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Îngerul pazitor 

 
Desculţă şi murdară, o fetiţă stătea pe o bancă în parc şi se uita la lume 
cum se plimbă. Ea nu căuta pe nimeni. Dimpotrivă, eu m-am trezit 
mergând înspre ea. Din câte ştim, un parc cu fel de fel de lume nu este 
un loc de joacă pentru o fetiţă singură. În timp ce mergeam înspre ea, 
am văzut că are o umflătură la spate, ce indica o deformare. M-am 
gândit că acesta era motivul pentru care nimeni nu o băga în seamă şi 
treceau toţi pe lângă ea nepăsători. Cu cât mă apropiam, cu atât 
vedeam mai bine forma spatelui ei. Avea o cocoaşă foarte mare. 
I-am zâmbit şi am asigurat-o din priviri că totul era în regulă. Eram 
acolo ca s-o ajut, să vorbesc cu ea. M-am aşezat lângă ea şi am început 

cu un simplu “Bună”. Micuţa s-a speriat şi a spus un “Bună ziua” după ce m-a privit un timp în 
ochi. Eu i-am zâmbit şi ea mi-a răspuns cu un zâmbet. Am vorbit cu ea până s-a înserat şi 
parcul s-a golit. Toţi plecaseră şi am rămas singuri. Am întrebat-o pe micuţă de ce era atât de 
tristă. M-a privit şi mi-a zis: “Pentru că sunt altfel”. Eu imediat i-am spus: “Aşa crezi tu” şi i-am 
zâmbit. I-am zis: “Parcă eşti un înger, dulce şi inocent”. M-a privit şi mi-a zâmbit uşor, s-a 
ridicat în picioare şi a zis: “Adevărat?” “Da, micuţo, eşti ca un mic înger păzitor trimis să-i 
ajute pe oamenii care trec pe aici”. Ea a confirmat cu capul şi deodată şi-a întins aripile 
spunând cu o scânteie în priviri: “Eu sunt. Sunt îngerul tău păzitor”. Am rămas fără grai, eram 
sigur că aveam halucinaţii. Mi-a spus: “Când ai început să te gândeşti la alţii în loc de tine 
însuţi, treaba mea aici s-a încheiat”. Imediat m-am ridicat în picioare şi am zis: “Stai, de ce nu 
s-a mai oprit nimeni să ajute un înger?” M-a privit şi a surâs. “Pentru că tu eşti singurul care 
mă poate vedea” şi a dispărut. De atunci, viaţa mea s-a schimbat în mod radical. Aşa că, 
atunci când gândeşti material că tu eşti doar ceea ce ai, adu-ţi aminte, îngerul tău tot timpul 
are grijă de tine. Al meu aşa făcea. Adu-ţi aminte că în orice moment poate apărea. Poate    
să-ţi facă şmecherii la maşină, sau poate încerca să-ţi spele parbrizul sau să-ţi ceară un bănuţ. 
Poate că aduce cu el un copil sau vinde coşuleţe la colţul străzii. Poate să fie cel care-ţi bate la 
uşă să ceară nişte haine vechi sau să lase un mesaj. Adu-ţi aminte să-i oferi un pahar cu apă. 
Poate fi cel care te sună la telefon prefăcându-se că a greşit numărul. Poate sta chiar lângă 
tine.E scris în istorie: toţi avem nevoie de toţi. Pentru fiecare dintre prietenii tăi există un 
înger în drumul tău. 
(Sursa: https://povestiadunate.wordpress.com/category/ingerul-pazitor) 

 

https://povestiadunate.wordpress.com/2010/01/22/ingerul-pazitor/
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La masă cu un înger 
 

A fost odată un băieţel care şi-a dorit foarte mult să întâlnească 

un înger. Auzise el că îngerii sunt frumoşi şi buni şi, într-o zi, a 

pornit în căutarea unui înger. Ştia foarte bine că nu o să fie o 

simplă plimbare, aşa că înainte de a porni şi-a umplut bine, 

bine gentuţa cu dulciuri şi cu multe sticluţe cu apă, ca să-şi mai 

potolească foamea şi setea din când în când. 

