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„Începutul și sfârșitul mântuirii este dragostea.”
(Sfântul Antonie cel Mare)

nimic în schimb, și răsplata voastră va fi
multă și veţi fi fiii Celui Preaînalt, că El este
bun cu cei nemulţumitori și răi.
Fiţi milostivi, precum și Tatăl vostru
i precum voiţi să vă facă vouă oa- este milostiv.
(Luca 6, 31-36)
menii, faceţi-le și voi asemenea;
Și dacă iubiţi pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteţi avea? Căci și păcătoșii iubesc pe
cei ce îi iubesc pe ei;
Și dacă faceţi bine celor ce vă fac vouă
bine, ce mulţumire puteţi avea? Că și păcătoșii același lucru fac;
Și dacă daţi împrumut celor de la care
nădăjduiţi să luaţi înapoi, ce mulţumire puteţi avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut
păcătoșilor, ca să primească înapoi întocmai.
Ci iubiţi pe vrăjmașii voștri și faceţi
Să trăim în bună pace
bine și daţi cu împrumut, fără să nădăjduiţi
cu toţi oamenii
Duminica a XIX-a după Rusalii
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rin iubirea vrăjmașilor, a dușmanilor noștri, ne facem fiii Celui Preaînalt, fiii luiDumnezeu.
Iubirea vrăjmașilor este cea mai mare
virtute creștină. Fără această virtute nu ne
mântuim, nu dobândim împărăţia cerurilor.
Pentru împlinirea acestei porunci, avem
nevoie de ajutorul lui Dumnezeu.
Dumnezeu ne dă acest ajutor în măsura în care ne rugăm și ne smerim luând
aminte la faptul că Dumnezeu ne-a iertat,
cum scrie Sfântul Apostol Pavel, când eram
vrăjmașii Lui prin necunoașterea Lui și, mai
ales, prin păcatele noastre prin care ne împotrivim împlinirii poruncilor Lui. Dumnezeu ne-a iertat din nemărginita Lui iubire
arătată prin trimiterea Fiului Său în lume,
Care S-a întrupat și a pătimit și a murit pe
Cruce (Romani 5, 10).

Predica evangheliei

Mântuitorul ne spune să facem bine multă înţelegere decât celălalt. Dacă te simţi
vrăjmașilor noștri (Luca 6, 35), să ne rugăm, nevinovat, s-o iei înaintea celui care te vrăjsă-i binecuvântăm și să nu-i blestemăm mășește. Sfântul Apostol Pavel spune în
(Matei 5, 44). Să nu răsplătim
această privinţă următoarele
răul pe care ni-l fac cu răul.
cuvinte: „Dacă vrăjmașul tău
Sfântul Ioan Gură de Aur
este flămând, dă-i de mâncare;
ne dă și sfatul acesta: „Să-i saludacă îi este sete, dă-i să bea,

tăm noi pe vrăjmașii noștri și
să nu așteptăm să ne salute ei”.

căci, făcând aceasta, vei grămădi cărbuni de foc pe capul
lui” (Romani 12, 20).

Un bătrân a oferit unui alt
bătrân o locuinţă, o chilie călugărească. Aceste două chilii erau aproape una de alta.
După un timp, bătrânul care a
primit chilia spre folosinţă era
cercetat pentru povăţuiri duhovnicești de mai multe persoane decât bătrânul care a dat chilia. Din lucrarea diavolului, s-a iscat mare vrăjmășie între cei doi
bătrâni. Într-o zi, bătrânul care a dat chilia sa pornit mânios ca să-l scoată din chilia donată. Bătrânul care a primit chilia, neștiind
de planul bătrânului donator, l-a întâmpinat
cu mare bucurie, oferindu-i ospitalitatea
cuvenită. Bătrânul cel mânios, văzând dragostea celuilalt, a aruncat băţul și s-au îmbrăţișat,
împăcându-se,
iertându-se.
(„Patericul egiptean”)
În zilele noastre, povestea un bun creștin că o rudă foarte apropiată îl vrăjmășia,
rupând legăturile firești și creștinești între
rude. Creștinul vrăjmășit a hotărât ca de
ziua de pomenire a morţilor, când se împart
străchini, farfurii cu mâncare la săraci, dar și
între rude, să meargă cu strachina cu mâncare la cel care-l vrăjmășia. Acesta, văzându-l
pe cel vrăjmășit, a rămas pentru o clipă nedumerit și apoi îndată s-au îmbrăţișat, s-au
împăcat.
Din toate acestea vedem cât de folositor
este sfatul Sfântului Ioan Gură de Aur cu
privire la iubirea vrăjmașilor, împăcarea provenind de la unul dintre cei care au mai

