a sufl at în lumânări. 
Când s-a servit tortul, au fost serviţi toţi în afară de băiat. 
Lui nu i-au dat. Dacă la început băiatul credea că pe el îl lasă 
la urmă, când tatăl fetei a cerut încă o porţie de tort şi-a dat 
seama că pe el nu vor să îl servească. Surprins, a întrebat-o 
pe fată:

- Ce se întâmplă? Mie de ce nu mi se aduce tort? Sunt 
supăraţi pe mine?

- Nu, dar tu eşti foarte credincios, tu nu te desfeţi cu mici 
bucurii din astea. Tu vrei să fi i numai ca Maria, nu ca Marta, 
i-a răspuns fata, care, deşi îl iubea, era nemulţumită de ati-
tudinea lui faţă de viitorul lor, atitudine care vădea nu multă 
credinţă, ci lipsă de înţelepciune. Cuvintele fetei l-au lovit în 
moalele capului. Pe loc şi-a dat seama de greşeala sa. Le-a 
spus viitorilor socri:

- Acum îmi dau seama că am greşit. La baza unei familii 
trebuie să stea credinţa, aşa cum spuneam şi eu. Dar dacă 
omul lasă în seama lui Dumnezeu totul, şi nu face nimic, se 
afl ă pe un drum greşit. O să mă gândesc serios şi în câteva 
zile vă spun decizia mea. Până în toamnă ori mă angajez, ori 
dau la facultate. Şi facem nunta după aceea, când ajungem la 
un oarecare liman.

A venit un frate la avva Siluan în muntele Sinai şi, văzându-i pe 
fraţi lucrând, i-a zis bătrânului: „Nu lucraţi mâncarea cea pieritoare, 
că Maria partea cea bună şi-a ales”. Zis-a bătrânul ucenicului său: 
„Zahario, dă fratelui o carte şi pune-l într-o chilie care nu are nimic”. 
Când a sosit ceasul al nouălea, fratele lua seama la uşă, dacă vor 
trimite să-l cheme ca să mănânce. Iar după ce nu l-a chemat nimeni, 
sculându-se, a venit la bătrânul şi i-a zis: „Nu au mâncat fraţii astăzi, 
avvo?”. I-a răspuns lui bătrânul: „Da, au mâncat”. Şi fratele a zis: 
„Pentru ce nu m-aţi chemat?”. I-a zis lui bătrânul: „Fiindcă tu om 
duhovnicesc eşti şi nu ai trebuinţă de mâncarea aceasta. Iar noi tru-
peşti fi ind voim să mâncăm şi pentru aceasta lucrăm. Tu partea cea 
bună ţi-ai ales, citind toată ziua şi nevrând să mănânci mâncare tru-
pească”. Şi dacă a auzit acestea, fratele a făcut metanie, zicând: „Iar-
tă-mă, avvo!”. I-a zis lui bătrânul: „Negreşit, trebuinţă are şi Maria 
de Marta, căci prin Marta se laudă şi Maria”.         (Patericul 5-216)
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„Să nu ucizi” (Ieş. 20, 13).

La porunca a VI-a greşesc:

• Toţi care omoară pe alţii cu mâna lor sau prin alte 
meşteşuguri, sau prin pâră şi clevetire;

• Toţi care omoară sufl eteşte pe alţii, precum sunt 
ereticii şi învăţătorii cei mincinoşi;

• Cei ciumaţi care molipsesc pe alţii în vremea ciu-
mei sau holerei sau a altor boli molipsitoare;

• Cei care se aruncă pe sine în primejdie de moarte 
fără de socoteală şi se omoară singuri în orice fel;

• Femeile care omoară pe pruncii lor şi cei ce le ajută 
pe ele la acest mare păcat;

• Toţi cei care fac sminteală prin pilda vieţii lor celei 
rele;

• Toţi care se bucură de răul şi primejdia aproapelui lor;
•Toţi care zavistuiesc şi se mâhnesc pentru binele şi 

sporirea aproapelui lor;

Despre mânieDespre mânie
Un om se tot certa cu femeia lui; ba din vina lui, ba 

din vina ei. Tot încercau să biruiască patima mâniei, dar 
iar cădeau. În cele din urmă, plictisindu-se de atâta ne-
înţelegere, s-au gândit să divorţeze.

