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C A P I T O L U L  1

MUNCA – IZVOR DE 
BUCURIE ȘI SATISFACȚIE

e când se nasc, oamenii, stabiliți în diferite colțuri ale 
lumii, au propria cale de urmat în profesie și în viața 
spirituală, în funcție de familie, educație, religie și 

voința de a depăși anumite greutăți și obstacole de diferite feluri.
După traversarea perioadei școlii primare și liceale, orice tânăr 

insuflat de Duhul Sfânt, dorește să-și aleagă drumul propriu 
în viață, indiferent de profesia părinților, cu dorința intimă de 
a-i întrece pe aceștia pe plan profesional, în condițiile noilor 
tehnologii actuale și de perspectivă.

Pentru aceasta, sunt conștienți că efortul propriu (fără 
meditatori) este hotărâtor, alături de numeroase sacrificii și 
renunțări ce trebuiesc ocolite pe drumul aspru al afirmării și 
cunoașterii multilaterale și a științelor care-i preocupă.

La intrarea într-o mănăstire din județul Vâlcea, am descoperit 
în urmă cu câțiva ani, următoarele cuvinte ritmate de învățătură:

„Să poți să crezi, când unii te înșală
Să te ridici, când alții te doboară

Să poți păstra când alții vor s-alunge
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Să râzi, chiar dacă sufletul îți plânge
Și cald rămâi, chiar dacă afară ninge

Aceasta-i arta de-a învinge!”

Desigur că tuturor ne place ideea de a fi mereu învingători în 
lupta cu diferitele înfruntări și greutăți curente ale lumii moderne, 
prejudecăți și gânduri ascunse care ne chinuie deseori sufletele 
de-a lungul întregii vieți pământești.

Un recent îndemn adresat părinților spunea astfel: „Nu-l educa 
pe copilul tău să fie bogat. Educă-l să fie fericit. Astfel încât atunci 
când crește să cunoască valoarea lucrurilor și nu prețul lor”.

În zilele noastre, mulți tineri învață despre un comportament 
activ și sănătos doar de la buncii și de la profesorii de religie, 
pentru că unul sau ambii părinți sunt plecați la muncă peste 
hotare, pentru o viață mai bună, necesară întregii familii.

De aceea și riscurile sunt mai mari ca înainte: anturaje 
păguboase, prietenii din interese, tentația de a intra în medii 
viciate și fără muncă ș.a.

Mulți elevi premianți la Olimpiade sau care au luat examenul 
de bacalaureat cu note maxime, ne întăresc speranța că încă mai 
avem tineri harnici și talentați, din familii cu frică de Dumnezeu 
și cu credință în suflete.

Așa cum ne cere o veche învățătură biblică „cine nu muncește, 
să nu mănânce”, cultul muncii caracterizează mulți români 
de diferite vârste, fie că e vorba de o muncă fizică sau de una 
intelectuală, acasă sau în străinătate, departe de locurile natale.

Simpla activitate rezultată din munca zilnică, nu este suficientă 
dacă nu avem țeluri precise în viață și etape de urmat, în condițiile 
în care necinstea, răutatea, egoismul și neîncrederea intoxică 
treptat societatea noastră.
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Este nevoie de însușirea unor calități de bun cetățean și creștin, 
familist convins, cu principii clare și sănătoase de conviețuire, ca 
de exemplu:

• Cinstea și corectitudinea în toate împrejurările vieții;
• Respect pentru adevăr și sinceritate, oricare ar fi rezultatele 

și consecințele acestora;
• Toate beneficiile să provină dintr-o muncă cinstitiă, 

ocolindu-se alte surse păguboase (pariuri, jocuri de noroc);
• În orice acțiune să dovedim spirit de dreptate, echilibru, 

cumpătare și milostenie pentru semenii noștri, aflați în 
diferite suferințe;

• Să ne ferim de lăcomie, avariție, invidie sau răzbunare, dar 
și de mândrie, ură sau vrajbă față de aproapele nostru.

Desigur că nu ne naștem cu toate aceste calități ce pot deveni 
adevărate virtuți morale (alături de curaj, cumpătare și bărbăție), 
dar trebuie să ni le dorim cu ardoare și să le insuflăm și copiilor 
noștri pe tot parcursul vieții.

Munca înnobilează sufletul omenesc, mai ales atunci când este 
făcută cu pasiune, plăcere, continuitate, talent și chiar în afara 
orelor de program, lucru specific zilelor noastre tot mai complexe 
și agitate.