Nu te lăsa biruit de rău, ci
biruiește răul cu binele. Cărbunii de foc, spun Sfinţii Părinţi,
înseamnă dragostea noastră
creștinească și harul Sfântului
Duh care s-a coborât în limbi
ca de foc în ziua Cincizecimii peste Sfinţii
Apostoli și care coboară și peste noi în Sfintele Taine de care ne împărtășim, îndeosebi
în Sfânta Taină a Spovedaniei, în care ni se
iartă păcatele și în Sfânta Taină a Euharistiei
în care ne împărtășim cu Preasfântul Trup
și Sânge al Mântuitorului Iisus Hristos.
Smerenia, rugăciunea și faptele de milostenie ne dau puterea, cu lucrarea Sfântului Duh, ca să iubim pe vrăjmașii noștri,
iubire care ne face fii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai împărăţiei cerurilor.
Starea de vrăjmășie între oameni aduce
moartea sufletului și îmbolnăvirea trupului
și deopotrivă grăbirea morţii trupului. De
aceea să punem la inimă cuvintele Sfântului
Apostol Pavel: „Dacă se poate, pe cât stă în

puterea voastră, trăiţi în bună pace cu toţi
oamenii” (Romani 12, 18), iar în privinţa iubirii vrăjmașilor să luăm aminte că aceasta
este porunca lui Dumnezeu Care plinește
lipsurile noastre sufletești și ne dă puterea
cuvenită să iertăm pe vrăjmașii noștri ca și
Dumnezeu să ne ierte pe noi care-i devenim
vrăjmași prin neîmplinirea poruncilor Lui,
care înseamnă viaţă veșnică. Amin.
(ÎPS Pimen, Arhiepiscop al Sucevei și Rădăuţilor)
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fiecare, să nu dispreţuim pe nimeni, fiindcă
Hristos nu a dispreţuit pe nimeni și nu i-a
mbrăcaţi-vă, dar, ca aleși ai lui Dum- respins nici măcar pe cei mai mari păcătoși.
nezeu, sfinţi și prea iubiţi, cu milostivirile îndurării, cu bunătate, cu smerenie, cu
blândeţe, cu îndelungă-răbdare, îngăduinduvă unii pe alţii și iertând unii altora, dacă are
cineva vreo plângere împotriva cuiva; după
cum și Hristos v-a iertat vouă, așa să iertaţi
și voi. Iar peste toate acestea, îmbrăcaţi-vă
întru dragoste, care este legătura desăvârșirii.
Și pacea lui Hristos, întru care aţi fost
chemaţi, ca să fiţi un singur trup, să stăpânească în inimile voastre; și fiţi mulţumitori.
Să nu lăsăm nici măcar o clipă să ne
Cuvântul lui Hristos să locuiască întru voi pătrundă duhul răutăţii în inimă, iar dacă, în
cu bogăţie. Învăţaţi-vă și povăţuiţi-vă între neputinţa noastră, ne vine greu să iertăm, să
voi, cu toată înţelepciunea.
ne rugăm pentru cei ce ne-au supărat.
Cântaţi în inimile voastre lui DumnePrin rugăciune, piatra supărării va fi
zeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude și în prăvălită de pe sufletul nostru, ne vom recăcântări duhovnicești. Amin.
(Epistola către Coloseni a Sf. Apostol Pavel 3, 12-16) păta bucuria și liniștea, iar cel pentru care
ne-am rugat ne va deveni apropiat și drag.
(din cartea „Fiecare zi un dar al lui Dumnezeu”)
uferi de pe urma nedreptăţii unui
om rău? Iartă-l, ca să nu fiţi astfel
ă spunem că cineva te-a ocărât greu
doi oameni răi! (Fericitul Augustin)
și te-a rănit prin cuvinte.
Dacă
rabzi cu credinţă în Dumnezeu,
Rugăciunea pentru vrăjmași
cu
nădejde
și dragoste pentru el, sufle„Părinte, iartă-le lor, că nu știu ce fac!”