- Până când vom mai trăi în aşa tensiune? Eu m-am 
săturat, a spus soţia, cedând.

- Te rog din sufl et, când vezi că sunt nervos, lasă-mă 
în pace, nu mă mai supăra. Şi voi avea grijă să nu te 
supăr nici eu atunci când eşti nervoasă. Şi, în cele din 
urmă, prin răbdare, au biruit mânia şi în casa lor a intrat 
pacea.

Într-o zi, un creştin pe nume Ioan a fost înjurat de şe-
ful său, care îi tot căuta nod în papură. Aceasta l-a mâhnit 
mult. După terminarea lucrului, în loc să vină direct aca-
să, a vrut să treacă pe la biserică, să se roage puţin. Dar 
biserica era închisă. Nu voia să intre în casă nervos, aşa 
că s-a plimbat puţin printre blocuri, ca să se liniştească.
Un coleg care l-a văzut l-a întrebat ironic:

- Ce faci, Ioane, te-ai plictisit de nevastă?
- Nu, dar nu vreau ca mânia din inima mea să iasă 

afară când intru în casă. Mă voi plimba puţin, până mă 
mai liniştesc.

Avva Pavel Meşterul şi Timotei, 
fratele lui, şedeau în Schit şi de multe 
ori se făcea între dânşii prigonire. 
Zis-a avva Pavel: „Până când vom 
petrece aşa?”. Şi i-a zis lui avva Ti-
motei: „Te rog, când voi veni asupra 
ta, rabdă-mă şi, când vei veni şi tu 
asupra mea, te voi răbda şi eu!”. Şi 
făcând aşa, s-au odihnit în celelalte 
zile ale vieţii lor. (Patericul   1-199) Se spunea pentru avva Ioan că a venit 

în biserică la Schit şi, auzind vorbe îm-
potrivă ale unor fraţi, s-a întors la chi-
lia 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”. (Patericul 25-101)
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„Să nu fi i desfrânat” (Ieş. 20, 14).

Un om bogat, lepădându-se de lume şi averile sale 
la săraci dându-le, a oprit oarece spre odihna sa, ne-
vrând să primească smerita cugetare cea din lepă-
darea cea desăvârşită şi supunerea cea adevărată a 
canonului vieţii de obşte. Către care cel întru sfi nţi 
Vasile a grăit în acest fel: „Şi averile le-ai pierdut şi 
[nici] călugăr nu te-ai făcut”. (Patericul 7-121)

La porunca a VII-a greşesc:

• Toţi câţi preacurvesc cu femei străine, măritate sau 
nemăritate;

• Monahii care au căzut din făgăduinţă;

• Cei ce se sulemenesc cu scopul de a atrage pe alţii 
în cursa desfrânării;

• Cei ce au căzut în desfrânare duhovnicească (eres);
• Toţi câţi au îndemnat pe alţii să păcătuiască sau i-au 

sfătuit prin scrisori şi prin alte mijloace spre păcatul 
desfrânării.

Un 
la săra
vrând 
darea 
canonu
Vasile 
[nici] c

Păcatul desfrâuluiPăcatul desfrâului
Un om îşi înşela soţia. Duhovnicul l-a ajutat să renun-

ţe la păcatul preacurviei, dar omul rămăsese cu anumite 
amintiri care îi zgândăreau sufl etul. Amintirile prindeau 
putere de la faptul că el se uita pe internet la site-uri erotice. 
La spovedanie, duhovnicul l-a sfătuit să scoată modem-ul 
din calculator, ca să nu mai poată intra pe internet.

