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CU ADEVĂRAT IMPORTANT 
 
Un bãstinas american si prietenul lui treceau, in centrul orasului New York, pe 
lângã Times Square in Manhattan. Era in timpul prânzului si strãzile erau pline 
de oameni. Masinile claxonau, frânele taxiurilor scârtâiau pe la colturi, sirenele 
zornãiau, sunetele orasului erau asurzitoare. Deodatã, bãstinasul spune, „Aud 
un greiere!” 
Prietenul sau spune: „Ce? Esti nebun? Cum poti sa auzi un greiere in gãlãgia 
asta!” 
„Nu, sunt sigur!” a spus el, „Am auzit un greiere!”. 
„E o nebunie,” i-a rãspuns prietenul. 
Insa el asculta cu atentie un moment, si apoi se îndreptã, traversând strada, 
spre un ghiveci de ciment, in care cresteau niste plante. S-a uitat in ele si pe sub 
crengile lor, a descoperit un mic greiere. Amicul sau a fost pur si simplu uimit.  
„E incredibil! Cred ca ai urechi supraomenesti!” 
„Nu”, a spus bãstinasul. „Urechile mele nu sunt cu nimic diferite de ale tale. 
Depinde ce vrei sa asculti.” 
„Dar nu se poate!” a spus prietenul. „N-as putea auzi un greier, in asa o gãlãgie.” 
„Da, într-adevãr,” a venit replica. ” Depinde ce este cu adevãrat important 
pentru tine. Hai sã-ti arãt!” A bãgat mana in buzunar si a scos câteva monede, 
pe care, in mod discret, le-a scãpat pe trotuar. Atunci, in ciuda zgomotului 
soselei aglomerate, care le surzea urechile, au putut observa pe o raza de 20 de 
picioare distantã, fiecare cap întorcându-se sã vadã dacã banii cãzuti nu erau ai 
lor. „Ai înteles ce vreau sã spun?” a întrebat bãstinasul american. „Totul 
depinde de ceea ce este important pentru tine.” 

 

 

https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
https://doxologia.ro/sites/default/files/styles/media-articol-colorbox/public/articol/2014/03/vindecarea-slabanogului-din-capernaum.jpg?itok=w5eom8mz
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Gândurile noastre au înrâurire asupra a tot ceea ce vieţuieşte 
 

„Tot binele şi tot răul izvorăsc din 
gânduri. Gândul este, aşadar, o uriaşă 
putere şi tărie. Gândul înrâureşte nu 
numai fiinţele raţionale şi lumea 
dobitoacelor; gândurile noastre au 
înrâurire şi asupra lumii plantelor, au 
înrâurire asupra a tot ceea ce 
vieţuieşte. Dacă avem gânduri de pace, 
de linişte, de bunătate şi de blândeţe, 
ele ne dau pace şi nouă, şi tuturor celor din jurul nostru, ele răzbat din 
noi. Iar când suntem împovăraţi de multe griji, necazuri, atunci pizmuim 
mult şi suntem plini de ură faţă de mulţi – acestea sunt gânduri 
ucigătoare, care nimicesc pacea din lăuntrul nostru şi din jurul nostru, şi 
de aceea nu avem pace, nici linişte. Noi înşine nu suntem conştienţi de 
ceea ce facem în sânul familiei. Prin gândurile noastre, tulburăm 
adeseori pacea; facem din Rai, iad, prin gândurile noastre. Numai că sunt 
puţini cei care-şi vin în fire şi care înţeleg că din noi înşine, din gândurile 
noastre, izvorăşte şi binele, şi răul.” 
(Starețul Tadei de la Mănăstirea Vitovnița) 

 
Tot binele şi răul nostru este înfăţişat de natură în nenumărate feluri 
şi nuanţe. Natura este omul lărgit; omul este natura restrânsă 
 