tul tău nu numai că nu va suferi nici o vătășa S-a rugat Hristos pe cruce pen- mare din răutate străină, ci dimpotrivă, chitru vrăjmașii Săi, și această rugă- ar mai mult se va întări în virtute și va străciune ar trebui să fie o pildă pentru fiecare luci în lumina virtuţilor lui Hristos răbdarea,
dintre noi.
blândeţea și smerenia. Cu aceste virtuţi vei
Se cuvine să fim sufletește alături de vedea înaintea ta deschise porţile raiului!
toţi oamenii și de fiecare în parte: să ne bu- Amin.
curăm cu cei care se bucură, să plângem cu
(Arhimandrit Serafim Alexiev)
cei ce plâng.
Să înţelegem durerile oamenilor și să le
oadele iubirii sunt: a face bine
iertăm slăbiciunile; să ne punem în locul
aproapelui din toată inima, a răbda
fiecăruia, chiar și în locul celor care ne supă- îndelung, a fi cu îngăduinţă și a folosi lucrură; să nu judecăm pe nimeni, ci să nădăjdu- rile cu dreaptă judecată.
(Sfântul Maxim Mărturisitorul)
im în îndreptarea și mântuirea tuturor oamenilor.
Să avem blândeţe și bunătate faţă de

Poveţe duhovnicești ale Sfântului
Apostol Pavel
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Deci, să plângi și să ceri de la Dumnezeu ajutor. Că de vieţuim cu lenevire și cu
nebăgare de seamă, apoi nimeni nu poate să
biruiască pe diavolul și nici să câstige bunătăţi de la Dumnezeu.
Drept aceea, pentru slăbirea și nepurtarea de grijă de viaţa noastră, suntem amăgiţi
toţi în lumea aceasta trecătoare. Iar când ne

Cuvânt din Proloage:
Nu se cade a osândi pe cel ce greșește
n bărbat sfânt a văzut pe un oarecare greșind si cu amar a lăcrimat
și a zis: „Acesta astăzi, iar eu mâine”.
Oricine, de va greși, chiar necredincios
de ar fi, să nu-l osândești pe el, ci să te vezi
pe tine mult mai păcătos decât dânsul și
nicidecum să nu-l ocărăști pe dânsul pentru
greșeală, ci să-ţi aduci aminte de tine însuţi
și să iei seama cum umbli, ca să nu cazi.
Să dai de lucru sufletului tău, ca, adică,
să stea la rugăciune și să se lipească de
Dumnezeu, ca să nu te biruiască pe tine
gândul cel vrăjmășesc. Roagă-te ca să se depărteze de la tine duhul uitării. Și orice lucru de trebuinţă vei face, dacă te vei lăuda, îl
pierzi pe el.
Tu să zici așa: „Eu voi muri diseară, ori
mâine, ori nu știu în care ceas”. Iar de vei
grăi cuiva despre viaţa ce va să fie, cu umilinţă și cu plângere să-i grăiești celui ce te
ascultă, de vreme ce și el ar putea să-ţi spună ţie: „Să nu mori fără de folos, petrecând
vremea în cuvinte deșarte”.
Și de vrei să te mântuiesti, ferește-te de
cei ce te laudă și de cei ce-ţi înșală gândul
tău, ca să ocărăști pe cel de aproape, iar pe
tine să nu te vezi.
Au, nu știi, oare, că tâlharul cel ce a fost
pe cruce, printr-un singur cuvânt s-a îndreptat, iar fariseul, cu un cuvânt s-a făcut
vinovat? Că Iuda a fost numărat împreună
cu Apostolii și, într-o noapte, și-a pierdut
toată osteneala și s-a pogorât în iad?
Drept aceea, să nu se laude nimeni,
oricât bine ar face, pentru că, toţi cei ce șiau pus nădejdea în sine, au căzut.
Deci, de vei vedea pe cineva greșind, nu
asupra aceluia să pui greșeala, ci asupra diavolului celui ce l-a biruit pe el. Și să zici:
„Amar și vai mie, că acesta fără de voie a
fost înșelat, iar eu, de voie și știind, greșesc”.