- Dacă nu îţi păzeşti mintea, nu îţi vei putea păzi nici 
trupul. Dacă vezi imagini erotice, îţi va fi  mult mai greu 
să rezişti ispitei. Rămas fără acces la internet, omului i 
se părea că se mai descarcă dacă se uită la fi lme sexy. 
Când i-a spus şi aceasta duhovnicului, acesta a oftat: 

Bucuria Naşterii DomnuluiBucuria Naşterii Domnului
În fi ecare an, luminatul praznic al Naşterii Domnu-

lui ne umple inimile de bucurie, căci întruparea Fiului 
lui Dumnezeu reprezintă împlinirea făgăduinţelor lui 
Dumnezeu date oamenilor ca îndemn şi imbold spre 
drumul către mântuire.

„Care pentru noi, oamenii, şi pentru a noastră mân-
tuire S-a pogorât din ceruri şi S-a întrupat de la Duhul 
Sfânt şi din Fecioara Maria şi S-a făcut om”. (Simbolul 
credinţei sau Crezul, art. 3)

Timp de 40 de zile, creştinii adevăraţi ţin post, adică 
nu mănâncă de dulce, dar ei se abţin şi de la faptele rele, 
unind astfel postul de bucate cu postul de păcate. Pe 
timpul postului şi-n ziua de Crăciun, ei îşi mărturisesc 
păcatele cu sinceritate la preotul duhovnic şi-apoi dacă 
primesc dezlegare, se împărtăşesc cu Trupul şi Sângele 
Domnului date omului tocmai pentru iertarea păcatelor.

Masa de Crăciun este cea mai bogată dintre mese-
le de peste an, plină de mâncăruri tradiţionale, şi astfel 
omul petrece Crăciunul în familie, de altfel Crăciunul 
fi ind o sărbătoare a familiei. Dacă omul are, după 25 
decembrie, dezlegare la mâncare de dulce, asta nu în-
seamnă că are dezlegare la fapte rele.

Înainte de Crăciun, familia împodobeşte bradul de 
Crăciun, aşteptându-l pe Moş Crăciun, care, în seara de 
Ajun, va aluneca pe horn, lăsând sub brad cadouri, pen-
tru cei mici şi mari care au fost cuminţi.

Copiii se bucură nespus de aceste momente unice ale 

vieţii lor. De asemenea, colindatul pe la casele oamenilor 
este iarăşi un obicei străbun, din moşi-strămoşi, vremea 
colindelor fi ind o vreme a speranţei şi a dragostei dintre 
oameni. Această dragoste dintre oameni face ca mai ales 
în minunatele zile de Crăciun şi Anul Nou, oamenii să se 
viziteze, ospătându-se unii pe alţii cu mare bucurie.

Dacă se-ntâmplă să fi e zăpadă albă imaculată ca o 
rochie de mireasă de jur împrejur aşternută, atunci bu-
curia copiilor este şi mai mare, căci astfel Moş Crăciun 
poate veni prin zăpadă cu sania lui specială trasă de reni 
vânjoşi tocmai de la Polul Nord.

Denisa-Roxana ISDRUGĂ
Maria-Bianca VELICAN

„Tu scoţi un drac din casă pe uşă şi deschizi larg fereas-
tra, ca să intre alţii. Nici plăcerile trupeşti nu le trăieşti, 
dar nici pe Dumnezeu nu Îl dobândeşti. Alege una dintre 
căi, nu mai pendula între amândouă”.
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În Postul Paştelui, un creştin a început să ajuneze în fi ecare zi, 
până la apusul soarelui. Toţi colegii de serviciu îl lăudau pentru 
nevoinţa sa. Dar, într-o zi, au chemat un preot să le facă sfeştanie 
la birouri. Când i-au spus preotului despre nevoinţa colegului lor, 
acesta a întrebat:

- Dar ai binecuvântare de la duhovnic pentru un post atât de 
aspru?

