Era odată un bărbat care şedea la intrarea unei cetăţi. Un tânăr se
apropie într-o bună zi şi îl întrebă:
- Nu am mai fost niciodată pe aici. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?
Bătrânul îi răspunse printr-o întrebare:
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
- Egoişti şi răi. De aceea mă bucur că am putut pleca de acolo!
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Puţin după aceea, un alt tânăr se apropie de omul nostru şi îi puse
aceeaşi întrebare:
- Abia am sosit în acest ţinut. Cum sunt locuitorii acestei cetăţi?
Omul nostru răspunse cu aceeaşi întrebare:
- Cum erau locuitorii cetăţii de unde vii?
- Erau buni, mărinimoşi, primitori, cinstiţi. Aveam mulţi prieteni acolo
şi cu greu i-am părăsit.
- Aşa sunt şi locuitorii acestei cetăţi, răspunse bătrânul.
Un neguţător care îşi aducea pe acolo cămilele la adăpat auzise aceste
convorbiri şi, pe când cel de-al doilea tânăr se îndepărta, se întoarse spre
bătrân, zicându-i cu reproş:
- Cum poţi să dai două răspunsuri cu totul diferite la una şi
aceeaşi întrebare pe care ţi-o adresează două persoane?
- Fiule, fiecare poartă lumea sa în propria-i inimă.
Acela care nu a găsit nimic bun în trecut nu va găsi nici
aici nimic bun. Dimpotrivă, acela care a avut şi în alt
oraş prieteni va găsi şi aici tovarăşi credincioşi
şi de încredere. Pentru că, vezi
tu, oamenii nu sunt
altceva decât ceea ce
ştim noi să găsim în ei.
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Era o dată un împărat care nu credea deloc în taina spovedaniei.
Într-o zi, vrând să-l pună la încercare pe unul din cei mai bătrâni preoţi,
îi spuse:
- Tu afirmi că un om care a înfăptuit tot răul din lume de-a lungul
vieţii sale, care îi cere iertare lui Dumnezeu înainte de a muri, se duce în
cer, în timp ce unul care a săvârşit un singur păcat şi nu se căieşte merge
în iad. Dar este drept acest lucru? O sută de păcate sunt mai uşoare
decât unul singur?
Bătrânul preot îi răspunse regelui:
- Dacă iau o pietricică numai aşa de mare şi o pun pe apă, va merge
la fundul lacului sau va pluti?
- Se va duce la fund, răspunse regele.
- Dar dacă iau o sută de pietroaie, le pun într-o barcă şi împing
barca în mijlocul lacului, se vor duce la fund sau vor pluti?
- Vor pluti.
- Asta înseamnă că o sută de pietroaie sunt mai uşoare decât o
pietricică?
Regele nu ştia ce să răspundă. Iar bătrânul preot îi explică:
- Aşa se întâmplă, stăpâne, şi cu oamenii. Chiar dacă a păcătuit
mult, un om care i se încredinţează lui Dumnezeu nu va ajunge în iad. În
schimb acela care păcătuieşte fie şi o singură dată, dar nu cere iertarea
lui Dumnezeu în Taina Spovedaniei, va fi pierdut.
Nu există păcat de neiertat, în afară de păcatul nespovedit.
Sfântul Isaac Sirul

Mărturisirea faptelor rele este începutul faptelor bune.
Fericitul Augustin
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