bucurăm de căderea altuia sau o defăimăm,
apoi singuri pe noi, atunci, ne dăm și ne
vindem muncilor diavolului.
Iar, dacă stăm tari cu inima și cu mintea, apoi, de-a pururea, Dumnezeu ne va fi
nouă ajutător. A Căruia este slava în veci!
Amin.

Ne așteaptă ani grei...
in ani grei. Vom avea încercări
mari... S-o luăm în serios, să trăim
duhovnicește. Împrejurările ne silesc și ne
vor sili să lucrăm duhovnicește. Și este bine
să facem aceasta cu bucurie și de bunăvoie,
iar nu cu mâhnire, de nevoie. Mulţi sfinţi ar
fi dorit să trăiască în vremea noastră ca să se
nevoiască.
Eu mă bucur că unii mă ameninţă că
mă vor curăţa, fiindcă vorbesc și le stric planurile. Noaptea târziu când aud din chilie pe
careva sărind gardul, inima îmi bate dulce.
Dar când strigă: „A venit telegramă, să faci
rugăciune pentru cutare bolnav” îmi spun:
„Acesta a fost? S-a dus și această ocazie!...”.
Nu pentru că m-am îngreuiat de viaţă, ci mă
bucur de moarte. Să ne bucurăm că ni se dă
4
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această ocazie astăzi. Are o răsplată foarte
mare.
În timpul ocupaţiei germane deveneai
erou dacă nu salutai un german. Acum devii
erou dacă nu saluţi pe diavolul.
Oricum, vom vedea evenimente înfricoșătoare. Se vor da lupte duhovnicești.
Sfinţii se vor sfinţi mai mult și spurcaţii se
vor spurca și mai rău. Cu toate acestea, înlăuntrul meu simt o mângâiere. Aceasta este
o furtună și numai nevoinţa are valoare,
pentru că acum nu avem vrăjmaș pe AliPașa sau pe Hitler sau pe Musolini, ci pe
diavolul. De aceea vom avea și răsplată cerească.
Fie ca Bunul Dumnezeu să pună în
valoare răul, prefăcându-l în bine! Amin.

gândiţi-vă că Dumnezeu a murit și pentru
cel care v-a greșit.
Iertarea, ca mișcare bună a inimii și a

minţii faţă de cel ce ne greșește, este un dar
al Duhului Sfânt dăruit numai acelora care
și-l doresc cu adevărat, care îl cer de la
Dumnezeu și îl caută neîncetat. Iertarea
implică deci o luptă continuă împotriva duhului mândriei și a gândurilor de ţinere
minte a răului, în vederea creșterii în iubire.
Cine iartă puţin, puţin iubește!
În concluzie, iertarea ne vindecă sufletul și trupul, pe când neiertarea ni le îmbolnăvește pe amândouă, întunecându-ne viaţa.
La rândul ei, pentru a fi tămăduitoare, iertarea trebuie să izvorască din inimă, fără pretenţii de la celălalt și să fie neîncetată.