- Nu, dar mă descurc, nu îmi e greu.
- Chiar dacă nu îţi e greu, tot e bine să ceri binecuvântare de 

la părintele tău. Când a ajuns la duhovnic, acesta l-a mustrat, spu-
nându-i:

- Dacă mi-ai fi  cerut binecuvântare de la început, ţi-aş fi  dat, dar 
ţi-aş fi  dat ascultare să nu ştie nimeni în afară de soţia ta că ajunezi. 
Dar aşa, după ce te-au lăudat toţi, va trebui să renunţi la nevoinţa ta. 
Vei ajuna doar miercurea şi vinerea. Şi să nu le spui că eu te-am pus 
să renunţi la post. Ca să te smereşti, să le spui că nu ai mai rezistat. 
Creştinul a făcut aşa. Dar a observat că îi era greu să ajuneze chiar 
şi numai două zile pe săptămână. Când a fost biruit de foame, şi a 
mâncat într-o zi de vineri dimineaţa, în loc să se ducă la serviciu s-a 
dus mai întâi la duhovnicul său:

- Ce se întâmplă, părinte? Înainte puteam să postesc mult mai 
aspru, iar acum îmi e gândul numai la mâncare.

- Înainte te hrăneai din laudele celorlalţi. Dracul mândriei îţi 
alunga foamea. Abia acum îţi poţi cunoaşte măsura adevărată. Îţi 
poţi da seama de neputinţele tale. Dar rabdă. Că nu e uşoară calea 
mântuirii. Colegii de serviciu, văzându-l că a renunţat să ajuneze în 

fi ecare zi, au început să râdă de el, şi îl mustrau că nu e în stare să se 
ţină de ceea ce îşi propusese să facă. Dar părintele i-a spus:

- Acum mergi pe calea bineplăcută lui Dumnezeu, când nu ştie 
stânga ce face dreapta.

„Să nu furi” (Ieş. 20, 15).
La porunca a VIII-a greşesc:

• Toţi furii, tâlharii, răpitorii cei ce iau cu sila lucru-
rile sau viaţa altora;

• Toţi care fură din averea altora;
• Toţi negustorii care fură cu vicleşug prin cumpene 

nedrepte şi înşeală la cântar;
• Toţi care cumpără lucruri de furat ştiind aceasta;
• Toţi care iau amanet lucru străin şi îl strică sau nu-l 

dau înapoi în starea în care a fost;
• Toţi care fură prin acte false de la stat, de la Biserică 

sau de la oricine;

• Cei ce lucrează cu vicleşug şi cu nepăsare la lucrul 
aproapelui şi îl fac în pagubă în loc de folos;

• Toţi care nu plătesc cu cât s-au învoit la cei ce le-au 
lucrat;

• Toţi câţi amestecă cele bune cu cele rele (cum ar 
fi  vinul curat cu apă, laptele cu apă, smântâna cu lapte, 
mierea cu zahăr, seminţele de grâu cu alte seminţe, cu 
corpuri străine, spre a trage mult la cântar ş.a.m.d.);

• Cizmarii, croitorii, lemnarii, cojocarii şi alţi meseri-
aşi care fac lucrul rău sau fură din materialul care li s-a 
încredinţat, spre a face lucrul cerut;

• Toţi care mută gardul sau hotarul ş.a.

Cel care fură şi introduce la el în casă lucrul furat, 
duce blestemul lui Dumnezeu. Niciodată nu trebuie să 
avem în casă un lucru furat. Trebuie ori să se înapoieze 
lucrul în chip discret, la cel de la care s-a luat, ori să se 
dea altei persoane. Omul care este păgubit blesteamă pe 
cel care l-a furat. Acel blestem va veni cândva asupra 
celui care a furat.   S-au întâmplat multe cazuri când s-au 
furat lucruri şi s-au ţinut în casă ori s-au folosit. După un 
timp au venit peste hoţ boli foarte grele, până la parali-
zie, ori au venit peste copiii lui. Peste unii a adus diavo-
lul certuri sau peste alţii au venit diferite patimi. Nu s-au 

spovedit, nu au aruncat lucrul furat din casa lor şi au ve-
nit peste ei mari pedepse de la Dumnezeu. Chiar dacă nu 
vine imediat, va veni mai târziu când nici nu se aşteaptă 
omul sau dacă nu vine pedeapsa peste cel care a furat, 
sigur va veni peste copiii lui. S-au întâmplat cazuri când 
cineva a furat de la un om sărac. Acel om a plâns înaintea 
lui Dumnezeu şi nu după mult timp a văzut minune, cum 
Dumnezeu i-a adus lucrul înapoi şi l-a pedepsit pe cel 
care a furat. Niciodată să nu ne bucurăm de un lucru care 
nu-i al nostru, să-l dăm la altcineva dacă ne-a parvenit în 
vreun fel sau altul.                  (www.sfaturiortodoxe.ro)

el în casă lucrul furat, spovedit, nu au aruncat lucrul furat din casa lor şi au ve-

