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cdin\h,credin!6 neruginatd, dragoste nefblamicd, pace sufleteasci gi sindtate truPeascd.
Iar prin mijlocirea voastr[ sd ne inwedniceascd Domnul de rdspuns bun la infricoqitoarea Sa JudecatS, qi de
chinurile veqnice izb6vindu-ne, de Impdr[{ia Cerului si
ne facl pdrtaqi impreun6 cu voi, in vecii vecilor. Amin.
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DESPRE CASATORIE

.

Fericirea este intemeiati
pe frica de Dumnezeu

Te felicit cuocaziacdsdtoriei lui N. ... So{ilor le doresc
din inimd unire qi pace in cdsbtorie, iar [ie m6ngdiere din
partea ascultdrii lor bune, precum qi cinste gi respect cuvenit p[rin{ilor din pattea copiilor inJelepli gi ascultdtori.
Totugi toli trei trebuie sd vd amintili mereu gi sd nu uitali,
cd doar afunci viafa voastrd va decurge in pace qi fericire, c0nd nu vom uita de noi qi nu vom uita de Dumnezeu,
Creatorul nostru qi Mdntuitorul gi D[t[torul bundtifilor
vremelnice qi veqnice. Anu-L uita insi pe El inseamnS sd
ne strdduim sd viefuim conform poruncilor Lui Dumnezeiegti qi de via{d ddtdtoare,iarincazul incblcdrii lor, din
cauzaneputin{elor noastre,'sd ne cbim cu sinceritate qi sd
ne ingrijim imediat pentru indreptarea greqelilor noastre
gi a abaterilor de la poruncile lui Dumnezeu.
Atotbunul Dumnezeu sd vd ?nt[reascd pe calea Sa
m6ntuitoare!

Greutifile familiale
Greutdlile familiale trebuie sd le indurdm ca pe o soartd" aleasd" de cdtre noi de bund voie. Gdndurile ascunse in
acest caz sunt mai degrabd ddundtoare dec6t utile. Este
mdntuitor doar sd te rogi lui Dumnezeu pentru tine personal qi pentru familie, ca sd rdnduiascd El ceea ce ne este
folositor potrivit sfintei Sale voi.
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Vd doresc din suflet sd pune{i in practicd toate cele pe
care le-ali exprimat intr-o formd concisd in nota voastrd
referitoare la infelegerea corectd a faptelor qi comportdrii
pline de bldnde{e faJd de allii,la suportarea cu bundvoin[d, a suferinlelor, qi la respingerea in{eleapt5 a intrigilor

uneltirilor vrdj magului strdvechi. Amintiti-vd
de proorocul rege David, care prin ajutorul lui Dumnezeu
indurdnd potrivnicia sorfii, scria: ,yA.qtept6nd am agteptat
pe Domnul qi S-a plecat spre mine. A auzit rugdciunea
mea. M-a scos din groapa ticdloqiei qi din tina noroiului
(pdcdtoqeniei). $i a pus pe piatr[ (poruncile Domnului)
picioarele mele qi a indreptat pagii mei" (Psalmul 39).
omene gti qi

E cu neputinld a trli impreuni

fiirl

conflicte

imi scrii

despre o intdmplare care v-a ldsat o impresie
nepldcut5. Ce e de frcut? Oamenii din vechime au hotdr6t
cd nu poli trii frrd pilde, gi au ad6ugat cd qi oala cu oala
se ciocnesc, cu at6t mai mult oamenii care vie{uiesc impreund, nu pot sd o facd frrd sd a se ivi conflicte. $i aceas-

