- Ai vrea să-Mi iei un interviu, deci... , zise Dumnezeu.
- Dacă ai timp... , i-am răspuns.
Dumnezeu a zâmbit:
- Timpul Meu este eternitatea, veşnicia... Ce întrebări ai vrea să-Mi
pui ?
- Ce Te surprinde cel mai mult la oameni ?
Dumnezeu mi-a răspuns:
- Faptul că se plictisesc de copilărie, se grăbesc să crească, iar apoi
tânjesc să fie copii; că îşi pierd sănătatea pentru a face bani, iar apoi îşi
pierd banii pentru a-şi recăpăta sănătatea. Faptul că se gândesc cu teamă la
viitor şi uită prezentul şi astfel nu trăiesc nici prezentul nici viitorul; că
trăiesc ca şi cum nu ar muri niciodată şi mor ca şi cum nu ar fi trăit.
Dumnezeu mi-a luat mâna şi am stat tăcuţi un timp.
Apoi am întrebat:
- Ca Părinte, care ar fi câteva dintre lecţiile de viaţă pe care ai dori să
le înveţe copiii Tăi?
- Să înveţe că durează doar câteva secunde să deschidă răni profunde
în inima celor pe care îi iubesc, şi că durează mai mulţi ani pentru ca acestea
să se vindece; să înveţe că un om bogat nu este acela care are cel mai mult, ci
acela care are nevoie de cel mai puţin; să înveţe că există oameni care îi
iubesc dar, pur şi simplu încă nu ştiu să-şi exprime sentimentele; să înveţe
că doi oameni se pot uita la acelaşi lucru şi pot să-l vadă în mod diferit; să
înveţe că nu este suficient să-i ierte pe ceilalţi şi că trebuie să se ierte şi pe ei
înşişi, prin Taina Spovedaniei.
- Mulţumesc pentru timpul acordat..., am zis smerit. Ar mai fi ceva...
Ce ai dori ca oamenii să ştie?
Dumnezeu m-a privit zâmbind şi a spus:
- Doar faptul că sunt aici, întotdeauna; îi aştept ... pentru interviu.

Octavian Paler
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Pe avva Moise îl întrebă odată un creştin:
- Care este cea mai importantă faptă pe care o poate
face un creştin?
Atunci avva a zis:
- Cea mai importantă faptă este să participe cu
smerenie şi credinţă la sfânta jertfă fără de sânge a
Domnului Hristos, adică la Sfânta Liturghie.
La avva Amina vine ucenicul şi îl roagă să-i vorbească despre
liniştea sufletului şi despre iertare şi iubire în faţa lui Dumnezeu.
Atunci avva îi spuse:
- Sunt multe ispite în lumea de azi, dar ca să le depăşeşti, prin
ajutorul lui Dumnezeu, trebuie să-mi urmezi sfatul: Celui ce-ţi face
bine trece-i numele pe o tăbliţă de argint şi s-o ţii mereu în camera
ta, iar celui care ţi-a făcut un rău mergi la malul mării şi scrie pe
nisip numele lui.
A fi recunoscător faţă de binefăcătorul tău şi a fi iertător faţă de
duşmanul tău sunt faptele cele mai plăcute lui Dumnezeu.
Nişte tineri merg la o mănăstire, aflând că acolo trăieşte avva
Macarie, unul dintre oamenii plăcuţi lui Dumnezeu.
Ajungând la avva Macarie, s-au grăbit să-i pună multe
întrebări despre viaţă, credinţă şi rugăciune. Unul dintre tineri
tăcea mereu. La un moment dat, avva Macarie i se adresează voind
să-i răspundă la vreo întrebare. Tânărul îi zise:
- Îmi ajunge, părinte, să te privesc, să văd că exişti.

din “PATERICUL”
Cuvinte folositoare ale
Sfinţilor Bătrâni
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