PĂCATUL FURTULUIPĂCATUL FURTULUI

ceput să ajuneze în fi ecare zi,
de serviciu îl lăudau pentru

fi ecare zi, au început să râdă de el, şi îl mustrau că nu e în stare să se 
ţină de ceea ce îşi propusese să facă. Dar părintele i-a spus:

Rânduiala postuluiRânduiala postului

Spuneau părinţii că era într-un sat unul care pos-
tea mult, încât se chema numele lui postitorul. Şi au-
zind avva Zinon pentru dânsul, l-a chemat pe el; iar el 
s-a dus cu bucurie. Şi rugându-se ei, au şezut. Deci a 
început bătrânul să lucreze tăcând, iar postitorul nea-
fl ând să vorbească cu dânsul, a început să se supere de 
trândăvie. Şi a zis bătrânului: „Roagă-te pentru mine, 
avvo, că voi să mă duc!”. Zis-a lui bătrânul: „Pentru 
ce?”. Iar el răspunzând, a zis: „Căci inima mea ca ar-
zându-se este şi nu ştiu ce are. Căci când eram în sat, 
până seara posteam şi niciodată aşa nu mi s-a făcut”.
Zis-a lui bătrânul: „În sat te hrăneai din urechile tale. Ci 
mergi de acum şi mănâncă la ceasul al nouălea! Şi orice 
faci, întru ascuns fă”. Şi cum a început să facă, cu necaz a 
aşteptat ceasul al nouălea, şi ziceau cei ce-l ştiau pe el că 
postitorul s-a îndrăcit şi venind el, a spus bătrânului toate. 
Iar el i-a zis lui: „Această cale este după Dumnezeu”. 

(Patericul 8-74)
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„Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău” (leş. 20, 16).

Am întâlnit oameni care se bucurau şi mulţumeau lui 
Dumnezeu că au parte de un adevărat duhovnic. Dar am 
întâlnit şi oameni care erau nemulţumiţi de cei pe care îi 
aveau şi mă întrebau unde anume pot găsi un duhovnic.

Bucuria unora era dată de faptul că ei simţeau că sunt 
pe calea ce duce către mântuire, iar nemulţumirea celor-
lalţi, de faptul că stăteau pe loc şi se angajau mai tot tim-
pul la lucruri păgubitoare.

În ziua de astăzi, oamenii sunt grăbiţi şi agitaţi. Nu se 
mai roagă pentru a întâlni persoana care să o nască în duh 
şi nici nu o mai caută. Se mulţumesc cu preotul care le 
iese în cale. Iar de cele mai multe ori, acest preot este cel 
din parohia din care fac parte. Mai tot timpul s-a spus că e 
indicat ca duhovnicul să fi e preotul parohiei din care faci 
parte, că el este foarte aproape de tine. Dar să-mi fi e cu ier-
tare, în zadar este aproape de mine dacă nu are puterea de a 
tămădui un sufl et bolnav. Aşa că nu trebuie criticat cel care 
aleargă la o mănăstire pentru a se mărturisi, în condiţiile în 
care preotul parohiei nu este o călăuza experimentată.

S-a spus că nu e bine să mergem să ne căutăm duhov-
nici la mănăstire, pentru că îi tulburăm cu păcatele noas-
tre, că ei nu cunosc greutăţile zilnice pe care le întâmpină 
credinciosul. Astfel de afi rmaţii vin de la persoanele care 

nu au cunoscut mari duhovnici, persoane care fără să te fi  
văzut vreodată, au puterea să-ţi spună cine eşti, de unde vii 
şi care sunt problemele tale.