opinii
referitoare la diferite lucruri: unul gdndegte pe parcursul
lucrurilor intr-un fel, iar altul altfel, unul este convins de
dreptatea sa, care i se pare bine fundamentatd qi de neclintit, iar celdlalt se increde in cugetdrile sale. Dacd in
regula de inceput a aritmeticii se adund unu cu unu qi iese
doi, dacd in a treia reguld inmu{ind doi cu doi va ieqi deja
patru; cdnd insd se va ajunge la fraclii, va fi o cifrd sus gi
alta jos, iar intre ele o linie: astfel se intdmpld gi in treburile omenegti. Dacd sunt impdrfite prea mult, va fi nepldcere gi sus gi jos, cu o oarecare piedicd la mijloc.
Eu astfel {i-am scris gi {i-am vorbit inainte vreme, gi
astfel i1i voi spune qi acum: dacd vei crede in Pronia lui
ta se intdmpld indeosebi din cauza divergenlelor de
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Dumnezeu gi vei niddjdui in ajutorul atotputernic a lui
Dumnezeu, atunci nu vei intdlni nici un fel de neajunsuri... 9i... te vei folosi totdeauna de putin{a liniqtii sufletegti. Cdnd insd te vei ingriji de ceea ce nici nu se poate
intdmpla (pentru cd presupunerile sunt in mare parte neadevdrate qi gregite), atunci inzadar te vei neliniqti.
Ji-e teamd ca nu cumva deodatd sd te refuze. Din scrisorile primite de cdtre mine nu vdd nici mdcar o aluzie la
aceasta qi nu cred cd vor proceda astfel cu tine, daclnu intervin oarecare evenimente deosebite, neprevdzute. Ce nu
presupun oamenii! Nu da totdeauna aten{ie acestora. (...>
Iar pe tine te sfrtuiesc sI respecli calea de mijloc, regula de aur, in relalia cu cei mai mici gi cu cei mari, strdduindu-te sd nu insigti asupra celor ale tale qi sd-{i implinoqti indatoririle, dupd putin{d, conducdndu-te de cdtre
liica lui Dumnezeu gi conqtiinfa ta.
ChomAnd asupra ta pacea gi binecuvdntarea lui Dumnczou, ifi doresc cu sinceritate toate cele folositoare sufl ctu I u i. Neaj unsuri le exterioare trebuiesc ins6 rdbdate.

Tlebuie si rtrbdiim

Ai

liniqtire, alinare,insd ai primit supdrare. Ce
sd faci? Nu te intrista, ci mdngdie-te cu g6ndul cd nu egti
mai bund decdt regele David, care in toatd" viafa sa a suportat suferinfe gi amdrdciuni din partea celor apropiali,
de o sutd de ori mai mari dec6t cele indurate de c6tre tine.
Nu {i le voi descrie pe toate, ci i{i voi spune doar cd fiul
sdu, Abesalom, a hotbrdt s5-l detroneze pe tatdl s6u qi a
atentatla... vialalui. ins6 Sfantul David s-a smerit cu sinceritate ?naintea lui Dumnezeu gi oamenilor, nu a respins
mustrdrile, ci recunoscindu-qi ftr6delegile sale inaintea
lui Dumnezeu,le spunea cu smerenie altora cd Dumneagteptat
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zeui-aporuncit lui $imei sd-l blesteme pe David. Pentru
cir-a

o astfel de smerenie Dumnezeu nu doar cd l-a iertat,
qi intors impdrdtia.

...Trebuie sd fim infelepli, adicd avem nevoie sd ne ingrijim in primul rdnd pentru primirea milei lui Dumnezeu
gi mdntuirii veqnice, qi nu pentru intoarcerea impdrdliei
precedente, adicd a bunurilor vremelnice, care au cdzut
gi cad din mdinile sldbite ale fiului. De fapt, este puternic
Dumnezeu sd-l indrepte gi pe el, insi doar dacd acesta va
voi sd se inchine pe sine sub puternicamdnd a lui Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie si ne rugdm cu smerenie gi
cu credin{d lui Dumnezeu, ca El sd ne in{elep{easc5.

indestularea

ii strici

pe oameni

Referitor la N... cuvintele noastre sunt transmise corect,
c[ O. A. v-a recomandat si o infricoga{i cu mdndstirea, pentru a o re{ine de 1a incercarea de a se intoarce in casa pddnteascd din cauza cunoscutS. Slavd lui Dumnezeu, cd N... a
rdmas... sd vieJuiasc6 impreund cu soful, chiar qi ?n lipsuri;
insd indestularea qi abundenla stricd oamenii. De multd grdsime, conform proverbului, qi animalele turbeazd.

Despre interdicfia divorfului

N. vb spune c5 divorful intre soli este interzis de citre
Domnul Hristos. Citim propriile cuvinte ale Domnului:
,,Eu ins[ vd spun voud: Cd oricine va l6sa pe femeia sa, in
afard de pricind de desfr6nare, o face si sdv0rgeascd adulter" (Matei V,32).
Din acestea fiecare poate vedea cd divorful este interzis de citre Domnul, insi nu in mod necondi{ionat. Dacd solii igi respect[ fidelitatea unul fa{i de altul, atunci
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nu trebuie sd divorfeze; in caz contrar este nepldcut sd-i
obligi pe so{i sd stea impreund. Aceastd reguld este urmatE qi de cdtre Sfrnta Bisericd <...>

ciunile dreplilor sii, s6-l indepdrteze de caleapierzaniei...
qi s[-l intoarcd pe calea vie{ii cumpdtate.