Natura este puţin simţitoare faţă de însuşirile minţii noastre, dar este foarte 
simţitoare faţă de însuşirile noastre morale. Întreaga natură este nepăsătoare la 
cultura noastră materială, dar nu este nepăsătoare la compătimire, bunătate, 
neprihănire, după cum nu este nici la lăcomie, răutate ori patimi. 
Aceasta este o mărturie grăitoare a faptului că natura, în raport cu omul, 
vădeşte mai întâi de toate o însemnătate morală. Natura întreagă este, într’un 
plan inferior, omul în fragmente. De aceea totul seamănă cu omul şi totuşi, din 
acest întreg, nimic nu este omenesc afară de om. Natura este, aşadar, materialul 
risipit al omului. Tot binele şi răul nostru este înfăţişat de natură în nenumărate  
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feluri şi nuanţe. Patimile şi facerile de bine, năzuinţele şi nebunia, pacea şi 
războiul lăuntric, toate se regăsesc închipuite în făpturi din natură, în lucruri sau 
elemente, în locuri şi înclinaţii. Natura este omul răsturnat; este întregul om 
lăuntric, întregul om duhovnicesc, în chipuri şi expresii. Natura este omul lărgit; 
omul este natura restrânsă. Cine priveşte mai adânc natura, va afla într’însa 
toate însuşirile sufletului său, toate păcatele, patimile şi facerile de bine 
înfăţişate limpede în animale, în plante şi-n stihii; în mări, în râuri şi-n mlaştini; 
în stele, în furtuni şi-n trăsnete. Câteva pilde în această privinţă a dat Pláton, 
mai multe Sfântul Dionísie Areopaghítul şi Sfântul Grigórie al Nissei, precum şi 
mulţi alţi Sfinţi Părinţi ai Bisericii. Zilnic vorbim despre oameni în imaginile 
naturii, bunăoară: „leneş ca o vacă,” „iute ca un râs,” „blând ca un miel,” 
„nevinovat ca un porumbel,” „viclean ca o vulpe,” „dulce ca mierea,” „viclean ca 
un şarpe,” „turbat ca o hienă,” „răzbunător ca un urs,” „rău ca un lup,” 
„pofticios ca un câine,” „mieros ca o pisică,” „lacom ca un porc,” „luminat ca un 
soare,” „neaşteptat ca furtuna,” „proaspăt ca roua” ş.a. 
În funcţie de fluxul şi refluxul moralităţii printre oameni, şi natura îşi arată fluxul 
şi refluxul său în cele bune şi-n cele rele. În vremurile de înaltă moralitate a unui 
popor, şi natura are un flux în cele bune şi un reflux în cele rele. Dimpotrivă,      
în vremurile de uitare de Dumnezeu, de ateism şi imoralitate a unui popor,        
şi natura are un flux în cele rele şi reflux în cele bune. Nici norii de lăcuste nu se 
arată când vor ei, nici sănătatea copiilor şi nici roadele pământului nu propăşesc 
fără aceste aspre rânduieli morale. Popoarele care trăiesc mai mult în sânul 
naturii decât în oraşe şi, pentru aceasta, văd zi de zi faţa şi toanele naturii, au în 
această privinţă o experienţă statornică. După măsura binelui din oameni, şi 
natura îşi dăruieşte măsura sa de sănătate şi de roade. Această experienţă a fost 
zugrăvită în popor printr’o zisă nimerită: „Aşa credinţă, aşa măsură.” 
Dacă ar pieri cu totul multe din însuşirile rele ale oamenilor, multe păcate şi 
patimi, ar pieri şi chipurile acestora din natură. Dar, câtă vreme omul este lup 
pentru om, şi lupul va dăinui. Şi câtă vreme omul este lipitoare pentru om,          
şi lipitoarea va dăinui. Şi câtă vreme sufletul omenesc se târăşte pe pământ,       
şi şarpele pe pământ se va târî. Într’un cuvânt, câtă vreme omul îşi va înmulţi 
necredinţa şi necuviinţa, natura va înmulţi chipurile răului: fiarele sălbatice, 
microbii, furtunile, grindina, inundaţiile, seceta şi altele. Deci natura ţine de om, 
atât din punct de vedere cantitativ, cât şi calitativ. 
 
(Sfântul Nicolae Velimirovici - Gânduri despre bine și rău, Editura Predania, 218-220) 
 

http://www.predania.ro/editura_velimirovici/velimirovici-ganduri-despre-bine-si-rau.html
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PROGRAM 
 

Duminica, 07 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Grijile vietii) 

Duminica, 14 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea slugii sutasului) 

Duminica, 21 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea demonizatilor) 

Duminica, 28 iulie 2019, ora 11 a.m. – Sfanta Liturghie (Vindecarea slabanogului din 

Capernaum)                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