Alţii au spus că un duhovnic călugăr este incapabil să-i 
spovedească pe cei căsătoriţi, pentru că el nu ştie ce în-
seamnă să fi i căsătorit. Aceste vorbe ar trebui să fi e luate în 
seamă dacă duhovnicul din mănăstire ne-ar da poveţe de la 
el. Dar sfaturile pe care noi le primim nu sunt rodul înţe-
lepciunii sale, ci vin de la Hristos care sălăşluieşte în el. El 
aşează mai presus de puterea sa, puterea lui Dumnezeu. Iar 
dacă el va căuta ca prin puterea lui Dumnezeu să lucreze 
asupra noastră, pot afi rma fără reţineri că este cu mult su-
perior preotului care are doar ani mulţi în viaţa de familie. 
Căci duhovnicul nu trebuie să caute să-l facă pe om după 
chipul şi asemănarea sa, ci după cea a lui Dumnezeu.

S-a tot invocat că duhovnicul din mănăstire dă canoa-
ne prea dure pentru cei din lume. Sfântul Siluan spunea 
că „Cei desăvârşiţi nu vorbesc niciodată de la ei, ci întot-
deauna vorbesc numai ce le dă Duhul”. Aşa că nu trebuie 
să ne mai întrebăm în astfel de cazuri, dacă trebuie să îm-
plinim sau nu canoanele date de aceste persoane. Dacă le 
împlinim vom fi  sănătoşi, de nu, vom fi  asemeni unei ape 
stătute, o apă stricată.

Nu trebuie să ne ascundem. Aşa cum avem duhovnici 
nepricepuţi în lume, avem şi în mănăstiri. Dar nu pe aceş-
tia îi căutăm şi nu aceştia aduc mulţimi de oameni la ei. 
Cine-i de vină? Şi ei şi noi. În ce constă vina? În faptul 
că lipseşte rugăciunea. Ei nu se mai roagă să le dăruiască 
Dumnezeu puterea de a vedea unde anume stă rădăcina 
păcatelor noastre şi ce trebuie să facem pentru a scăpa de 
ele, iar noi nu ne mai rugăm ca Dumnezeu să nască în 
inimile lor cuvânt de duh şi de adevăr pentru noi. Să nu ui-
tăm că în duhovnicie şi „fi ul îl poate naşte pe tatăl”, după 
cum spunea Părintele Rafail Noica.

În concluzie, avem duhovnici minunaţi şi în mănăstiri 
şi în parohii. Ei pot fi  întâlniţi cel mai uşor, ca urmare a 
rugăciunii noastre către Dumnezeu.

Adrian COCOŞILĂ
www.crestinortodox.ro

La porunca a IX-a greşesc:

• Cei ce mărturisesc strâmb asupra altora;
• Cei ce jură strâmb spre paguba altora;
• Cei ce primesc şi se învoiesc cu minciunile minţii, 

adică cu păreri greşite asupra altora;
• Cei ce râd de sluţeniile şi neajunsurile fi reşti ale 

altora;

• Cei ce îndeamnă pe alţii să jure strâmb;
• Cei ce clevetesc pe fraţii lor şi îi pârăsc pe ei la alţii 

spre a le face rău sau pagubă sau necinste;
• Judecătorii care prin mită judecă strâmb;
• Toţi cei care spun minciuni sau îndeamnă pe alţii să 

spună minciuni sau să jure strâmb;
• Toţi care din zavistie pun piedică altora care au dre-

gătorii spre folosul de obşte al poporului.

e se bucurau şi mulţumeau lui
d ă d h i D

nu au cunoscut mari duhovnici, persoane care fără să te fi  
ă d ă ă i ă i i d d ii