Cisitoria intre rude
M0ngdiere sofiei

pirisite

Scrii cd soful te-a pdrdsit qi tu, neavdnd un addpost sigw, pe care !i l-ai dori, te intristezi. De aceea ai hotirdt s6
apelezi la Dumnezeu gi sd-l rogi pe El, pe temeiul cuvintelor evanghelice: ,,Cere!i, qi vi se va da...,,. Ei bine, cere,
sd ceri cu tdrie qi rdbdare
- gi vei primi.
Fii insd cuviincioasd ?n ceea ce ceri. El a spus: ,,C6uta{i mai intdi impEra{ia lui Dumnezev gi drepatea Lui,
gi toate celelalte (adicd temporale) vi se vor ad6uga,'. Ne
invald sd cerem astfel: ,o...vie imp[rdfia Ta, fie voia Ta...',
qi ,,intrafi pe u$a cea strdmt[ ?n impdrE{ia Cerului,'. Iar
Sffintul Apostol Iacov spune: ,,Cerefi gi nu primi{i, pentru
ci cereli rdu, ca sd risipi{i in pldceri".
Deci, cere-i lui Dumnezeurdbdare, qi El i{i va da, gi te
va intdri pe calea care duce in impdrfl{ia Cerului. El spune: ,,Eu sunt Calea qi Adevdrul". Nu gtii inten{iile Domnului referitoare la tine, de aceea roagd-te ca sd te acopere voia Lui cea Sfhntd. in aceasta pune-{i cu smerenie
toatd speran{a gi n[dejdea ta.

Pentru soful-befiv roagi-te lui Dumnezeu
Soful tdu s-a dedatpeste mdsurd bduturii, iartu te comporfi cu el cu asprime, il ba{i atunci c6nd se imbatd. prin
bdtaie nimic nu vei obline, ci mai r6u ?i vei atragelinerea
de minte a rlului. Mai bine roagd-te cu nddejde qi credin{d Sfintului loan, Botezdtorul Domnului, gi mucenicului
Bonifaciu, pentru ca Atotbunul Dumnezeu, pentru ruge54

Md intrebi despre cisdtoria nepoatei gi nepotului cu
rude, spundnd cd in ziua de astdzi este ingdduit. Ce folos e dacd se permite! Nu existi fericire familiald in acest
caz; qiaceasta se reflectd prin boli incurabile qi asupra copiilor... de aceea eu nu pot recomanda astfel de c6sdtorii.
Unui catolic, cisitorit cu o ortodoxl
Dacd sunteJi de acord sd primili adevdrul ortodoxiei,
atunci ar trebui sd-l primili ftr[ nici un fel de condifii, ca
pe un adevdr. Dumneavoastrd tnsi scrie{i: ,,Sunt gata sE
indeplinesc dorin{a soliei mele, insd doar in cazruJ dacd
jertfind convingerile mele o voi vedea deplin slndtoasd".
O sd vdrdspund cd aceastd condilie nu este binevenitS,
pentru cd boala soliei voastre poate cd s-a intdmplat din
vina voastrd: fie nu respectali sdrbetorile in rela{ia conjugald, fie n-a!i fost fidel soliei, fapt pentru care se $i pedepsesc soliile cu boli, pentru cd sofului ii este pldcut si
aibd totdeauna o sofie sdndtoasS. Dacd insd v[ veli strddui si vd indreptali cu adev[ratviata voastrd qi vefi primi cu sinceritate adevdrul ortodoxiei, atunci este putemic
Dumnezeu sd-i intoarcd sdndtatea so{iei dumneavoastr[,
in cazul in care aceasta v-ar fi de folos. Atotbunul Dumnezeu ingdduie totdeauna doar cele ce sunt spre binele gi
folosul nostru sufletesc, spre mdntuire.
Dumnezeu spune despre Sine in Evanghelie: ,,Eu sunt
Calea, Adevirul qi Via{a". Rugali-vd Atotbunului Dumnezeu cu sinceritate gi credin{i, ca sE vd aduc6 pe adevSrata cale mdntuitoare.
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DESPRE COPII