(Cuviosul Paisie Aghioritul, Cuvinte duhovnicești, Vol. I, Cu durere și dragoste pentru omul
contemporan, Editura Evanghelismos, București, 2012, pp. 35-36)

De ce este important să iertăm?
entru că numai așa ne întărim în
iubire. Cine nu iartă, nu iubește. Și
cine nu-și iubește semenii, nu-L poate iubi
nici pe Dumnezeu. A ierta este semnul prezenţei lui Dumnezeu în noi.
Adevărata iertare este însoţită de uitare.
Părintele Nicolae Steinhardt spunea că iertarea neînsotită de uitare nu înseamnă nimic,
e vorbă goală, flecăreală, amăgire și mască a
ţinerii de minte a răului.
Iertarea păcatelor noastre de către
Dumnezeu este condiţionată de iertarea
greșiţilor noștri: "Că de veţi ierta oamenilor
greșelile lor, vă va ierta și vouă Tatăl vostru
cel ceresc"(Matei 6, 14). Iertând celor care ne
greșesc, ne facem părtași de dragostea cu
care Dumnezeu iubește lumea. Trăiţi cu
conștiinţa că Dumnezeu, în nemăsurata Sa
dragoste, ne-a dăruit puterea de a ierta. Iar
când simţiţi că nu mai aveţi putere să iertaţi,

Ce înseamnă iubirea de vrăjmași?
ubirea de vrăjmași este un mare dar
al Sfântului Duh. Omul nu-și poate
iubi vrăjmașii dacă nu este plin de Duhul
Sfânt.
Un chip al dragostei de vrăjmași este ca
în orice contact cu ei, noi să punem un
strop de dragoste. De aceea, ar trebui să fie
ca un fel de program al vieţii noastre ca în
tot ceea ce zicem, în tot ceea ce facem, în tot
ceea ce gândim, să punem un strop de dragoste, de dragul lui Dumnezeu. Dacă facem
așa, la sfârșit, cu siguranţă vom moșteni
porţia cea mare a dragostei lui Dumnezeu,
5

