
 

 

 

 

Copilul bine crescut 
 

Intr-un sat din campie, s-au intalnit 

la fantana trei femei. Doua dintre 

ele nu incetau sa-si laude baietii. 

Cea de-a treia, insa, nu spunea 

nimic, cu toate ca avea si ea un 

baiat de care nu s-ar fi putut 

plange. Au luat cele trei femei cate 

o galeata cu apa si au plecat 

impreuna inapoi, spre casa. Pe drum, s-au intalnit cu cei trei 

copii, care se jucau intr-o livada. 

- Ia uite-l pe-al meu, a zis prima femeie. E asa de puternic. 

- Dar al meu, zise si a doua, e priceput la toate. 

Nici de aceasta data, cea de-a treia femeie nu a spus nimic. 

Insa copilul ei, vazandu-si mama, s-a grabit sa vina si sa ia 

galeata. Ceilalti doi baieti au inceput sa rada 

si au ramas sa se joace mai departe. Acum se 

vedea adevarul. Din modestie, cea de-a treia 

femeie nu se lauda cu feciorul sau, dar in 

locul ei vorbeau faptele. 

"Invata-te, fiule, sa fii totdeauna simplu si 
fara rautate!" 

 

Omul milostiv 
Intr-o zi, un copil l-a intrebat pe tatăl său, care îi vorbea 

despre mila, ca despre prima virtute pe care trebuie sa o 

avem neaparat ca sa ne mantuim,ca să ne  desăvârşim 

moral: 

- Tată, dar eu, care sunt sarac si 

nu am ce darui, cum sa fac eu 

milostenie ? Daca as avea si eu 

mai multi bani, as da cu draga 

inima, dar asa ... 

- Fiule, nu asta inseamna mila. 

Uite, de exemplu, ieri dimineata, plecand cu treburi, am 

vazut-o peste drum pe mama ta, iesind din curte si ajutand 

pana acasa o batrana, ce se ostenea cu o legatura de lemne. 

Mai tarziu, am zarit-o iarasi indrumand un calator ce se 

ratacise si, chiar daca nu l-a putut ospata, un sfat bun si o 

cana cu apa rece s-au gasit si pentru el. Cand vecina de 

alaturi a plecat in targ cu treburi, i-a lasat in grija copilul 

cel mic. Spre seara, cand doi sateni se certau in drum, a iesit 

si, cu vorbe frumoase, i-a impacat. Vezi tu, acum, ce este 

mila ? Chiar daca nu ai bani sa dai si celorlalti, nimic nu te 

impiedica sa-i ajuti cu atat cat poti. Nu trebuie sa dai din 

buzunar, ci din suflet. 

"Cu un banut daruit, poti cumpara cerul. Nu fiindca cerul 
ar fi atat de ieftin, ci fiindca Dumnezeu este atat de plin de 
iubire. Daca n-ai nici macar acel banut, atunci da un pahar 
cu apa rece!" 

 

 

 

 

 
 
 
 

Cele patru piersici 
 

Odata, un taran a vrut sa-i 

incerce pe cei patru fii ai 

sai. I-a chemat dimineata 

la el si i-a dat fiecaruia 

cate o piersica. A plecat 

apoi la camp, lasandu-i sa-

si vada de treburi si sa-si imparta ziua cum cred ei de 

cuviinta.  

Seara insa, cand s-a intors, i-a chemat pe toti patru in 

tinda si l-a intrebat pe cel mai mare: 

- Spune-mi, ce-ai facut cu piersica ta ? 

- Ce sa fac, tatuca, am mancat-o si-ti multumesc. A fost 

tare buna. Am luat, apoi, samburele, l-am plantat in 

spatele casei, am udat locul si nadajduiesc sa creasca 

acolo un piersic frumos si roditor. 

- Bine ai facut, baiatul tatii, sunt sigur ca tu o sa ajungi 

un bun gospodar. Dar tu, ii zise celui de-al doilea, ce-ai 

facut cu piersica ta ? 

- Am mancat-o. A fost atat de buna, coapta si frageda ... 

- Si apoi ? 

- Pai, am aruncat samburele si m-am dus la mama sa-i 

mai cer cateva, ca tare bune erau. 