Alegerea duhovniculuiAlegerea duhovnicului
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Omul dacă vrea să nu se chinuiască, trebuie să creadă în acel „Fără 
Mine nu puteţi face nimic” pe care l-a spus Hristos. Adică să se dez-
nădăjduiască de sine în înţelesul cel bun şi să creadă în puterea lui 
Dumnezeu. Atunci când cineva se deznădăjduieşte de sine însuşi în 
înţelesul cel bun, atunci îl afl ă pe Dumnezeu. „Toată nădejdea mea 
spre Tine o pun”. Chiar şi oamenii cei mai du-
hovniceşti nu îşi au asigurată în această lume 
pe deplin viaţa lor, de aceea se şi ţin pe ei înşişi 
mereu în asigurarea lui Dumnezeu, nădăjdu-
iesc în Dumnezeu şi se deznădăjduiesc numai 
de „eul” lor, deoarece „eul” îi aduce omului 
toată nefericirea duhovnicească. 

Încrederea în sine este duşmanul nostru cel 
mai mare şi mai rău, pentru că ne aruncă în aer 
fără milă şi ne lasă nefericiţi pe drumuri. Când 
omul are încrederea în sine, se leagă şi nu 
poate face nimic, sau se luptă singur. Atunci 
este fi resc să fi e biruit de vrăjmaş sau să nu 
reuşească şi astfel să i se zdrobească „eul” său. 
Bunul Dumnezeu de multe ori iconomiseşte 
foarte înţelept ca să vedem şi intervenţia Sa 
dumnezeiască şi nereuşita ce am suferit-o prin 
încrederea noastră în sine. Atunci când cineva 
urmăreşte şi cercetează fi ecare eveniment ce 
se petrece în viaţa sa dobândeşte experienţă, ia 
aminte şi astfel sporeşte. 

Hristos cerea mai întâi credinţă în puterea 
lui Dumnezeu şi apoi făcea minunea: „Dacă crezi în puterea lui 
Dumnezeu, te vei face sănătos” - spunea. Nu precum spun astăzi 
unii, în mod greşit: „Omul are puteri şi dacă crede în puterile lui, 
le poate face pe toate. Nu spune şi Evanghelia: „Să crezi”? Prin 
urmare suntem de acord”. Da, Hristos spunea: „Crezi?”, dar în-
ţelegea: „Crezi în Dumnezeu? Crezi că Dumnezeu poate?” Cerea 
asigurarea omului că are credinţă în Dumnezeu şi atunci ajuta. Ni-
căieri nu spune Evanghelia să cred în egoismul meu, ci să cred 
în Dumnezeu, căci Dumnezeu mă poate ajuta, mă poate vindeca. 
Aceştia însă le iau anapoda şi spun: „Omul are puteri şi trebuie să 

creadă în el însuşi”. A crede cineva în el însuşi are sau egoism, sau 
demonism. 

- Părinte, aceşti oameni atunci când se face o minune spun că 
aceasta s-a întâmplat deoarece omul a crezut că se va face. 

- În spatele acestui aranjament egoist se ascunde lucrarea dia-
volului. Unii ca aceştia încurcă pe „crezi?” 
ce l-a spus Hristos, cu „crezul” lor. De aici 
porneşte toată această demonizare ce există 
în lume. După aceea îţi spun: „Să nu res-
pecţi nici pe cel mare, nici pe cel mic ca să 
dobândeşti personalitate”. De aceea auzi 
nişte lozinci: „Calcă-i, zdrobeşte-i ca să re-
uşeşti”. Respectul este considerat ceva re-
trograd şi diavolul triumfă. Chiar şi un copil 
de ar vorbi puţin cu obrăznicie părinţilor, 
sau celor mari şi pe el îl părăseşte harul lui 
Dumnezeu şi primeşte înrâuriri diavoleşti, 
cu atât mai mult dacă îşi face omul din acest 
fel de comportament „tipicul” său. 

- Părinte, dar cum este atunci când cineva 
spune că el crede în Dumnezeu, dar nu crede 
că Dumnezeu ne păzeşte? 

- Atunci se face pe sine dumnezeu. Cum cre-
de el oare în Dumnezeu? 

- Îşi face în fi ecare dimineaţă semnul Cru-
cii etc. 