Direcția pe care o alegem pentru a urma un drum sau altul în 
viața noastră pământească, este descrisă sumar într-un articol din 
ziarul Lumina din 15 mai 2013, intitulat sugestiv „Ai grijă în ce 
autobuz te urci!”, din care reproducem următoarele sfaturi:

„Viața este o călătorie. Dar destinația la care ajungem unii sau 
alții este diferită. De aceea, înainte de a ne aventura să facem ceva, e 
bine să ne întrebăm: Ce se va întâmpla, dacă urmez acest drum? Oare 
mă va duce la binecuvântata viață pe care Dumnezeu voiește să o 
trăiesc? Și noi în viață putem greși autobuzul!”.
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Un alt articol din același ziar creștin, din 15 iunie 2013, intitulat 
„Pietrarul cel vesel”, ne redă următoarele semnificații ale profesiei 
alese de unii semeni de-ai noștri cu mulți ani în urmă:

„Scopul pentru care te ostenești în viață, îți influențează 
puternic determinarea cu care pornești la lucru. Atunci când nu 
găsești un rost pentru care muncești, trăiești sau acționezi, sub 
orice formă s-ar întâmpla aceasta, existența este ceva pe care o 
înduri, nu un lucru de care să te bucuri.

Se spune că un om din Evul Mediu mergea pe jos până la 
Chartres, orașul în care se afla o vestită catedrală. În drumul lui, 
acesta a întâlnit pe cineva care făcea una din meseriile cele mai 
grele: era spărgător de piatră.

• „Trăiesc ca un câine”, i-a spus pietrarul pelerinului. Bătut de 
ploi, de vânt, de grindină, de soare, fac o muncă istovitoare 
și prost plătită. Viața mea nu prețuiește nici cât o ceapă 
degerată. Nici nu merită să fie numită viață!

Ceva mai departe, același om întâlnește un alt muncitor care 
avea aceeași muncă, cioplea piatra. Dar el vedea lucrurile cu totul 
altfel:

• „Da, e o muncă grea!”, i-a spus el, dar cel puțin am de lucru, 
pot să-mi hrănesc nevasta și copiii. Apoi trăiesc în cer 
liber, văd lumea care trece, nu mă plâng. Alții o duc mai 
rău decât mine!

În fine, după ce a mai mers o bucată bună de drum, omul din 
poveste a întâlnit un al treilea pietrar, care era foarte bucuros. 
Lumina de pe chipul lui nu te făcea să crezi că spărgea piatră. Și 
totuși, asta era munca lui.

Întrebat cum de e așa vesel, în ciuda lucrului greu pe care-l are 
de săvârșit, pietrarul l-a privit în ochi pe omul curios și i-a spus:

• „Pietrele pe care eu le cioplesc, vor folosi la zidirea unei 
Catedrale. De aceea sunt așa voios!”.
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Această mică povestioară, chiar dacă s-a petrecut într-o altă 
epocă a omenirii, ne dezvăluie importanța unei munci pe care o 
facem cu bucurie și satisfacție profesională, fiind un real izvor de 
mulțumire sufletească.

Marele istoric Nicolae Iorga (1871–1940), ne sfătuia ca 
înainte de a lua o hotărâre să o analizăm cu atenție, îndemnându-
ne astfel: „Nu spune nicodată „Nu se poate”, ci începe cu „Să vedem”, 
iar un proberb arab ne avertizează asupra faptului că „Nu se poate 
obține lucrul dorit decât răbdându-l și pe cel neplăcut”.

Învățătura creștin-ortodoxă ne arată realitatea milenară că 
„Lenea este mama viciilor, pentru că ea răpește bunătățile pe care le ai, 
iar pe cele pe care nu le ai, nu îngăduie să le dobândești”, iar „Leneșul 
nu poate deveni credincios”.

Sfinții Părinți ne amintesc faptul că lenea este un păcat de 
căpetenie, alături de mândrie, desfrânare, iubirea de arginți, 
lăcomie, invidie și mânie și cuprinde, din păcate, mulți tineri apți 
de muncă care refuză să îmbrățișeze o carieră la sfârșitul căreia 
pot beneficia de o pensie binemeritată.

În anii tinereții mele, când fiecare tânăr trebuia să aibă o 
meserie (școală profesională, liceu, facultate), circula așa-zisul 
„Principiu al lui Lenin”, față de care nu aveai prea multe opțiuni, 
întrucât spunea așa: „Nu știi, te-nvăț!, Nu poți, te ajut!, Nu vrei, 
te oblig!”. În acest mod lăsând democrația deoparte, tinerii erau 
obligați să se îndrepte spre o profesie utilă lor și societății, fără a 
lua calea străinătății.

Dacă a fost bine sau rău, istoria ne va dovedi ulterior, mai ales 
că în prezent și în țara noastră se simte o lipsă de forță de muncă 
calificată în multe sectoare (construcții, sănătate, învățământ, 
agricultură).

Dorința de a munci se prefigurează în primii 6–7 ani de acasă, 
când copiii învață să-și ajute părinții atât în treburile casnice, cât 
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și în cele din afara gospodăriei, continuând cu modul de folosire a 
vacanțelor școlare, unde au deprins multe îndeletniciri practice și 
utile pentru propriul viitor.