- Fiule, zise atunci omul cu intristare in glas, ai grija sa 

nu ajungi un om lacom ca "lacomul mai mult pierde si 

lenesul mai mult alearga". Dar tie ti-a placut piersica, 

a fost buna? - l-a intrebat taranul si pe cel de-al treilea 

fiu al sau. 

- Nu stiu. 

- Cum nu stii, da' ce-ai facut cu ea ? 

- Am vandut-o. M-am dus cu ea in targ si am dat-o cu 

zece bani. Uite-i! 

- Fiule, tu sigur o sa ajungi mare negustor, dar ai grija 

ca nu toate sunt de vanzare 

in viata; mai ales, nu ceea 

ce ai primit de la parinti. 

In sfarsit, taranul l-a 

intrebat si pe ultimul baiat, 

cel mai mic dintre toti. 

- Dar tie ti-a placut piersica ? 

- Nici eu nu stiu, tatuca. 

- Cum, si tu ai vandut-o ? 

- Nu, tata. Eu m-am dus in vizita la prietenul meu de 

peste drum, care e bolnav, 

si i-am dus-o lui. S-a 

bucurat mult pentru ea si 

mi-a multumit din suflet. 

   Cu lacrimi in ochi, tatal 

si-a luat copilasul pe 

genunchi si i-a spus:  

- Nu stiu ce te vei face tu 

in viata, dar stiu ca, 

indiferent ce drum vei 

urma, vei fi un bun crestin si asta e to t ce conteaza.    

"Lasati copiii sa vina la Mine!” 



 
Faptele milosteniei trupeşti şi sufleteşti 

. 

Faptele milosteniei trupeşti: 

 

1. A sătura pe cel flămând. 

2. A da de băut celui însetat. 

3. A îmbrăca pe cel gol. 

4. A primi în casă pe cel străin. 

5. A cerceta pe cel bolnav. 

6. A cerceta pe cel din temniţă. 

7. A îngropa pe cel mort. 

. 

Faptele milosteniei sufleteşti: 

. 

1. A îndrepta pe cel greşit.  

2. A învăţa pe cel neştiutor. 

3. A da sfat bun celui ce stă la îndoială. 

4. A ne ruga pentru aproapele. 

5. A mângâia pe cel întristat. 

6. A suferi cu răbdare asuprirea şi a întări şi pe alţii. 

7. A ierta pe cei ce ne-au greşit şi a ne ruga pentru ei. 

Învaţă   
 

Învaţă de la apă să ai statornic drum, 
Învaţă de la flăcări că toate-s numai scrum, 

Învaţă de la umbră să treci şi să veghezi, 
Învaţă de la stâncă cum neclintit să crezi. 

Învaţă de la soare cum trebuie s-apui, 
Învaţă de la piatră cât trebuie să spui, 
Învaţă de la vântul ce-adie pe poteci 

Cum trebuie prin lume de liniştit să treci, 
Învaţă de la toate, căci toate-ţi sunt surori, 

Cum treci frumos prin viaţă, cum poţi frumos să mori! 
Învaţă de la vierme că nimeni nu-i uitat, 

Învaţă de la nufăr să fii mereu curat, 
Învaţă de la flăcări ce-avem de ars în noi, 

Învaţă de la ape să nu dai înapoi, 
Învaţă de la umbră să fii smerit ca ea, 

Învaţă de la stâncă să-nduri furtuna grea, 
Învaţă de la soare ca vremea să-ţi cunoşti, 
Învaţă de la stele că-n cer sunt multe oşti. 

Învaţă de la greier, când singur eşti, să cânţi, 
Învaţă de la lună să nu te înspăimânţi, 

Învaţă de la vulturi, când umerii ţi-s grei, 
Şi du-te la furnică să-i vezi povara ei. 
Învaţă de la floare să fii gingaş ca ea, 
Învaţă de la miel să ai blândeţea sa, 

Învaţă de la păsări să fii mereu în zbor, 
Învaţă de la toate, că totu-i trecător. 

Ia seama, fiu al jertfei, prin lumea-n care treci. 
Să-nveţi din tot ce piere, cum să trăieşti în veci. 