Frica de o naqtere grea
Vd ingrijoreazdnaqterea gtea: qi v[ ingrijoreazd gi v6
infricogeazd, atdt de mult, incdt acest g6nd dominant vd
impiedici sd v[ folosili de orice bine al vieJii, gi de aceea dori{i si vi se rdnduiascd o rugdciune pentru intdrire. in tradiJia ortodoxi se apeleazdin acest cazlaMaica
Domnului, la icoana Ei numitd,,Feodorovskaia". tmprumuta{i sau pictaJi-vd aceastd icoand, a cdrei sirbltorire
se face de doud ori pe an: la 14 martie qi 16 august (27
martie qi 29 august pe stil nou). Dacd veJi voi, puteli sd
face{i priveghere acasi in ajunul acestor sdrbdtori, iar in
ziua sdrbdtorii, o rug[ciune cu acatistul Maicii Domnului. Dac[ aveli rdvn5, putefi slv6rgi aceasta qi in alti weme, dupd cum veli dori. Pute{i sd vd rugali zilnic imp6r6tesei Cerului, spundndu-i nu mai pu{in de doudsprezece
ori pe zi troparul ,,Ndsc[toare de Dumnezeu Fecioar6 bucur6-te...", inso{it mdcar de inchindciirni. Tot de atdtea ori
citili condacul ei: ,,Nu avem alt ajutor, nu avem altd, nddejde afard de Tine, Stdpdn6. Ajut6-te noud, in Tine ndddjduim gi cu Tine ne ldudlm: cd robii Tii suntem, sd nu
ne ruginezi".

Datoriile nagilor de botez
Nu trebuie sd refuzafi insistent aboteza un copil. Ne
va judeca Dumnezeu Atotqtiutorul, Care cunoaqte foarte
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bine in ce mdsurd pot s6-i indrume in zilele noastre nagii
pe copii duhovnicegti. De fapt, ei trebuie s[ se roage des
pentru fiii duhovnicegti, ca Dumnezeu... sd-i tind pe calea evlaviei qi cucerniciei qi sd nu le ingdduie sd rSticeascd cu totul de la calea mdntuirii; qi in general, rugbciunea
pentru cei apropiali trebuie adusd cu smerenie Atotqtiutorului qi Atotputernicului Dumnezeu. Unde nu se poate
sd aju{i prin faptd gi sfat, avem poruncd sd ne rugdm unii
pentru al{ii, gi ne vom vindeca.

Despre copilul abandonat (la uga casei)

Nu te tulbura deloc, c5 la uqa voastrl a fost abandonat un pnrnc de parte bdrblteascb, qi nu vd sustrageli de
la aceasti fapt[ creqtineascd. Acordali-i pruncului ajutorul qi sprijinul vostru, mai intdi printr-o simplS educa{ie,
iar dacd Domnul Dumnezeu va prelungi zilele lui gi ale
voastre, atunci gi in cdlduzirea cregtind, pentru ca noi inqivi sd aflali pentru aceasta mila lui Dumnezeu.
in Smnta Scripturd se spune: ,"Fericit este cel ce are s6mdnfa in Sion", adicd fericit este cel care va avea

?n Biserica
lui
Fkistos
mdcarun
singurfiu
duhovnicesc.
triumfitoare a
t
Imi scrieti cd ii puteli da acestui copil educa{ie lntr-o
bunl familie ftrd copii, ajut6ndu-i atdt lui, cdt gi celor care il vor educa. Bine ve{i face dacd ve{i proceda aqa <...>
imi scrie(i, de asemenea, cdil puteli infia. Nu vd sfrtuiesc sI face{i aceastd formalitate: ci strldui{i-vd in primul rdnd s6-i daJi o educa{ie creqtind, qi in acelaqi timp qi
educalie, nu inaltd gi striluciti, ci folositoare pentru viaf[, pentru ca si fie om practic ) care va putea sd-gi cdqtige
p6inea cea de toate zilele.
Iarin al doilea rdnd, putefi s6-l inzestra{i cu un capital
b[nesc corespunzdtor, depundnd acest capital intr-o oa-
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recare bancd, cu condilia ca s[ poat6 primi acest capital
atunci cdnd va ajunge la majorat. Dacd insd va muri inainte de majorat, afunci conducerea locali trebuie sd impartd acest capital vdduvelor qi orfanilor dupd cum consider[ potrivit. Iar procentele care provin de la capital,
pot fi primite de cdtre cei care-l vor educa. (...>