Când a fost la câteva blocuri depărtare de casa lui a zărit un 

parc mare şi umbros, şi s-a gândit să-şi tragă puţin sufletul 

înainte de a porni iar la drum. S-a aşezat pe o bancă lângă un 

bătrân trist şi amărât, dar cu o faţă luminoasă, care se uita atât 

de plictisit la porumbeii ce scormoneau şi ei asfaltul, în 

speranţa că vor mai găsi câte ceva de-ale gurii. 

Băieţelul şi-a pus gentuţa în braţe şi a scos din ea o sticluţă de 

apă şi, când să guste din ea, a fost întrerupt de privirea 

bătrânului. Făcându-i-se milă, băiatul i-a oferit acestuia câteva dulciuri, iar drept răsplată 

bătrânul i-a oferit un zâmbet. 

Atât de minunat şi de radiant a fost zâmbetul bătrânului, încât băieţelul i-a oferit şi o 

sticluţă cu apă doar, doar va mai primi încă un zâmbet atât de frumos. Fără nicio ezitare şi 

fără nicio reţinere, bătrânul i-a mai zâmbit încă o dată copilului. 

Toată după-amiaza au stat acolo pe bancă, mâncând şi bând, fără să îşi spună vreun 

cuvânt unul celuilalt. Pe când se înnoptă, băiatul simţi prezenţa oboselii şi se hotărî să plece 

către casă, mulţumit de bucuria pe care i-o făcuse bătrânul, din care radia atâta dragoste. 

Nici nu apucă bine să facă doi paşi că dă fuguţa înapoi să-l îmbrăţişeze pe colegul său de 

bancă. Bătrânul surprins de fapta copilului, cu doi stropi de lacrimi în ochi, tot ce i-a putut 

oferi înapoi a fost cel mai frumos zâmbet pe care l-a văzut copilul în acea zi. 

Ajuns acasă, mama băiatului îl întâmpină. Surprinsă de expresia feţei lui plină de fericire, 

îl întrebă: “Ce ai făcut tu azi de eşti aşa de fericit? Cine ţi-a adus această fericire?” 

Copilul îi răspunse: “Am stat la masă cu un înger!” Şi înainte ca mama lui să apuce să îi 

răspundă, a mai adăugat: “Ştii ceva? Are cel mai frumos zâmbet dintre toate pe care le-am 

văzut vreodată, cu toate că e mai bătrân decât mi-l închipuiam!” 

Între timp, bătrânul a ajuns şi el acasă şi fiul său, observând privirea paşnică a tatălui, nu 

a putut să nu îl întrebe: “Tată, ce ai făcut azi de eşti aşa fericit? Cine ţi-a adus această 

fericire?” 

El i-a răspuns fiului său: “Am mâncat în parc dulciuri cu un înger!” Şi înainte ca fiul său 

să apuce să îi răspundă, el a adăugat: ”Ştii ceva? Este mult mai tânăr decât mi-l 

închipuiam!” 

Prea des subapreciem puterea unei îmbrăţişări, a unui zâmbet, a unei vorbe bune, a unei 

urechi ascultătoare, a unui onest compliment sau a unui simplu act de bunătate şi milă. 

Toate acestea au puterea de a face dintr-o zi obişnuită o zi specială sau chiar să schimbe 

întregul fir al vieţii unei persoane. Şi toate acestea sunt cele mai simple şi obişnuite 

manifestări prin care lucrează bunătatea şi dragostea divină. 

 
(Sursa: https://drumuricatretine.wordpress.com/2013/07/31/la-masa-cu-un-inger) 

https://drumuricatretine.wordpress.com/2013/07/31/la-masa-cu-un-inger/attachment/1385355/
https://drumuricatretine.wordpress.com/2013/07/31/la-masa-cu-un-inger/


-02 

                                                                    -03- 

Sfântul Antim Ivireanul, despre milostenie 

 
                                                                                                Un articol de Pr. Adrian Naghi 

 