Tot cu acest prilej, copiii credincioși și cu frică de Dumnezeu, 
au învățat faptul că e bine să muncești de luni până sâmbătă, iar 
după șase zile de muncă să închine o zi Domnului (Duminica), 
potrivit Poruncii a patra din Decalog, prilej de a merge la Biserică 
(Casa Domnului).

În acest sens, marele romancier Liviu Rebreanu (1885–1944), 
recunoștea faptul că „Biserica este leagănul nostru unde ne întoarcem 
când ne-a obosit viața, unde veșnic găsim mângâiere și înălțare”.

Peste câțiva ani, scriitorul de pe plaiurile bistrițene avea 
să recunoască din nou realitatea milenară că „Numai credința 
neclintită mântuiește pe om, aici și dincolo deopotrivă. Credința e 
puntea vie peste prăpăstiile dintre sufletul zbuciumat și lumea plină 
de enigme, și mai cu seamă între om și Dumnezeu”.

Cele trei mari virtuți creștine (credința, nădejdea și dragostea), 
trebuie să ne călăuzească întreaga viață, oriunde ne-am afla, 
pentru că ne oferă „izvorul de apă vie” ce nu trebuie ocolit mai 
ales în vremurile noastre încărcate de mânie, ură, vrajbă, egoism, 
lăcomie și dorința de îmbogățire peste noapte (dacă se poate, fără 
prea multă muncă).

Încă de acum câțiva ani, ziarul creștin Lumina, din 13 
noiembrie 2013, în articolul „Moralitatea, o problemă de modele, nu 
de fraze”, atrăgea atenția tuturor (tineri și vârstnici) astfel: „Lumea 
în care trăim astăzi, are nevoie de multe. Dar întâi lipsește ceva în 
cel mai înalt grad, este credința în Dumnezeu și pe cale de consecință, 
moralitatea”.

Dostoievski, în „Frații Karamazov”, spune: „Dacă Dumnezeu 
nu există, atunci totul este permis”. Nu cred că afirmațiile aveau 
în vedere atât existența lui Dumnezeu în Sine, cât mai ales 
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faptul că necredința oamenilor poate genera dezastre, cu urmări 
imprevizibile.

Douăzeci de secole ne stau mărturie, iar ultimele cu prisosință, 
că nici o lege dată de vreo instanță, nici o sancțiune sau 
constrângere, nici o morală filosofică, nu au fost de ajuns ca să-l 
îndrepte pe om.

Savanții cei mai străluciți nu se pot înfrâna în pasiunile lor, 
oamenii de stat de ieri și de azi nu-și contrazic prin rațiune 
autonomă propriile interese.

Egoismul omului necredincios este un element imoral suficient 
de puternic încât să înfrângă orice bariere ale bunului simț.

Moralitatea nu este o problemă de idei și de fraze, ci este o 
chestiune de pilde, e o problemă de modele. E un gen de viață pe 
care orice moralist trebuie să-l prezinte întâi în viața sa proprie, în 
ciuda marilor tentații ale lumii moderne.

Poporul nostru harnic și credincios ne-a oferit numeroase 
modele de conduită socială și morală, în multe domenii ale vieții: 
științific, medical, cultural, sportiv (ultimul model după Nadia 
Comăneci poate fi considerat Simona Halep).

Se adeverește faptul indiscutabil că nu este suficient numai 
talentul, ci este nevoie de o muncă perseverentă și cu țeluri 
etapizate pe perioade scurte și lungi, până la ieșirea la pensie (și 
chiar și după aceea, în funcție de starea de sănătate).

Este nevoie de încredere și nădejde în Dumnezeu, căruia 
„toată viața noastră să i-o dăm”, iar rugăciunile noastre (de slavă, 
de mulțumire și de cerere) să fie echilibrate, stăruitoare și însoțite 
de cât mai multe fapte bune, pentru că așa cum spunea Sfântul 
Apostol Pavel „Așa cum trupul fără suflet este mort, tot așa și credința 
fără fapte moartă este”.



C O R N E L  G A B O R   •   D R U M U R I  S P R E  N O I  V I R T U Ţ I

18

Munca șlefuiește caracterele, pune ordine în gânduri și 
conduită, îi face pe oameni mai sociabili, punctuali, politicoși și 
altruiști, aducînd satisfacții pe plan profesional și familial.

Cu toții ne aducem aminte de bucuria primului salariu câștigat 
prin muncă proprie, cinstită sau de primul concediu binemeritate 
după un efort de 12 luni.

Cred că este benefic să schimbăm cât mai rar locul de muncă 
și profesia aleasă, care trebuie îmbrățișată cu speranță și dorința 
de autodepășire, iar rezultatele pozitive nu vor întârzia să apară.

Dacă roadele muncii sunt bunăstarea, liniștea, înțelegerea și 
stima celor din jur, să nu uităm faptul că roadele Duhului sunt 
dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, facerea de bine, 
credința, blândețea, înfrânarea și curăția. (Pavel, Galateni 5, 22–23).

Sf. Apostoli Petru și Pavel