Leacuri Duhovnicesti

dragostea cea până în sfârșit pe care Hristos deauna cântarul, adică măsura; își face lui
ne-a arătat-o nouă.”
mai multă dreptate, își alege partea cea mai
(Arhimandrit Zaharia Zaharou) bună, cea mai mare, cea mai frumoasă:
plânge pentru sine mai mult decât pentru
Dacă pe unul îl iubim și pe altul nu, altul și se bucură de sine mai mult decât
înseamnă că nu iubim deplin
pentru altul. Hristos, însă, a răstignit pe cruacă încetăm să iubim, încetăm să ce iubirea de sine, dându-Și viaţa pentru noi.
Dintre oameni, puţini sunt aceexistăm. Fără Duhul
ia care își răstignesc patima
Său nu putem trăi. Așa că dacă
iubirii de sine, asemenea lui
pre unul iubești și pe celălalt nu
Hristos. Sunt mulţi care se aniubești, aceasta înseamnă că nu
gajează să trăiască viaţa duhoviubești pe nimeni. Înţelegi?
nicească, dar nu ajung până la
Dumnezeu ne-a dat Dragostea,
răstignire, pentru că nu reochii, inima, totul… în acest
nunţă total la iubirea de sine,
scop. Mai întâi, pentru a-L iubi
adică la egoism. Or, fără jertfă,
pe El dintru toată puterea suflefără răstignirea patimilor noastului nostru, cum se spune în
tre, fără părăsirea păcatelor, nu
cea dintâi poruncă, și apoi, de
putem să vedem pe Hristos, nu
asemeni, pentru a nu ne simţi
ne putem mântui.
diferiţi de ceilalţi, El adaugă: și
(Ne vorbește Părintele Cleopa, volumul V, ediţia
pe aproapele tău ca însuţi pre tine.
a II-a, Editura Mănăstirea Sihăstria, 2004)
Cine sunt eu ca să zic: Dar acesta este
rău, nu trebuie să-l iubesc. Celălalt, este un
eliniștea și grija sunt pentru cei
mincinos. Ce am eu în comun cu el? Ah, nu
care n-au credinţă.
așa, fratele meu. Dragostea nu este așa. Dra(Maica Gavrilia Papaiannis)
gostea iubește pe toţi, așa cum Dumnezeu
iubește pe toţi, așa cum suntem, în ciuda
stării noastre de păcătoșenie. Nu are El mo- Răbdare și iar răbdare, ca să ne vedem în Rai!
tive să nu ne iubească pe noi? Cu toate cesă încredinţez că acela ce urăște,
tea, El face să răsară soarele și peste cei răi și
chiar motivat, pe aproapele său, se
peste cei buni, și plouă și peste cei drepţi și
face atât de vinovat, încât merită a fi tras la
peste cei nedrepţi.
(Extras dintr-un dialog cu Maica Gavrilia cea mai înaltă instanţă de judecată. Iar cel ce
Papaiannis) defaimă și ponegrește pe aproapele se aseamănă cu ucigașii de oameni, care se conFără jertfă de sine nu există mântuire damnă la cea mai grea pedeapsă.
Zicea iarăși:
puneţi-mi ceva despre iubirea de
Nu există sub soare un lucru mai duresine.
Iată ce vă spun: în măsura în care omul ros, decât un creștin care știe a citi, dar nu
se leapădă de iubirea de sine, în aceeași mă- are în casa sa Biblia, și nu citește în ea zilnic,
sură sporește în fapte bune, se înduhovni- ca să ia dar și putere.
Înainte de plecarea sa în Banat, au venit
cește și se apropie de Hristos. De obicei,
când este vorba de sine, omul își strică întot- la bătrânul doi ucenici - ieromonahul Cle6
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ment și monahul Cleopa - și cu multe lacrimi i-au zis:
- Preacuvioase părinte, în curând vei
pleca de la noi și nu ne vom mai vedea în
viaţa aceasta. Spune-ne ultimul cuvânt de
folos.
Iar părintele Vichentie, punându-și mâna pe grumazul părintelui Cleopa și cu cealaltă lovind ușor în masă, a zis:
- Ascultă, mata, părinte Cleopa, ascultă
ce-ţi spune popa. Iată ultimul meu cuvânt:
răbdare, răbdare, răbdare! Și când ţi se va
părea matale că ai gătit-o, ia-o din nou de la
capăt: răbdare, răbdare, răbdare!
- Dar până când, părinte Vichentie?
- Până la ușa mormântului! Apoi, dragii
mei, vom merge noi acolo în grădina Raiului. Și acolo cântă păsări așa de minunat! Și
sunt copaci cu flori și fructe de aur! Și pajiști care veșnic înfloresc. Și sunt izvoare cu
ape limpezi! Acolo vom vedea cetele sfinţilor.
Acolo vom auzi cântările îngerilor. Acolo
vom petrece în veci cu Domnul. Deci, fraţii
mei, acolo în Rai să ne întâlnim!

noi.

- N-am să-1 dau afară. Dacă vreţi, puteţi
pleca toţi ceilalţi, dar el rămâne.
- Domnule profesor, dar cum este posibil să renunţaţi atât de ușor la noi toţi, care
v-am ascultat mereu?
Privindu-i cu blândeţe, profesorul le-a
explicat elevilor săi, atât de miraţi de această
neașteptată situaţie:
- Voi știţi, deja, ce e bine și ce e rău. Dacă aţi pleca în lume, cu siguranţă că aţi ști
cum să vă purtaţi, nici nu mă îndoiesc! Dacă
însă el ar pleca de aici, dintre noi, ce ar face?
Asta de ce nu v-aţi întrebat? De ce v-aţi gândit doar la voi? Credeţi că dacă o să-1 dau
afară, va fi mai bun? Dacă aici, între noi, el
nu știe cum e bine să te porţi, ce va face el în
lume? Așa că, indiferent dacă voi rămâneţi
sau plecaţi, el va sta în continuare aici, iar eu
voi avea grijă să se schimbe și să devină un
om bun. Iar atunci când va dori și el acest
lucru, cu siguranţă că dintr-un hoţ ocolit de
colegi, va deveni un copil apreciat și iubit de
toţi cei din jurul său.
(Protosinghelul Vichentie Mălău )
Când a aflat despre cele petrecute, im-