În Vechiul Testament se spune: „Câştigul de la desfrânată 
şi preţul de pe câine să nu-l duci în casa Domnului 
Dumnezeului tău pentru împlinirea oricărei făgăduinţe, 
căci şi unul şi altul sunt urâciune înaintea Domnului 
Dumnezeului tău” (Deuteronom 23, 18). În mod clar, 
milosteniile nu se pot face din câștiguri nedrepte sau din 
profituri generate de activități neconforme cu credința 
creștină decât în situația în care respectiva persoană alege 
să se lepede totodată de răul pe care îl lucrează, așa cum a 
făcut-o, de exemplu, mai-marele vameșilor, Zaheu. 
Regăsim în zilele noastre persoane care consideră că, dacă 
dau o sumă mare de bani pentru o biserică sau pentru un 
caz social, atunci vor căpăta iertarea pentru nedreptățile 
financiare pe care le fac și vor putea să-și continue viața 

lor păcătoasă. Însă această faptă este una foarte urâtă în fața lui Dumnezeu, pentru că se 
încearcă justificarea unei nedreptăți foarte mari printr-o faptă care pare dreaptă, dar este în 
realitate nesinceră. De aceea, în acest sens se spune în Vechiul Testament: „Câştigul de la 
desfrânată şi preţul de pe câine să nu-l duci în casa Domnului Dumnezeului tău pentru 
împlinirea oricărei făgăduinţe, căci şi unul şi altul sunt urâciune înaintea Domnului 
Dumnezeului tău” (Deuteronom 23, 18). „Câștigul de la desfrânată” se referă la un venit care 
nu încalcă prevederile legale, dar care rezultă dintr-o activitate neconformă cu credința 
creștină și de aceea Domnul nu îl primește. Să ne gândim la situația în care vine să facă 
milostenie la biserică o persoană care deține o clinică unde au loc nenumărate avorturi zilnic. 
Poți ca preot să primești banii aceia murdari de sângele vărsat al copiilor nenăscuți? Exact la o 
astfel de situație se referă cuvântul Domnului. În ceea ce privește „prețul de pe câine” acesta 
se referă la activitățile comerciale menite să înșele, așa cum a fost cazul cu dezinfectanții 
diluați utilizați pentru atâta timp în spitale. Atunci când oamenii mint foarte mult și au 
această gândire vicleană pentru a obține mai mult profit, până când nu se leapădă de ea, 
banii respectivi dați ca milostenie nu le vor aduce nicio mângâiere sufletească. Iată ce ne 
spune în acest sens Sfântul Antim Ivireanul: „Cu milostenia să îmblânzim pre Dumnezeu, dând 
cu dragoste milă din agonisitele noastre cele drepte, lipsiților, săracilor, streinilor, bolnavilor 
și celor ce sânt întru închisori. Și atunce vom fi și noi miluiț«i» de Dumnezeu, după cum zice la 
cele zece fericiri; iar de vom da milă din jafurile ce facem, mai multă osândă vom câștiga, și de 
să va luneca cineva cu firea și va zice în mintea lui că nu știu ce gră«i»esc […]. În ce chip? Cu 
lacrămi, cu inima înfrântă și cu gând ca acela ca să nu mai faci după aceia strâmbătate 
nimănui, nici să jăfuiți și apoi, atunce va fi acea milostenie primită; care lucru să poate 
încredința și de pe Zacheu, că au zis: «Iată, jumătate de avuția mea o dau săracilor și de am 
năpăstuit pre cineva cu ceva îi întorc împătrat» [Luca 19, 8], […] adecă au făcut cu gând și cu  