 

                          Ajutor dezinteresat  
 
Într-o seară, un tânăr se întorcea acasă. Dar, din cauza 
întunericului ce se lăsase, s-a împiedicat de un bolovan 
şi, căzând, s-a lovit destul de tare. Supărat foc, a plecat 
mai departe, dar un gând nu-i dădea pace. Ce căuta 
ditamai bolovanul în mijlocul drumului şi cum de nu l-a 
văzut la timp? Aoleu, dar dacă mai trec şi alţi oameni şi 

păţesc la fel ca el? Chiar în acea clipă, tânărul s-a oprit 
şi, cu toate că se lovise destul de tare şi se grăbea să 
ajungă acasă, a făcut cale întoarsă până la bolovanul cu 
pricina pe care l-a împins la marginea drumului. Acolo 
putea să stea oricât, că nimeni nu s-ar mai fi împiedicat 
de el. De-abia acum, tânărul nostru a plecat liniştit şi 
mulţumit spre casă. Rana pe care i-o pricinuise căzătura 
îl durea parcă mai puţin acum, când ştia că i-a scăpat, 
poate, şi pe alţii de la o suferinţă ca a lui. 
Să ştii să te gândeşti şi la ceilalţi, înseamnă să ştii să 
trăieşti. Bucuriile celor de lângă noi trebuie să fie şi 
bucuriile noastre, iar durerile şi necazurile lor, trebuie 
să ne doară şi pe noi. Decât să ne purtăm fiecare de 
grijă, mult mai bine ar fi dacă fiecare ar avea grijă de 
ceilalţi. 
Te-ai întrebat vreodată dacă n-ai trecut chiar tu pe 
drumul acela de pe care tânărul a dat la o parte 
bolovanul? Fără să îl cunoşti, fără să te cunoască, fără 
să aştepte vreo mulţumire, omul acela ţi-a făcut un bine. 
    "Dragostea necondiţionată - rădăcina şi izvorul 

binelui". 
 

                     Comorile fiecăruia  
 
Plimbându-se prin sat, un boier s-a întâlnit cu un ţăran sărac 

şi a început a se lăuda cu averile lui: 

- Vezi tu livada de pe deal ? E a mea. Pădurile care 

înconjură satul sunt şi ele ale mele. Până şi pământul pe care 

calci acum al meu este. Tot ce vezi, de jur-împrejur, e 

proprietatea mea. Toate astea sunt doar ale mele. 

- Dar acela ? - l-a întrebat ţăranul, arătând cu degetul spre 

cer. Nu cred că şi cerul este al tău. Acela este al meu - a mai 

spus ţăranul şi, cu zâmbetul pe buze, a plecat liniştit, 

lăsându-l pe boier mirat şi cu ciudă în suflet. 
    “Cel ce s-a născut înţelept poartă bogăţia cu el” 

(Sfânta Scriptură). 
 

                                    Ecoul vieții  
 
Aflându-se în excursie pe munte, o tânără familie a poposit 

într-o cabană de la marginea unei văi. Băiatul cel mic, 

supărat pe fratele său, s-a dus în spatele cabanei şi a strigat 

de ciudă: "Te urăsc!" Dar, imediat, un glas puternic i-a 

răspuns: "Te urăsc, te urăsc...!". 
Speriat, copilul a alergat în casă şi i-a povestit tatălui toată 

păţania, spunându-i că, afară, cineva strigă la el că-l urăşte. 

Au mers împreună la locul cu pricina, unde tatăl i-a spus 

fiului său: 

- Aici erai când ai auzit că cineva te urăşte? 

- Da! 

- Ia spune-i că-l iubeşti! 

- Te iubesc! - a strigat copilul şi, de îndată, văile i-au 

răspuns: `Te iubesc, te iubesc!..." 
- Ţine minte, i-a mai zis tatăl, aşa este şi în viaţă: dacă eşti 
om rău, numai răutate vei întâlni, dar dacă eşti om bun şi te 
porţi frumos cu ceilalţi, atunci doar dragoste vei găsi, la tot 
pasul. Şi, chiar dacă nu vei fi iubit totdeauna de către oameni, 
în schimb dragostea Domnului va fi mereu cu tine. Să nu uiţi 
asta! 
    "Când un străin bate, caritatea îi deschide uşa 
ospitalităţii; odată intrat, îl întâmpină bucuria; odată 
primit, îl găzduieşte omenia. Pe cel flămând, îl hrăneşte 
bunătatea; pe cel deznădăjduit, îl călăuzeşte credinţa, iar pe 
cel tulburat, dragostea " (Sfântul Ambrozie). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