Educafia cregtini
Vd neliniqtegte grija, vd,intreba{i cum s6 le oferi{i copiilor voqtri o educalie creqtind, gi vd exprimali in felul
urmdtor aceastd grijS: ,,in fiecare zi cunosi din experien{d
ci nu am suficientd tdrie pentru implinirea datoriei de congtiinfd, sim{indu-md incapabild sd formez sufletul omului dupd chipul qi asemdnarea invd{Iturii Dumnezeiegti,'.
Ultimul gdnd este exprimat cu exagerare qi privegte mai
mult ajutorul qi sprijinul lui Dumnezeu; iar voui vd este
suficient sd vd educali copiii in fric6 de Dumnezeu, sd-i
inzestraJi cu invifdturi qi deprinderi cregtine gi prin pove!e sd-i apdrali de concep{ii strdine Bisericii cregtine. Binele pe care-l semdna{i in sufletele copiilor voqtri in tinere{e, poate sd inghe{e maitdrziu in inimile lor, c6nd vor
ajunge la bdrb[{ia vdrstei, dupd incercdri amare la qcoald
gi in viaf6, cu care adeseori rup ramurile unei bune educafii familiale cregtine
Experien{a de veacuri ne arutdcd insemnarea cu semnul Sfintei Cruci are o mare putere asupra tuturor ac{iunilor omului, pe parcursul intregii sale vieli. De aceea
trebuie s[ vd ingrijifi s5 inrdddcina{i in copii obiceiul de
a se ingrddi mai des cu semnul Sfintei Cruci, gi indeosebi
inainte de a m6nca qi a bea, la culcare gi c6nd ne sculdm,
tnainte de plecare, inainte de a ieqi qi de a intra undeva.
E important s5 fie invdlafi copiii sd nu se insemneze cv
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semnul crucii neglijent sau dupd cum e la modd, ci cu
exactitate, incepdnd de la frunte pdndlapiept, qi la am6ndoi umerii, pentru ca crucea sE fie corect6.
<...> Nu ar fi rdu cain afard de educatoare, dacd e posibil,"s5 ave{i o bund didacd de na{ionalitate rus6: celelalte educatoare sd se indeletniceascd cu ale lor, iar educatoarea ortodoxd - cu partea ortodoxd, qi indeosebi cu
semnul Sfintei Cruci; qi tot ei si i se ceard rdspundere
pentru aceastd lucrare. Strdduili-vd s5 impliniJi aceasta in
mdsura posibilitd{ilor; nu e ingdduit sd o scipa{i din vedere. insemndndu-se cu semnul Sfintei Cruci, mulli oameni au fost apdra{i de mari nenorociri qi pericole. <...>
Imi scriefi: ,,Aq dori ca impreun[ cu soful sd evitdm
acele divergentre in privin{a educa{iei, pe care le vdd
aproape in toate familiile". Da, e un lucru cu adevdrat
in{elept! ins[ a dezbate aceasta inprezen[acopiilor, precum a{i observat, nu este folositor. Aqa cd in caz de divergen{e mai bine evitali sau pleca}i, sau comportali-vd
ca gi cdnd n-a[i auzit; insi nu dezbateli opiniile voastre
contradictorii, atunci c6nd sunt prezen\i qi copiii. Sfatul
qi judecata in aceastd privin{i trebuie sd fie in singurdtate,
qi pe cdt se poate cu mai mult sdnge rece, pentru ca sd fie
mai adevdrat. De fapt, dacd veli reugi sd sddi{i in inimile
copiilor vogtri frica de Dumnezeu, atunci nu vor avea o
influenfd atdt de negativd asupra lor diferitele ciudifenii
omenegti.

<...> Observa{i la fiul dumneavoastrd rdceald sau un
deficit de afec{iune qi alte neajunsuri. insd in copildrie,
in general, pu{ini dezvoltd sentimente adevdrate: in cele
mai multe canni ele se manifestd la o vdrstd mai inaintatd, atunci cdnd omul va incepe mai bine sd in{eleagd qi
va fi experimentat ceva in viald. Pe ldngd aceasta, abundenla sim{[mintelor interioare duce pe neobservate la o
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