https://ziarullumina.ro/galerie/sfantul-antim-ivireanul-despre-milostenie-55529.html
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inimă ca a lui Avraam acea milostenie, iar nu ca unii dintre noi ce fac jafuri și fac câte sînt mai 
rele pre pământ, apoi să duce cu gând ca acela ce dă vreunui popă să-i facă sărindariu ca să i 
se iarte păcatul și el tot cu totul stă în tina răutății. Nu așa, ticăloșii de noi, nu așa, că 
Dumnezeu nu să înșală!” (Sf. Antim Ivireanul, „Cuvânt de învățătură la Dumineca lăsatului sec 
de brânză”, în: Opere..., pp. 38-39). Sfântul Antim Ivireanul aduce aici în discuție exemplul 
mai-marelui vameșilor Zaheu, care, fiind în fața Domnului nostru Iisus Hristos, a promis să 
dea jumătate din averea sa săracilor și să despăgubească cu o sumă de patru ori mai mare pe 
cei care îi nedreptățise. Însă, adaugă Sfântul Antim, chiar dacă averea lui Zaheu era clădită pe 
nedreptate, Hristos a primit milostenia sa deoarece acesta se lepădase de modul său viclean 
de a trăi și a gândi și nu mai dorea să săvârșească aceleași nedreptăți. Însă dacă omul vine și 
vrea numai să dea o donație ca să fie el împăcat sufletește, dar nu dorește să părăsească 
faptele nedrepte, atunci trebuie mustrat și sfătuit să se lepede mai întâi de faptele sale rele și 
să se pocăiască și apoi să vină și să aducă darul său. Altfel, devii părtaș la faptele sale cele 
nedrepte și le încuviințezi tacit. 
Laudele fără încetare 
Sfântul Antim Ivireanul remarcă la un moment dat: „Iară noi acum, de facem vreodată cuiva 
vreun bine sau vreo îndemână, cît de puțin, o facem mai mult cu fățărie, pentru ca să ne 
laude oamenii și de nu să va supune întru toate, după pohta noastră, vom să-i scoatem binele 
acela pe nas, împutându-i totdeauna și blestemându-l, îi zicem să-l osândească bine ce i-am 
făcut și ne lăudăm cătră unii și cătră alții. Dară dascălul nostru Hristos nu ne învață așa, ci 
zice: când facem milostenie sau alt bine «să nu știe stânga ce face dreapta» [Matei 6, 3]” (Sf. 
Antim Ivireanul, „Cazanie la Sfântul Nicolae”, în: Opere..., pp. 52-53). Aici regăsim o altă 
problemă a celor care încearcă să facă milostenie și anume dorința de a se lăuda, de a spune 
tuturor cât de mult bine au făcut ei celor din jur. În plus, unele persoane nu se abțin nici de la 
reproșuri adresate celor pe care i-au ajutat de-a lungul timpului arătând prin aceasta o lipsă 
de discernământ și de minimă politețe comparabilă numai cu a celor care trăiesc în sălbăticie. 
Milostenia însoțită de laude și de această cruzime îl transformă pe cel care o oferă într-un 
mod rău, nu într-unul bun. Trebuie să încercăm pe cât posibil să ne ferim de acest mod greșit 
de a face milostenie și să începem să facem lucrurile așa cum ne-a învățat Dumnezeu: „Mai 
sunt și alte feliuri de milostenii; că de vei îndemna pre cineva să facă vreun bine, milostenie 
iaste; de vei sfătui pre cineva la lucrurile cele sufletești, milostenie iaste; de vei mângâia 
inima vreunui scârbit cu cuvinte, milostenie iaste și, în scurte cuvinte, de vei da un pahar de 
apă rece cuiva, în numele lui Hristos, adevărat să știi că nu-ț(i) vei piarde plata […]. Iată dară 
că să pot face milosteniile și fără bani; ci numai pentru multa a noastră mândrie ce ne înălțăm 
și ne trufim, ca când am ajunge tocma«i» la ceriu și ca cum niciodată nu vom să murim, așa 
hrăpim și lăcomim și sântem porniți cu totul spre răutăț(i), cât nu ne putem opri. Și nici 
cuvintele lui Dumnezeu ne domolesc, nici munca iadului ne înțelepțește” (Sf. Antim Ivireanul, 
„Cuvânt de învățătură la Dumineca lăsatului sec de brânză”, în: Opere..., pp. 103-104). 
Așa cum mândria distruge interior orice faptă milostivă, la fel smerenia o înfrumusețează atât 
de mult încât adesea persoana care primește darul se bucură mai mult de modul cum îl 
primește decât de obiectul sau suma de bani primită.  