- Însă astfel unul ca acesta spune: „Cred 
în Dumnezeu, dar Dumnezeu ne-a dat minte ca să putem face ori-
ce vrem”. Sau: „Sunt dumnezeu. Nu spune Scriptura: „Dumnezei 
sunteţi şi fi i ai Celui Prea Înalt toţi”?, nu se gândeşte că pentru a 
fi  cineva dumnezeu după har, trebuie să aibă harul lui Dumnezeu. 
Însă el numai cu mintea lui se socoate pe sine dumnezeu. Altceva 
este ca cineva să aibă harul lui Dumnezeu şi să se facă dumnezeu 
după har, şi altceva e să se autoproclame pe sine dumnezeu. Aici 
este încurcătura: făcându-se astfel pe sine dumnezeu, în cele din 
urmă ajunge să fi e ateu (fără dumnezeu).

Cuv. Paisie Aghioritul

„Să nu doreşti nimic din câte are aproapele tău” (leş. 20, 17).

La porunca a X-a greşesc:

Toţi care poftesc lucru străin, ca de exemplu: femeie, casă, ţarină, 
bou, slugă, slujnică, haine, avere şi toate câte sunt ale aproapelui.

*
Să se ştie că din cele 10 porunci, 4 erau scrise pe tabla cea dintâi 

şi ele învăţau dragostea şi datoriile noastre faţă de Dumnezeu, iar 
celelalte porunci erau scrise pe tabla a doua şi ele învăţau dragostea 
şi datoriile noastre faţă de aproapele. Din acestea, cinci opresc pă-
catul cu lucrul: cinsteşte pe tatăl şi pe mama, să nu ucizi, să nu des-
frânezi, să nu furi, să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui.

Iar porunca a zecea este cea mai subţire, căci opreşte păcatul 
spre a nu se face nici cu gândul şi nici cu pofta. Cu alte cuvinte 
această poruncă scoate păcatul din rădăcina lui.

Nu opreşte numai să nu desfrâneze cineva, ci nici să nu priveas-
că cu poftă la femeie.

Această sfântă poruncă ne învaţă pe noi şi ne porunceşte să ne 
păzim inima noastră de poftele şi gândurile cele rele care izvorăsc 

din ea, căci după cuvântul Domnului: ,,Din inimă ies: gânduri rele, 
ucideri, adultere, desfrânări, furtişaguri, mărturii mincinoase, hule” 
(Matei 15, 19).

Şi în alt loc zice: ,,Cel ce caută la femeie cu poftă, a şi preacur-
vit cu ea în inima sa”.

Dumnezeiescul Ioan Gură de Aur zice: ,,Precum fl acăra aprinde 
pe trestie, aşa pofta aprinde pe sufl et. Precum fumul întunecă şi 
vatămă ochii, aşa pofta întunecă şi orbeşte mintea”. Şi iarăşi zice: 
,,Rădăcină a preacurviei este pofta cea neînfrânată”.

V-am spus aceasta aşa pe scurt, ca să înţelegeţi care sunt păca-
tele noastre împotriva celor zece porunci, mai ales că după molitfa 
de spovedanie, atât a monahilor, cât şi a mirenilor, urmează spove-
dania. Prin această aducere aminte am vrut să vă ajut să ţineţi minte 
la spovedanie, dacă nu toate, măcar unele din ele.

Iar dacă nu le puteţi ţine minte, spre a reuşi bine spovedania, 
să vi le scrieţi pe hârtie şi aşa să le spuneţi cu amănuntul, căci spo-
vedania dacă nu se face cum trebuie, nu foloseşte sufl etului, ba 
mai mult atrage asupra lui mânia Domnului, mai ales dacă nu din 
neştiinţă şi uitare, ci din lene şi ruşine nu se sileşte cineva a spune 
toate înaintea duhovnicului său. (Părintele Cleopa)

rea să nu se chinuiască, trebuie să creadă în acel „Fără
ace nimic” pe care l-a spus Hristos Adică să se dez-

creadă în el însuşi”. A crede cineva în el însuşi are sau egoism, sau
demonism

, ,Fără Mine nu puteţi face nimic” ,,Fără Mine nu puteţi face nimic” 