Roadele iertării
ntr-o școală de la marginea unui oraș,
era un profesor foarte iubit de copii.
Totdeauna, profesorul avea grijă de toţi elevii, încercând să-i înveţe cât mai multe.
Dar, într-o zi, copiii au observat că unul
dintre colegii lor fură și 1-au pârât imediat
profesorului. Acesta însă nu 1-a pedepsit pe
făptaș. După câteva zile, hoţul a furat iar,
dar a fost prins imediat. Nici de această dată,
domnul profesor nu 1-a pedepsit. Când același lucru s-a întâmplat și a treia oară, câţiva
băieţi s-au dus la profesor să se plângă și iau spus:
- Acest coleg al nostru fură mereu. Nu
este bine ceea ce se întâmplă și vă rugăm să1 daţi imediat afară din școală, altfel plecăm

presionat de bunătatea profesorului său,
băieţelul care până atunci furase și le pricinuise atâtea necazuri celor din jurul său a
promis că se lasă de furat. Și s-a ţinut de
cuvânt, fiindcă - așa cum spusese și domnul
profesor - de data aceasta EL era cel care
dorea din tot sufletul să fie mai bun.
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Firea scorpionului
n călugăr bătrân se ruga pe malul
unei ape curgătoare. Se ruga în
mijlocul naturii, privea cristalinul apei, când
observă un scorpion căzut în apă care lupta
cu disperare să-și salveze viaţa.
Înduioșat și plin de milă, pustnicul băgă
mâna în apă și scoase scorpionul la mal.
Acesta însă, drept răsplată, îl înţepă îndată
pe chiar salvatorul lui.
După o vreme, când își deschise ochii
din nou din rugăciune, bătrânul văzu că
scorpionul era iar în apă și pe punctul să
se înece. Din nou îl salvă bătrânul călugăr,
iar scorpionul îl înţepă pentru a doua oară
la fel de tare, încât acesta suspină. Când
această scenă se repetă pentru a treia oară,
un pelerin care observa de departe, foarte
atent, toate acestea, îl întrebă pe bătrân:
- Dar de ce îl ajuţi mereu pe acest scorpion nemernic, care în loc să-ţi mulţumească te rănește mereu?
- Fiule, amândoi ne urmăm firile noastre, spuse bătrânul înţelept. Ţine de firea
scorpionului să înţepe și de a mea să fac
binele necondiţionat, în iubire și compasiune!

În viaţa noastră de zi cu zi întâlnim la
fiecare pas câte un scorpion, dar nu întâlnim în noi pe bătrânul pustnic, care sare în
ajutor oricui are nevoie. Uneori deznădăjduim când vedem că scorpionii din viaţa noastră ne arată nerecunoștinţă. Întotdeauna ne
dorim să primim calde mulţumiri, să fim
lăudaţi pentru faptele noastre și nicidecum
înșelaţi în așteptări.
Din păcate însă nu realizăm cât de
scorpioni suntem noi înșine cu Dumnezeul
nostru Iisus Hristos, pe care-L nesocotim
la fiecare pas pentru binele făcut, prin fapte
rele, prin judecare și osândire, prin nelucrarea sinelui. Trăim și înţepăm mâna întinsă a
lui Dumnezeu și nici măcar nu ne întristăm
pentru asta!
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