 
(Sursa: ziarullumina.ro/actualitate-religioasa/an-omagial/sfantul-antim-ivireanul-despre-milostenie) 
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Cersetorii sunt personaje biblice 

 
“Eu am fost surprins de un cerşetor, care era 

fără picioare, pe stradă. Şi ăsta aştepta să îmi 

vărs buzunarele, nu glumă. Dar eu n-aveam 

nimic. S-a întâmplat să n-am nimic. Mergeam 

pe jos, nu aveam bani de maşină. Şi i-am spus: 

„Frate, nu te supăra, n-am nimic, dar îţi dau o 

mână caldă!“… „O, părinte, aşa ceva nu mi-a 

dat nimeni”. Şi-mi zic: „Am brodit-o! Am 

biruit!“. Ei, vreau să vă spun: nu fiţi 

nepăsători. Şi nu aşteptaţi să-i întâlniţi. 

Căutaţi-i! Căutaţi-i, pentru că, găsindu-i pe ei, 

te-ai găsit pe tine! Te-ai consemnat acolo, sus. Nu te poate uita Mântuitorul, nu te poate 

uita când faci o milostenie. Şi rupeti din voi cu orice chip“. (…) 

“El întinde mâna să-ţi dea Împărăţia Cerului” „Acum, milostenie nu înseamnă numai să 

laşi din traistă; ai un coleg care suferă, care nu-ştiu-ce, care e trist: «De ce eşti trist? De ce 

eşti trist?» Şi îl mângâi. Şi nu îl laşi deloc. Şi înseamnă că ai făcut o milostenie cu el (…). 

Milostenie este să accepţi pe un om să stea lângă tine, fără să îl alungi în gând. Obişnuiţi-vă 

să trăiţi nu numai voi, să trăiţi în toti care sunt cu voi. Să nu lăsaţi mâna întinsă nici când 

vă dă, nici când vă cere. A milostivi pe unul, pe altul, aici se arată. Apoi, nici nu ştii că acela 

pe care îl ajuţi poate să fie Hristos. El nu întinde mâna să-i dai. El întinde mâna să-ţi dea 

împărăţia cerului şi tu nu observi. Şi, de regulă, oamenii caută bănuţul cel mai mic. Fraţii 

mei, ţineţi minte: cerşetorii sunt personaje biblice! Ai trecut pe lângă mântuirea ta aşa de 

uşor! Şi mai grozav, l-ai dispreţuit pe cerşetor! Cerşetorii nu pier niciodată. Fac sobor la 

margine de drum şi împart ce s-a căpătat şi zic: „Asta-i de la cutare. Pomeneşte-l, Doamne, 

întru împărăţia Ta!“. Şi are valoare. Mântuitorul, ca să ne încurajeze, a spus: «Însutit veţi 

primi! Vrei să te îmbogăţeşti? Dă tot ce ai! Primeşti însutit!». Lucrul acesta nu-l vorbesc de 

la mine. Dacă aţi cunoaşte viaţa Sfântului Ioan cel Milostiv, v-aţi înspăimânta! Sfântul 

Ioan, când s-a dus în respectiva arhiepiscopie, a întrebat: „Cât aur are arhiepiscopia?“ Şi   

i s-a răspuns: „Atâtea litre de aur!“. „Daţi-i la săraci!“ Când au auzit, economii ăia au zis 

că îi sărăceşte. Şi a venit înapoi însutit faţă de cât a dat. Iar dădea, iar venea însutit. 

Economii cârteau mereu! Vezi, nu observă omul când primeşte, dar observă când dă.’’  

 

(Sursa://adevarul.ro/locale/calarasi/pilda-celebra-arsenie-papacioc-despre-milostenie-fratii-mei-
tineti-minte-cersetorii-personaje-biblice-1_55e0b9b5f5eaafab2c03e5f4/index.html) 
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PROGRAM 
                                                                                                                           
Duminică, 10 noiembrie, ora 11 am – Sfânta Liturghie (Pilda samarineanului milostiv) 

Duminică, 17 noiembrie, ora 11 am – Sfânta Liturghie (Bogatul căruia i-a rodit țarina) 

Duminică, 24 noiembrie, ora 11 am – Sfânta Liturghie ( Dregătorul bogat-păzirea poruncilor) 

 


